
Zenbakiak - 1 
 

1 bat  21 hogeita bat  41 berrogeita bat  61 hirurogeita bat  81 laurogeita bat 

2 bi  22 hogeita bi  42 berrogeita bi  62 hirurogeita bi  82 laurogeita bi 

3 hiru  23 hogeita hiru  43 berrogeita hiru  63 hirurogeita hiru  83 laurogeita hiru 

4 lau  24 hogeita lau  44 berrogeita lau  64 hirurogeita lau  84 laurogeita lau 

5 bost  25 hogeita bost  45 berrogeita bost  65 hirurogeita bost   85 laurogeita bost 

6 sei  26 hogeita sei   46 berrogeita sei  66 hirurogeita sei  86 laurogeita sei 

7 zazpi  27 hogeita zazpi  47 berrogeita zazpi  67 hirurogeita zazpi  87 laurogeita zazpi 

8 zortzi  28 hogeita zortzi  48 berrogeita zortzi  68 hirurogeita zortzi   88 laurogeita zortzi 

9 bederatzi  29 hogeita bederatzi  49 berrogeita bederatzi  69 hirurogeita bederatzi  89 laurogeita bederatzi 

10 hamar  30 hogeita hamar   50 berrogeita hamar  70 hirurogeita hamar  90 laurogeita hamar 

11 hamaika  31 hogeita hamaika  51 berrogeita hamaika  71 hirurogeita hamaika  91 laurogeita hamaika 

12 hamabi  32 hogeita hamabi  52 berrogeita hamabi  72 hirurogeita hamabi  92 laurogeita hamabi 

13 hamahiru  33 hogeita hamahiru  53 berrogeita hamahiru  73 hirurogeita hamahiru  93 laurogeita hamahiru 

14 hamalau  34 hogeita hamalau  54 berrogeita hamalau  74 hirurogeita hamalau  94 laurogeita hamalau 

15 hamabost  35 hogeita hamabost  55 berrogeita hamabost  75 hirurogeita hamabost  95 laurogeita hamabost 

16 hamasei  36 hogeita hamasei  56 berrogeita hamasei  76 hirurogeita hamasei  96 laurogeita hamasei 

17 hamazazpi  37 hogeita hamazazpi  57 berrogeita hamazazpi  77 hirurogeita hamazazpi  97 laurogeita hamazazpi 

18 hamazortzi  38 hogeita hamazortzi  58 berrogeita hamazortzi  78 hirurogeita hamazortzi  98 laurogeita hamazortzi 

19 hemeretzi  39 hogeita hemeretzi  59 berrogeita hemeretzi  79 hirurogeita hemeretzi  99 laurogeita hemeretzi 

20 hogei  40 berrogei  60 hirurogei  80 laurogei  100 ehun 

 



Zenbakiak - 2 
 

101 Ehun eta  202 Berrehun eta  303 Hirurehun eta  404 Laurehun eta  505 Bostehun eta 

 bat   bi   hiru   lau   bost 

111 Ehun eta  212 Berrehun eta  313 Hirurehun eta  414 Laurehun eta  515 Bostehun eta 

 hamaika   hamabi   hamahiru   hamalau   hamabost 

121 Ehun eta  222 Berrehun eta  323 Hirurehun eta  424 Laurehun eta  525 Bostehun eta 

 hogeita bat   hogeita bi    hogeita hiru   hogeita lau   hogeita bost 

131 Ehun eta  232 Berrehun eta  334 Hirurehun eta  434 Laurehun eta  535 Bostehun eta 

 hogeita hamaika   hogeita hamabi   hogeita hamahiru   hogeita hamalau   hogeita hamabost 

141 Ehun eta  242 Berrehun eta  343 Hirurehun eta  444 Laurehun eta  545 Bostehun eta 

 berrogeita bat   berrogeita bi   berrogeita hiru   berrogeita lau   berrogeita bost 

656 Seiehun eta  757 Zazpiehun eta  858 Zortziehun eta  959 Bederatziehun eta  960 Bederatziehun eta 

 berrogeita hamasei   berrogeita hamazazpi   berrogeita hamazortzi   berrogeita hemeretzi   hirurogei 

666 Seiehun eta  767 Zazpiehun eta  868 Zortziehun eta  969 Bederatziehun eta  970 Bederatziehun eta 

 hirurogeita sei   hirurogeita zazpi   hirurogeita zortzi   hirurogeita bederatzi   hirurogeita hamar 

676 Seiehun eta  777 Zazpiehun eta  878 Zortziehun eta  979 Bederatziehun eta  980 Bederatziehun eta 

 hirurogeita hamasei   hirurogeita hamazazpi   hirurogeita hamazortzi   hirurogeita hemeretzi   laurogei 

686 Seiehun eta  787 Zazpiehun eta  888 Zortziehun eta  989 Bederatziehun eta  990 Bederatziehun eta 

 laurogeita sei   laurogeita zazpi   laurogeita zortzi   laurogeita bederatzi   laurogeita hamar 

696 Seiehun eta  797 Zazpiehun eta  898 Zortziehun eta  999 Bederatziehun eta  1000 Mila 

 laurogeita hamasei   laurogeita hamazazpi   laurogeita hamazortzi   laurogeita hemeretzi  1200 Mila berrehun 

 


