
ТИПИ 
ПРИКМЕТНИКІВ



ПРИКМЕТНИКИ І-ІІ ВІДМІН:
ПРИКМЕТНИКИ І-ІІ ВІДМІН З 
ОСНОВОЮ НА -Ρ-, -Ε-, -Ι-

δίκαιος, 3 справедливий

ἄγριος, 3 дикий

βέβαιος, 3 надійний

πλούσιος, 3 багатий

ἀγανόρε(ι)ος, 3 хоробрий

νέος, 3 молодий

ἀζαλέος, 3 сухий

αἰθαλέος, 3 димний

αἱμαλέος, 3 закривавлений

ἀργαλέος, 3 важкий

αἰσχρός, 3 ганебний

μακρός, 3 довгий

φθονερός, 3 заздрісний

σφαλερός, 3 оманливий

βληχρός, 3 повільний

θεῖος, 3 божественний

Ἀθηναῖος, 3 афінський

ἀρχαῖος, 3 давній

ἀγελαῖος, 3 стадний

ἀγρεῖος, 3 сільський



Рід / 

Відмінок

δίκαιος, 3 αἰσχρός, 3

m f n m f n

singularis

Nom. δίκαι-ος δικαί-ᾱ δίκαι-ον αἰσχρ-ός αἰσχρ-ά αἰσχρ-όν

Gen. δικαί-ου δικαί-ᾱς δικαί-ου αἰσχρ-οῦ αἰσχρ-ᾶς αἰσχρ-οῦ

Dat. δικαί-ῳ δικαί-ᾳ δικαί-ῳ αἰσχρ-ῷ αἰσχρ-ᾷ αἰσχρ-ῷ

Acc. δίκαι-ον δικαί-ᾱν δίκαι-ον αἰσχρ-όν αἰσχρ-άν αἰσχρ-όν

Voc. δίκαι-ε δικαί-ᾱ δίκαι-ον αἰσχρ-έ αἰσχρ-ά αἰσχρ-όν

pluralis

Nom. δίκαι-οι δίκαι-αι δίκαι-ᾰ αἰσχρ-οί αἰσχρ-αί αἰσχρ-ά

Gen. δικαί-ων δικαί-ων δικαί-ων αἰσχρ-ῶν αἰσχρ-ῶν αἰσχρ-ῶν

Dat. δικαί-οις δικαί-αις δικαί-οις αἰσχρ-οῖς αἰσχρ-αῖς αἰσχρ-οῖς

Acc. δικαί-ους δικαί-ᾱς δίκαι-ᾰ αἰσχρ-ούς αἰσχρ-άς αἰσχρ-ά

Voc. δίκαι-οι δίκαι-αι δίκαι-ᾰ αἰσχρ-οί αἰσχρ-αί αἰσχρ-ά



ПРИКМЕТНИКИ І-ІІ ВІДМІН:
ПРИКМЕТНИКИ І-ІІ В. З ОСНОВОЮ 
НА ПРИГОЛОСНИЙ (КРІМ -Ρ-) ТА 
ГОЛОСНИЙ (КРІМ -Ε-, -Ι-)

δῆλος, 3 очевидний

ἀγχιστῖνος, 3 
з’юрблений

ἀστρῷος, 3 зоряний

ἑῷος, 3 вранішній

καλός, 3 красивий

καινός, 3 новий

χαλεπός, 3 важкий

δεινός 3 страшний



Рід / Відмінок
νέος, 3 θεῖος, 3

m f n m f n

singularis

Nom. νέ-ος νέ-ᾱ νέ-ον θεῖ-ος θεί-ᾱ θεῖ-ον

Gen. νέ-ου νέ-ᾱς νέ-ου θεί-ου θεί-ᾱς θεί-ου

Dat. νέ-ῳ νέ-ᾳ νέ-ῳ θεί-ῳ θεί-ᾳ θεί-ῳ

Acc. νέ-ον νέ-ᾱν νέ-ον θεῖ-ον θεί-ᾱν θεῖ-ον

Voc. νέ-ε νέ-ᾱ νέ-ον θεῖ-ε θεί-ᾱ θεῖ-ον

pluralis

Nom. νέ-οι νέ-αι νέ-ᾰ θεῖ-οι θεῖ-αι θεῖ-ᾰ

Gen. νέ-ων νέ-ων νέ-ων θεί-ων θεί-ων θεί-ων

Dat. νέ-οις νέ-αις νέ-οις θεί-οις θεί-αις θεί-οις

Acc. νέ-ους νέ-ᾱς νέ-ᾰ θεί-ους θεί-ᾱς θεῖ-ᾰ

Voc. νέ-οι νέ-αι νέ-ᾰ θεῖ-οι θεῖ-αι θεῖ-ᾰ



ПРИКМЕТНИКИ І ВІДМІНИ 
(ЧОЛОВІЧИЙ РІД)

