
7.  SUBSTANTIVELE DE DECLINAREA  a 3a 

 

7.1 Prezentare generală 

 

Substantivele de declinarea a treia folosesc un set generic de 

terminaţii, diferit de cele ale declinărilor 1a şi 2a. De fapt, acesta se 

ramifică în numeroase subcazuri (subseturi, subcategorii de 

substantive, o „junglă” de subcazuri şi terminaţii). Tabelul următor 

permite o comparaţie între paradigmele principale ale celor trei 

declinări: 

 

   Declinarea 1a – 2a       Declinarea 3a 

 

 M-2 F-1 N-2 M / F  N 
Nom. sg. ov h,a1,a2 on -  - 
Ac. sg. on hn, an on a sau n - 
Gen. sg. ou hv, av ou ov, wv ov 

Dat. sg. i-subscris i-subscris i-subscris i i 

 

 M-2 F-1 N-2 M / F N 
Nom. pl. oi ai a ev, eiv a 

Ac. pl. nv (ouv) av a av a 

Gen. pl. wn wn wn wn wn 

Dat. pl. oiv aiv oiv si(n) si(n) 

 

După unii autori subgrupele distincte ar fi în număr de cinci, pentru 

alţii zece, iar unele gramatici enumeră 60 de categorii diferite de 

substantive. Se pot observa, în mare, două grupe de substantive, cu 

patru, respectiv trei categorii (în total şapte).  

Grupa 1 este grupa substantivelor cu temă în consoană şi include 

patru categorii: trei de substantive masculine şi feminine şi una de 

substantive neutre.  

Grupa 2 este grupa substantivelor cu temă vocalică, şi cuprinde două 

categorii de substantive masculine şi feminine, şi una de substantive 

neutre.  

Substantivele neutre au terminaţii specifice, după care pot fi 

recunoscute (ex., to pneuma - duh, to telov - scop), de exemplu: 
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Gr. 1N  Singular  Plural Gr.2N Singular Plural 

Nom - ma - mata Nom  - ov - h 

Ac  - ma - mata Ac  - ov - h 

Gen - matov - matwn Gen  - ouv - ewn 

Dat  - mati - masi Dat  - ei - esi(n) 

 

7.2 Prezentarea declinării a 3a pe grupe  

 

Grupa 1 generală, este categoria substantivelor cu temă în consoană şi 

cuprinde următoarele categorii de substantive: 

 

categoria 1.1: substantive masculine mai ales, dar şi feminine şi 

neutre, cu temă în lichide - l, m, n, r.  
 

Grupa 1.1.a este grupa în substantivelor cu temă în - m 
sau n, de exemplu, poimhn, poimenov, oJ - păstor; mhn, 
mhnov, oJ - lună (de calendar); eijjkwn, eijkwnov, hJ - 
imagine; hJgemwn, hJgemonov, oJ - lider; kuwn, kunov, 
oJ - câine; keimwn, keimwnov, oJ - iarnă; aijwn, 
aijwnov, oJ - veac, epocă, perioadă; ajmpelwn, 
ajmpelwnov, oJ - vie (viţă de vie: ajmpelov, ajmpelou, 
hJ); citwn, citwnov, oJ - cămaşă; ajgwn, ajgwnov, oJ - 
întrecere; pur, purov, to - foc (la dat. pl. puri). 

 

Nom. poimhn poimenev 

Ac.  poimena poimenav 

Gen.         poimenov poimenwn 

Dat. poimeni poimesi(n) 
Voc.             poimhna poimenev 

 

Grupa 1.1.b cuprinde categoria substantivelor masculine 

cu temă în - nt, de fapt cu rădăcină terminată în - on dar 
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legată de terminaţii prin consoana t, cum sunt: lewn, 
leontov, oJ - leu; ajrcwn, ajrcwntov, oJ - principe, întâi 

- stătător; ojdouv, ojdontov, oJ - dinte. 

   

Nom.  ajrcwn  ajrcontev 

Ac.               ajrconta ajrcontav 

Gen.   ajrcontov ajrcontwn 

Dat.  ajrconti ajrcousi(n) 
Voc.   ajrcwn  ajrcontev 

 

Datorită prezenţei lui s dativul plural aduce o serie de 

modificări:    

- p, b, f interacţionează cu  si devenind yi.  
- k, g şi c interacţionează cu si devenind xi. 
- t, d  şi q cad înaintea lui si. 
- n cade înaintea lui si, dar r rămîne. 

- n urmat de t, cad înaintea lui si şi sunt 

compensate de lungirea lui o în ou (nu w): ajrcwn, 
ajrcontov la dativ este ajrcousi. 

 

   Grupa 1.1.c cuprinde substantivele masculine şi 

feminine, cu temă în - er (la nominativ apare de obicei 

forma contrasă - hr), de exemplu: swthr, swterov, oJ -  
   mântuitor, ajsthr, ajsterov, oJ - stea, astru (la dativ 

plural ajstrasi), pathr, patrov, oJ - tată; mhthr, 
mhtrov, hJ -mamă; qugathr, qugatrov, hJ - fiică. Ca 

exemplu, iată declinarea substantivului oJ pathr. 
 

