
Lecţia 13. Pronumele şi adjectivul pronominal demonstrativ 

 

Def. Parte de vorbire flexibilă care face referire la o entitate (persoană, obiect, 

fenomen etc.), oferind informaţii despre modul în care se raportează vorbitorul la entitatea 

respectivă. 

În limba greacă există două tipuri de pronume demonstrative: 

- de apropiere 

m. ou-toj acesta 

f. au[th aceasta 

n. tou/to acesta 

 

- de depărtare 

m. evkei/noj acela 

f. evkei,nh aceea 

n. evkei/no acela 

 

Când pronumele însoţeşte un substantiv, el devine adjectiv pronominal demonstrativ şi 

se acordă în gen, număr şi caz cu substantivul pe care îl determină. 

Ex. 

N.sg. ò a;nqrwpoj ou-toj omul acesta 

Ac.pl. tou.j avnqrw,pouj tou,touj pe oamenii aceştia 

N.pl. evkei/noi oi ̀a;nqrwpoi oamenii aceia 

 

Formele pronumelui ou-toj 

 masc. (decl. II) fem. (decl. I) neutru (dec. II) 

N.sg. ou-toj au[th tou/to 

G.sg. tou,tou tau,thj tou,tou 

D.sg. tou,tw| tau,th| tou,tw| 

Ac.sg. tou/ton tau,thn tou/to 

 

 

 

 



 masc. (decl. II) fem. (decl. I) neutru (dec. II) 

N.pl. ou-toi au[tai tau/ta 

G.pl. tou,twn tou,twn tou,twn 

D.pl. tou,toij tau,taij tou,toij 

Ac.pl. tou,touj tau,taj tau/ta 

 

Formele pronumelui evkei/noj 

 masc. (decl. II) fem. (decl. I) neutru (dec. II) 

N.sg. evkei/noj evkei,nh evkei/no 

G.sg. evkei,nou evkei,nhj evkei,nou 

D.sg. evkei,nw| evkei,nh| evkei,nw| 

Ac.sg. evkei/non evkei,nhn evkei/no 

 

 masc. (decl. II) fem. (decl. I) neutru (dec. II) 

N.pl. evkei/noi evkei/nai evkei/na 

G.pl. evkei,nwn evkei,nwn evkei,nwn 

D.pl. evkei,noij evkei,naij evkei,noij 

Ac.pl. evkei,nouj evkei,naj evkei/na 

 

Pronumele de cuantificare polu,j (mult) 
 

 masc. (decl. II) fem. (decl. I) neutru (dec. II) 

N.sg. polu,j pollh, polu, 

G.sg. pollou/ pollh/j pollou/ 

D.sg. pollw|/ pollh/| pollw|/ 

Ac.sg. polu,n pollh,n polu, 

 

 masc. (decl. II) fem. (decl. I) neutru (dec. II) 

N.pl. polloi, pollai, polla, 

G.pl. pollw/n pollw/n pollw/n 

D.pl. polloi/j pollai/j polloi/j 

Ac.pl. pollou,j polla,j polla, 

 



Vocabular 

gunh,, gunaiko,j, h` femeie, soţie (subst. de decl. III, se declină ca sa,rx) 

dikaiosu,nh, -hj, h̀ 
dreptate (tradus de Cornilescu prin neprihănire); La Pavel, 
dikaiosynē desemnează modul lui Dumnezeu de a acţiona în 
conformitate cu sfinţenia Sa şi cu planul Său de mântuire promis 
oamenilor. 

dw,deka doisprezece (indeclinabil) 

eàutou/, -h/j -ou/ însuşi, însăşi, însuşi (în greacă este pronume reflexiv) 

evkei/noj, -h -o acela, aceea, acela 

h; sau, decât 

kavgw, şi eu (contragere de la kai. evgw,) 

maka,rioj, -ia, -ion fericit, binecuvântat (în sensul de privilegiat în relaţia cu D-zeu) 

me,gaj, mega,lh, me,ga mare (adjectiv cu 3 terminaţii) 

po,lij, -ewj, h ̀ cetate 

polu,j, pollh,, pollu, mult, multă, mult 

pw/j cum? 

shmei/on semn, miracol 

 

Număr de cuvinte învăţate: 151 


