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Hamarretik aurrerako kopuruak.

Hogeita batetik gorako zenbakiak, hitz bakar batean
idazten ez direnak.

Egunak (baita jai edo historiako gertakari baten izenak
badira ere):

Posta kodeak (punturik gabe).

Zifraz idazten dira:
 

 

 

Martxoaren 8a
Maiatzaren 28a

 

Salbuespena: 
Maiatzaren Lehena
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Telefono zenbakiak.

Urteak (milakoa punturik gabe).

Hamarkadak (-ko loturarekin):

Orduak.

Ataria eta solairua. Kale izena data bat bada, zifraz
ematen da (salbuespenak: lehena hitza eta ordinalak):

 

 

 
1980ko hamarkada
 

 

 
Abuztuaren 31 kalea 23, 4. ezk. 
Maiatzaren Lehenaren plaza
Bosgarren Etorbidea
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Errepide zenbakiak:

Zenbaki dezimaldunak.

Sinbolo matematikoekin doazen zenbakiak.

Oin-oharren deien zenbakiak.

Testu-mailak hierarkizatzeko erabiltzen diren zenbakiak.
Azken zenbakiaren ostean puntua jartzen da beti:

 
A-15 autobidea
634 errepidea

 

 

 

 

 
4.1.3. Batzordekideak
4.1.4. Helburuak
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Zerrenda bateko elementuak kuantifikatzen dituzten
zenbakiak:

Serieak osatzen dituzten zenbakiak, hala nola hoteletako
gelak, zinema aretoetako aulkiak eta liburuetako orrialdeak
(milakoan punturik gabe):

Legeen izenak eta atalak:

Epaitegien zenbakiak eta salak:

3 sagar, 5 madari, 8 azenario...

 

45. gela
14. ilara
1222. orrialdea
 

2000ko ekainaren 17ko 4/84 Legea
 

3. Instrukzio Epaitegia
Epaitegiko 4. sala

 
 

 Zenbakizko adierazpenen ortografia II

05



Batetik hamarrerako zenbakiak.

Hogeita batetik gorako zenbakiak, hitz bakar batean
idazten direnak.

Dokumentu juridikoetan data letraz idatz daiteke:

Milioi, miliar, bilioi, trilioi,  eta abar zenbaki baten parte
direnean, baina ez mila.

Letraz idazten dira:
 

 

 

 
Gasteizen, 2019ko otsailaren 24an
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Esapideetako zenbakiak:

Zatikiak, testuinguru matematikoetatik kanpo:

 

 
Niri bost axola.
Hamaika aldiz esan zidan.
 

 
Biztanleriaren bi bosten

 
 
 
 

Zifrak eta hitzak konbinatuz idatz daitezke mila, milioi, bilioi
eta trilioi bezalako kopuruekin doazen zenbakiak: 
 

8 milioi
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Esaldi bat zenbaki batekin hasten denean, komeni da letraz
idaztea, edo esaldia berrantolatzea, zenbakia hasieran gera
ez dadin:
 

Joan den hilean egin zituzten hizkuntza-eskakizunen proben
azterketak. 110 lagunek gainditu zuten azterketa idatzia;
gainontzekoek hurrengo deialdira aurkeztu beharko dute.

 
Joan den hilean egin zituzten hizkuntza-eskakizunen proben
azterketak. Ehun eta hamar lagunek gainditu zuten azterketa
idatzia; gainontzekoek hurrengo deialdira aurkeztu beharko dute.

 
Joan den hilean egin zituzten hizkuntza-eskakizunen proben
azterketak. Azterketa idatzia 110 lagunek gainditu zuten;
gainontzekoek hurrengo deialdira aurkeztu beharko dute.
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