
DECLINĂRILE LIMBII LATINE



• Substantivele limbii latine au o categorie 
gramaticală numită declinare.

• A declina înseamnă, pe scurt, să pui un 
substantiv la toate cazurile.

• Acest lucru se realizează numai cu terminațiile 
specifice fiecărei declinări în parte, așa că 
identificarea corectă a declinării unui 
substantiv este esențială.



CUM FUNCȚIONEAZĂ DECLINĂRILE

• Închipuie-ți că există doar cinci tipuri de 
mașini.

• Pentru a le repara, trebuie să vezi ce tip de 
mașină ai în față, pentru a ști ce piese să 
folosești. 

• La fel se întâmplă și cu substantivele: dacă nu 
identifici corect declinarea, „piesele” 
(terminațiile) pe care le folosești nu vor 
funcționa.



PREZENTAREA SUBSTANTIVELOR

• În dicționar, substantivele se prezintă cu două 
forme:
– Prima formă este cea de Nominativ singular, care 

nu ne dă prea multe informații;

– A doua formă este cea de Genitiv singular, care 
este esențială, deoarece terminația ei ne arată 
cărei declinări îi aparține substantivul nostru.

– Dicționarele oferă, în general, FORMA DE 
NOMINATIV SINGULAR ȘI TERMINAȚIA DE GENITIV 
SINGULAR. Ex: poeta (Nsg), poetae (Gsg) = poet.



PREZENTAREA DECLINĂRILOR

• Limba latină are CINCI declinări, iar un 
substantiv nu poate aparține decât uneia 
singure.

• Așadar, substantivul nu poate forma cazurile 
decât cu terminațiile specifice declinării sale.



IDENTIFICAREA DECLINĂRILOR

• Fiecare declinare se identifică după terminația 
de Genitiv singular, adică a doua formă din 
dicționar a substantivului.

• Cum spuneam, există cinci declinări, deci vor 
exista doar CINCI terminații de Genitiv 
singular.



IDENTIFICAREA DECLINĂRILOR

• Declinarea I („-AE”): aqua, aquae; silva, silvae;

• Declinarea aIIa („-I”): amicus, amici, puer, pueri;

• Declinarea aIIIa („-IS”):

– Consonantică: virtus, virtutis (după ce ai identificat un substantiv ca 
aparținând declinării a treia, împarți în silabe forma de Nominativ 
singular și pe cea de Genitiv singular: Genitivul singular va avea mai 
multe silabe decât Nominativul singular);

– Vocalică: mare, maris (după ce ai identificat un substantiv ca 
aparținând declinării a treia, împarți în silabe forma de Nominativ 
singular și pe cea de Genitiv singular: ambele forme vor avea același 
număr de silabe);

• Declinarea aIVa („-US”): senatus, senatus;

• Declinarea aVa („-EI”): dies, diei.


