
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 2 principală, este grupa substantivelor cu temă în vocală, şi 

include următoarele categorii de substantive: 

 

categoria 2.1  include substantivele feminine, cu terminaţia la 

nominativ în - iv sau - siv, şi cu temă în vocală (- i). De 

ex.: poliv - oraş, cetate; krisiv - judecată; ajfesiv - 
iertare; ajnastasiv - înviere; mimhsiv –- imitare (multe 

din aceste cuvinte denotă un proces sau rezultatul unui 

proces: înviere, imitare – imitaţie, iertare, etc.). 

 

Nom. poliv   poleiv 

Ac. polin   poleav 

Gen.  polewv  polewn 

Dat.  polei    polesi(n) 
Voc.           poli     poleiv 

 

Se poate observa că vocala din rădăcină este înlocuită cu 

e la toate cazurile cu excepţia nominativului, acuzativului 

şi vocativului singular. La dativ singular e se uneşte cu 

terminaţia i rezultatul fiind diftongul ei. La nominativ şi 

acuzativ plural eiv denotă contracţia e - ev şi, respectiv 

contracţia e - av.  
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categoria 2.2: masculine (cu anumite excepţii), cu temă în – u, dar cu 

terminaţia la nominativ în - uv. Includ nume de lucruri 

din natură, de animale, de ex. uJv,  uJov, oJ - porc, la 

feminin: hJ uJov; stacuv - bob de grâu; ijcquv, ijcquov - 
peşte, etc., sau exprimă o funcţie: iJereuv, iJerewv - 
preot; grammateuv, grammatewv - cărturar, savant; 

goneuv, gonewv - părinte; basileuv, basilewv, oJ - 
rege. 

 

 

 

Nom. basileuv basileiv     

Ac. basilea  basileiv  
Gen.          basilewv      basilewn 

Dat.  basilei       basileusi 

Voc.          basileu  basileiv 

 

Nom.  ijcquv       ijcquev 
Ac. ijcqun  ijcquav, sau ijcquv 

Gen.  ijcquov        ijcquwn 

Dat.  ijcqui1  ijcqusi 
Voc.  ijcqu          ijcquev  

 

categoria 2.3: neutre, cu terminaţia la nominativ în - ov (temă în - ev), 

de exemplu: kerdov - câştig; ojrov - munte; skotov - 
întuneric; plhqov - mulţime; telov - scop; ejtov - an; 

genov - neam, generaţie (a nu se confunda cu 

substantivele masculine de declinarea a 2a, în - ov). 

 

                                                 

 

 

 
1
 La dativ singular, vocalele u  şi  i  nu formează diftong. 
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Nom.            genov         genh 

Ac.               genov       genh   

Gen.   genouv genwn 

Dat.   genei        genesi(n)  
Voc.              genov         genh  

 

Formele rezultate prin contragere trebuie reţinute ca atare: ov (-ev), 
ouv (-esov), ei (-esi), h (-esa), wn (-eswn), esi (-esai). 
 

7.3 Exerciţii 

 

Vocabular: 

 

aiJma, aiJmatov, to  - sânge aijwn, aijwnov, oJ – epocă, veac 

ajnhr, ajndrov, oJ   - om, soţ ajrcwn, ajrcontov, oJ - conducător  

baqov, baqouv, to  - adâncime gasthr, gastrov, hJ - matrice 

gnwsiv, -sewv, hJ  - cunoaştere  grammateuv, -ewv, oJ  - copist 

dunamiv, -ewv, hJ - putere ejqnov, ejqnouv, to  - naţiune, popor 

ejlpiv, ejlpidov, hJ - speranţă qelhma, qelhmatov, to - voinţă 

qugathr, qugatrov, hJ - fiică mhthr, mhtrov, hJ - mamă 

nux, nuktov, hJ - noapte, pathr, patrov, oJ - tată 

pneuma, pneumatov, to - duh,  sarx, sarkov, hJ - carne, fire 

swthr, -ov, oJ - mântuitor  farisaiov, oJ - fariseu 

fwv, fwtov, to - lumină cariv, caritov, hJ - har 

ceir, ceirov, hJ - mână ajllotriov,- a,- on - străin,-ă  

aujlh, - lhv, hJ - staul basileuv, -lewv, oJ - rege 

genov, genouv, to - rasă gramma, grammatov, to - literă 

qura, hJ  - uşă qurwrov, oJ - portar  

ijcquv, ijcquov, oJ - peşte nomh, hJ  - păşune  

xenia, hJ  - ospitalitate ojnoma, ojnomatov, to - nume  

oJsov, h, on - cât de mult paraptwma,-tov, to - încălcare 

paroimia, hJ - pildă, parabolă perissov, -h, -on - abundenţă,  

ploutov, oJ, - bogăţie poimhn, -menov, oJ - păstor 
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poliv, polewv, hJ  - oraş uJdwr, uJdatov, to  - apă  

 

 

1. Traduceţi din limba greacă: 

 
1. hJ gunh de doxa ajndrov ejstin. ouj gar ejstin ajnhr ekj 
gunaikov ajlla gunh ejx ajndrov...  (1Cor. 11:9-10). 

 

2. ejn de tw| mhni tw| eJktw| ajpestalh oJ ajggelov Gabrihl ajpo tou 
Qeou eijv polin thv Galilaiav h|J ojnoma Nazareq prov 
parqenon ejmnhsteumenhn ajndri w|J ojnoma  jIwshf ex oijkou 
Dauid kai ojnomathv parqenou Mariam. (Luca 1:26-27). 

 
3. ouJtwv kai hJ ajnastasiv twn nekrwn. speiretai ejn fqora|, 
ejgeiretai ejn afqarsia|. speiretai ejn ajtimia|, ejgeiretai ejn 
doxh|. speiretai ejn ajsqeneia ejgeiretai ejn dumanei. speiretai 
swma yucikon, ejgeiretai swma pneumatikon (1Cor. 15:42-44). 

 

4.  wJsanna, eujloghmenov oJ ejrcomenov ejn ojnomati kuriou, kai 
basileuv tou  jIsrahl... mh fobou, qugathr Siwn, ijdou, oJ  
basileuv sou ejrcetai... (Ioan 12:13-15a). 
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Tabel recapitulativ al declinărilor 

 
Declinarea          1a        2a        3a 

Tip 

principal 

de 

substantive 

 

Feminine 

- h, a 

Masculine - ov 
Neutre - on 

Mixte 

răd. consoană 
1 - l,m,n,r (er) 
2 - k,g,c 
3 - t, d, q 
  (- id, - it) 
  (- iv, - uv) 
4 - ma 
 

răd. vocală 

1  - i (-iv, siv) 
2 - e  (-uv) 
3 - ev (-ov) 

 

Excepţii Masculine 

- hv, av 

Feminine - ov  
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