
Declinarea a III-a 



• Substantivele de declinarea a III-a sunt

recunoscute după terminația genitivului,

care este (is) (nominativul este de mai

multe feluri).



• Substantivele declinării a treia se împart în două
categorii: imparisilabice și parisilabice.
Substantivele imparisilabice sunt acelea care au
un număr diferit de silabe la nominativ față de
genitiv; de exemplu: carmen, carminis; civitas,
civitatis etc.. Substantivele parisilabice sunt acelea
care au un număr egal de silabe la nominativ și
genitiv; de exemplu: avis, avis; mare maris etc..

• La aceleași genuri, diferența dintre declinarea
substantivelor imparisilabice și parisilabice este
aceea că la genitiv plural, cele parisilabice au
terminația (ium).



• Genul neutru se declină diferit la cazurile
nominativ, acuzativ și vocativ unde acestea trei au
aceeași formă, una pentru singular și una pentru
plural: în ceea ce privește imparisilabicele, la
singular nominativul, acuzativul și vocativul sunt la
fel, nefiind o terminație constantă (depinde de
nominativ), iar la plural terminația la nominativ,
acuzativ și vocativ este (a). La cele parisilabice
diferența este aceea că pluralul se realizează cu
terminația (ia), bineînțeles nominativul, acuzativul
și vocativul. Substantivele parisilabice neutre fac
ablativul singular în (i), nu în (e) ca toate celelalte.



• Exceptii: Sunt substantive care, deși au formă
imparisilabică, se declină precum cele parisilabice și
invers: substantivele imparisilabice care sunt
monosilabice la nominativ, precum (mons, montis;
pons, pontis), se comportă precum cele parisilabice,
adică fac genitivul plural în (ium), nu în (um).
Substantivele care au formă parisilabică, dar au tema
terminată în (tr), se comportă precum cele
imparisilabice, adică fac genitivul plural în (um) -
(mater, matris; pater, patris). Sunt câteva substantive
care au formă de parisilabice, forma identică la
nominativ și genitiv, dar fac genitivul plural în (um) -
panis panis (= paine) face genitivul plural panum;
canis canis (= caine) face genitivul plural canum.







Felicitări! Ai supraviețuit declinării a IIIa. 



Poți exersa aici, dar te rog să nu tragi cu ochiul la 
rezolvare!
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