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Number Words & Phrases

Icelandic

1 How old are you?

Hversu gamall ert þú?

2 I am 17 years old

Ég er 17 ára

3 I am 21 years old

Ég er 21 ára

4 I am 25 years old

Ég er 25 ára

5 I am 30 years old

Ég er 30 ára gamall

6 I am 34 years old

Ég er 34 ára

7 I am 35 years old

Ég er 35 ára gamall

8 I am 39 years old

Ég er 39 ára gamall

9 What's your phone number?

Hvað er símanúmerið þitt?

10 My phone number is...

Símanúmerið mitt er...

11 I live on the second floor.

Ég bý á annarri hæð.

12 i live on the third floor.

Ég bý á þriðju hæð.

13 You live on the fourth floor.

Þú býrð á fjórðu hæð.

14 We live on the fifth floor.

Við lifum á fimmtu hæð.

15 Two plus two equals four

Tveir plús tveir jafngildir fjórir

16 Four minus two equals two.

Four mínus tvö jafngildir tvö.

17 Two times two equals four.

Tvisvar sinnum tveir jafngildir fjórum.

18 Four divided by two equals 2.

Four deilt með tveimur jafningja 2.

19 What time is it?

Hvað er klukkan?
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20 it's 5 o'clock.

það er 05:00.

21 It's 10 o'clock.

Það er 10:00.

22 It's 10:30.

Það er 10:30.

23 It's 4:25.

Það er 04:25.

24 How many apples do you have?

Hversu mörg epli áttu?

25 I have two apples.

Ég hef tvö epli.

26 I have five apples.

Ég á fimm epli.

27 How much is this?

Hversu mikið er þetta?

28 This is six dollars.

Þetta er sex dollara.

29 This is ten dollars.

Þetta er tíu dollara.

30 one

einn

31 two

tveir

32 three

þrjú

33 four

fjórir

34 five

fimm

35 six

sex

36 seven

sjö

37 eight

átta

38 nine

níu

39 ten

tíu
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40 eleven

ellefu

41 twelve

tólf

42 thirteen

þrettán

43 fourteen

fjórtán

44 fifteen

fimmtán

45 sixteen

sextán

46 seventeen

sautján

47 eighteen

átján

48 nineteen

nítján

49 twenty

tuttugu

50 thirty

þrjátíu

51 fourty

fjörtíu

52 fifty

fimmtíu

53 sixty

sextíu

54 seventy

sjötíu

55 eighty

áttatíu

56 ninety

níutíu

57 one hundred

eitt hundrað

58 one thousand

eitt þúsund

59 ten thousand

tíu þúsund
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60 hundred thousand

hundrað þúsund

61 million

milljónir
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