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Lecţiile 5-6  
 
Articolul hotărât. Cazul Nominativ şi Acuzativ (Substantive de decl. I şi II) 
 
Explicarea cazurilor Nominativ şi Acuzativ 
 
Articolul hotărât 
 
În limba greacă, nu există decât articol hotărât. Aceasta are rolul de a identifica 

substantivul pe care îl însoţeşte. 

 
  2   1  2 
  masc.   fem.  neut. 
 
N.sg.  ò   h ̀  to. 
Ac.sg.  to.n   th.n  to. 
 
N.pl.  oì   aì  ta. 
Ac.pl  tou.j   ta.j  ta.  
 
      lo,goj =  cuvânt 
Ex.   ò lo,goj = cuvântul 
 
Cazul Nominativ şi Acuzativ al substantivului 
 
Substantivele pot fi de trei tipuri, în funcţie de modelul declinării (I, II, III) 
 
Declinarea I (feminin) terminaţii 

- conţine preponderent substantive feminine de trei tipuri (-a, -h sau -a/-h) 

- pluralul acestor substantive este identic (aceleaşi terminaţii pentru toate cele 3 tipuri) 

  1  
  fem.  
 
N.sg.  -a/-h  basilei,a (împărăţie)  grafh, (Scriptură) 
Ac.sg.  -an / -hn basilei,an   grafh,n 
 
N.pl.  -ai  basilei,ai (împărăţii) grafai, (Scripturi) 
Ac.pl  -aj  basilei,aj  grafa,j 
 
h` basilei,a e;rcetai 

 Împărăţia  vine. 

evgw. pisteu,w th.n grafh,n. 

 Eu   cred  Scriptura. 
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Declinarea II (masculin) 

-conţine preponderent substantive masculine şi neutre 
 
  2    
  masc.    
 
N.sg.  -oj  qeo,j (Dumnezeu) 
Ac.sg.  -on  qeo,n  
 
N.pl.  -oi  qeoi, (dumnezei) 
Ac.pl  -ouj  qeou,j  
 
Ex. ò qeo,j (N.) avgapa|/ to.n a;nqropon (Ac.) 
 Dumnezeu     iubeşte [pe]      om. 
 
oì qeoi,  avgapw/sin tou.j avnqro,pouj 
Zeii  [îi] iubesc [pe]  oameni. 
 
Declinarea II (neutru) 

-substantivele neutre au cazul N. şi Ac. identic (aceleaşi terminaţii) 
-pluralul se termină în -a 
 
  2    
  neut.    
 
N.sg.  -on  e;rgon (faptă) 
Ac.sg.  -on  e;rgon  
 
N.pl.  -a  e;rga (fapte) 
Ac.pl  -a  e;rga  
 
to. sa,bbaton evstin      dia.   to.n a;nqrwpon. 
 Sabatul        este     pentru       om. 
 
Vocabular: 
 
avga,ph, h̀ - dragoste 

a;lloj – altul (pron.) 

auvto,j - el 

basilei,a, h̀ - împărăţie 

de. – dar (conj.) 

evn – în (prep.) 

e;rgon, to. - faptă 

kairo,j, ò – timp, vreme 

nu/n – acum (adv.) 

ò h ̀to, - articol (m. f. n.) 

o[ti – căci (conj.) 

ouv ouvk ouvc – nu (adv. de negaţie) 

w[ra, h̀ - ceas, oră 
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Exerciţii: 

1. h ̀w[ra e;rcetai (vine). 

2. avgapw/si (iubesc) de. to.n qeo,n. 

3. e;swsen (a mântuit) auvto.j a;llouj. 

4. ble,pw (văd) nu/n to.n  vIhsou/n kai. tou.j avposto,louj. 

5. h ̀avga,ph makroqumei/ (rabdă). 

6. evgw. ginw,skw (ştiu) o[ti to. e;rgon tete,lestai (s-a săvârşit). 

7. evpoi,hse (a făcut) ò lo,goj to.n ko,smon 


