
sorszámnevek tőszámnevek sorszámnevek tőszámnevek

I 1 primus, -a, -um unus, -a, um első egy

II 2 secundus duo, duæ, duo második kettő

III 3 tertius tres, tres, tria harmadik három

IV 4 quartus quattuor negyedik négy

V 5 quintus quinque ötödik öt

VI 6 sextus sex hatodik hat

VII 7 septimus septem hetedik hét

VIII 8 octavus octo nyolcadik nyolc

IX 9 monus novem kilencedik kilenc

X 10 decimus decem tizedik tíz

XI 11 undecimus undecim tizenegyedik tizenegy

XII 12 duodecimus duodecim tizenkettedik tizenkettő

XIII 13 tertius decimus tredecim tizenharmadik tizenhárom

XIV 14 quartus decimus quattuordecim tizennegyedik tizennégy

XV 15 quintus decimus quindecim tizenötödik tizenöt

XVI 16
sextus decimus

(sedecimo)
sedecim tizenhatodik tizenhat

XVII 17 septimus decimus septendecim tizenhetedik tizenhét

XVIII 18 duodevicesimus duodeviginti tizennyolcadik tizennyolc

XIX 19 undevicesimus undeviginti tizenkilencedik tizenkilenc

XX 20 vicesimus viginti huszadik húsz

XXI 21 vicesimus primus
viginti unus (vagy:

unus et viginti)
huszonegyedik huszonegy

XXII 22 vicesimus secundus viginti duo huszonkettedik huszonkettő

XXIII 23 vicesimus tertius viginti tres huszonharmadik huszonhárom

XXIV 24 vicesimus quartus viginti quattuor huszonnegyedik huszonnégy

XXV 25 vicesimus quintus viginti quinque huszonötödik huszonöt

XXVI 26 vicesimus sextus viginti sex hszonhatodik huszonhat

XXVII 27 vicesimus septimus viginti septem huszonhetedik huszonhét

XXVIII 28 duodetricesinus duodetriginta huszonnyolcadik huszonnyolc

XXIX 29 undetricesimus undetriginta huszonkilencedik huszonkilenc

XXX 30 tricesimus triginta harmincadik harminc

XL 40 quadragesimus quadraginta negyvenedik negyven

L 50 quinquagesimus quinquaginta ötvenedik ötven

LX 60 sexagesimus sexaginta hatvanadik hatvan

LXX 70 septuagesimus septuaginta hetvenedik hetven

LXXX 80 octogesimus octoginta nyolcvanadik nyolcvan

XC 90 nonagesimus nonaginta kilencvenedik kilencven

C 100 centesimus centum századik száz

CC 200 ducentesimus ducenti, -æ, -a kettőszázadik kettőszáz

CCC 300 trecentesimus trecenti, -æ, -a háromszázadik háromszáz

CD 400 quadrigentesimus quadrigenti, -æ, -a négyszázadik négyszáz

D 500 quingentesimus quingenti, -æ, -a ötszázadik ötszáz

DC 600 sescentesimus sescenti, -æ, -a hatszázadik hatszáz

DCC 700 septigentesimus septigenti, -æ, -a hétszázadik hétszáz

DCCC 800 octigentesimus octingenti, -æ, -a nyolcszázadik nyolcszáz

CM 900 nongentesimus nongenti, -æ, -a kilencszázadik kilencszáz

M 1000 millesimus mille ezredik ezer

MM (vagy: 

IIM)
2000 bis millesimus duo milia kétezredik kétezer

IIIM 3000 ter millesimus triamilia háromezredik háromezer

IVM 4000 quater millesimus quattuor milia négyezredik négyezer

CCICC 10000 decies millesimus decem milia tízezredik tízezer

CCCICCC 100000 centies millesimus centum milia százezredik százezer

CCCCICCCC 1000000 decies centies millesimus decies centum milia egymilliomodik egymillió

Az utolsó három római számban az I jeltől jobbra álló "C" betük 180 fokkal megfordítva állnak, csak excellben nem tudtam megfordítani.
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