 Nom.         pathr paterev 

Ac.           patera paterav 

Gen.   patrov paterwn  

Dat.  patri patrasi 

Voc.          pater paterev 
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La genitiv şi dativ singular, vocala din rădăcină, e, cade. 

Ea apare la toate formele de plural cu excepţia dativului. 

La dativ plural apare un a scurt de legătură între temă şi 

terminaţia si. Unele substantive în - hr se deosebesc de 

pathr, de exemplu ajnhr, ajndrov, oJ - bărbat, unde e 
apare doar la vocativ sing., ajner. 
 

 Nom.           ajnhr  ajndrev 

Ac.          ajndra  ajndrav 

Gen.  ajndrov  ajndrwn  

Dat. ajndri  ajndrasi 

Voc.         ajner  ajndrev 
 

Similar, swthr, swthrov, oJ - mântuitor, păstrează hr la 

toate cazurile; ceir, ceirov, hJ - mână, are rădăcina ceir 
(cu excepţia dativului plural, cersi), martuv, 
marturov, oJ - martor, are rădăcina martur - cu excepţia 

dativului plural unde r dispare în faţa lui si şi are forma 

martusi. 

 

categoria 1.2:  masculine şi feminine cu temă în guturală - k, g, c. De 

ex., salpix, salpiggov, hJ - trompetă; sarx, sarkov, 
hJ - carne; gunh, gunaikov, hJ - femeie, nevastă (voc. 

sing., gunai); flox, flogov, hJ - flacără, foc;  qrix,  
tricov, hJ - (fir de) păr; dativ plural -  qrixi. fulax, 
fulakov, hJ - soldat, gardă. 

 

 Nom.  fulax  fulakev 

 Ac.   fulaka fulakav 

 Gen.         fulakov fulakwn 

 Dat.  fulaki fulaxi 

 Voc.              fulax  fulakev 
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categoria 1.3:  feminine (dar şi masculine), terminate în - iv, sau 

în - uv la nominativ dar cu temă în - id, sau - it, adică 

cu rădăcină în dentale (t, d, q) cum sunt: ejlpiv,  
ejlpidov, hJ - nădejde; pistiv, pistewv, hJ - credinţă; 

cariv, caritov, hJ - har (ac. sing. carin ori  carita);  

lampa, lampadov, hJ - lampă;  ejriv, ejridov, hJ 
- ceartă; paiv, paidov (hJ sau oJ) - copilă, sau copil 

(vocativ singular pai), pouv, podov, oJ - picior; sau 

 nux, nuktov, hJ -–noapte, care seamănă cu 

 substantivele din categoria 1.2 flox, qrix, 
 

Nom cariv ejlpiv nux 

Ac.          carin ejlpida     nukta 

Gen. caritov ejlpidov nuktov  

Dat. cariti ejlpidi     nukti 

Voc.        cariv ejlpiv      nux 

 

Nom. caritev ejlpidev nuktev 

Ac.         caritav ejlpidav   nuktav 

Gen. caritwn ejlpidwn nuktwv  

Dat. carisi(n) ejlpisi(n)  nuxi(n) 
Voc.       caritev ejlpidev    nuktev 

 

Cele mai multe substantive din această categorie se 

declină ca ejlpiv dar atunci când consoana mută din 

rădăcină este t, d, sau q, şi este precedată de o vocală 

închisă ca  i sau u, ele se vor termina la acuzativ în - n 

nu în - a. Substantivele monosilabice care se termină în 

consoane mute ca nux, nuktov, pierd la dativ plural 

consoana finală şi interacţionează cu terminaţia - si,  

nukt - nuxi. 
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categoria 1.4:  neutre, cu terminaţii legate de rădăcină prin consoana t.1 
Aici se includ substantivele neutre cu temă în - ma, cum 

sunt: pneuma, pneumatov - duh; gramma, grammatov 
- literă; ojnoma, ojnomatov - nume; qelhma, qelhmatov 
- voinţă, aiJma, aiJmatov - sânge; swma,  
swmatov - trup; baptisma, baptismatov - botez;  

stoma, stwmatov - gură;  sperma, spermatov  
- sămânţă; aJmarthma, aJmarthmatov - păcat; oJrama,  
oJramatov - viziune;  krima, krimatov - judecată; 

paqhma, paqhmatov - suferinţă; paraptwma, 
paraptwmatov - greşeală; scisma, scismatov -  
diviziune; rJhma, rJhmatov - vorbă, etc.  

 

Nom.          pneuma pneumata 

Ac.             pneuma pneumata 

Gen.  pneumatov pneumatwn 

Dat.  pneumati pneumasi 

Voc.           pneuma pneumata 

 

Grupa 1.4 include şi alte substantive neutre care nu se 

termină în - ma, dar au terminaţiile ataşate tot prin 

consoana t, cum sunt: terav, teratov - minune, fwv, 
fwtov - lumină; oujv, wjtov - ureche; uJdwr, uJdatov - 
apă; aJlav, aJlatov - sare. 

                                                 

 

 

 
1
 Terminaţia t nu este folosită în cuvintele greceşti. Dacă rădăcina unui substantiv se 

termină în mat, acest t cade la cazurile gramaticale care nu au nici o terminaţie:  

astfel, ojnomat devine ojnoma. 
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