ἡβητής, οῦ юнацький

ἱππαστής, οῦ для верхової їзди

λαμπρυντής, οῦ гордовитий

κελευθήτης, ου мандрівний

γενειήτης, ου бородатий

ἁβροβάτης, ου повільний



Відмінок ἡβητής, οῦ κελευθήτης, ου

singularis

Nom. ἡβητ-ής κελευθήτ-ης

Gen. ἡβητ-οῦ κελευθήτ-ου

Dat. ἡβητ-ῇ κελευθήτ-ῃ

Acc. ἡβητ-ήν κελευθήτ-ην

Voc. ἡβητ-ά κελευθῆτ-ᾰ

pluralis

Nom. ἡβητ-αί κελευθῆτ-αι

Gen. ἡβητ-ῶν κελευθητ-ῶν

Dat. ἡβητ-αῖς κελευθήτ-αις

Acc. ἡβητ-άς κελευθήτ-ᾱς

Voc. ἡβητ-αί κελευθῆτ-αι



ПРИКМЕТНИКИ ІІ ВІДМІНИ

ἄδικος, ον несправедливий

ἀτέλεστος, ον незавершений

ἀπέρατος, ον непрохідний

ἀνόητος, oν беззмістовний

ἀδύνατος, ον безсилий

ἐνόπλιος, ον озброєний

ἀθάνατος, ον безсмертний

ἥσυχος, 2 спокійний



Рід /

Відмінок
m, f n

singularis

Nom. ἄδικ-ος ἄδικ-ον

Gen. ἀδίκ-ου

Dat. ἀδίκ-ῳ

Acc. ἄδικ-ον

Voc. ἄδικ-ε ἄδικ-ον

pluralis

Nom. ἄδικ-οι ἄδικ-ᾰ

Gen. ἀδίκ-ων

Dat. ἀδίκ-οις

Acc. ἀδίκ-ους ἄδικ-ᾰ

Voc. ἄδικ-οι ἄδικ-ᾰ



КОНТРАГОВАНЕ
ВІДМІНЮВАННЯ 
ПРИКМЕТНИКІВ І-ІІ ВІДМІН

χρυσοῦς, 3 золотий

πολλαπλοῦς, 2 багатократний

διπλοῦς, 3 подвійний

ἁλουργοῦς 3 пурпуровий

δορυσσοῦς, 2 войовничий

ἀργυροῦς, 3 срібний

δικροῦς, 2 двобічний

ἁπλοῦς, 3 простий

εὔνους, 2 прихильний

ἄπλους, 2 несудохідний

εὐθύπνους, 2 сприятливий

ἄχλους, 2 позбавлений зелені

αὐτόχρους, 2 одноколірний

εὔθροος 2 звучний



Рід / 

Відмінок

ἀργυροῦς, 3 χρυσοῦς, 3

m f n m f n

singularis

Nom. ἀργυροῦς ἀργυρᾶ ἀργυροῦν χρυσοῦς χρυσῆ χρυσοῦν

Gen. ἀργυροῦ ἀργυρᾶς ἀργυροῦ χρυσοῦ χρυσῆς χρυσοῦ

Dat. ἀργυρῷ ἀργυρᾷ ἀργυρῷ χρυσῷ χρυσῇ χρυσῷ

Acc. ἀργυροῦν ἀργυρᾶν ἀργυροῦν χρυσοῦν χρυσῆν χρυσοῦν

Voc. ἀργυροῦς ἀργυρᾶ ἀργυροῦν χρυσοῦς χρυσῆ χρυσοῦν

pluralis

Nom. ἀργυροῖ ἀργυραῖ ἀργυρᾶ χρυσοῖ χρυσαῖ χρυσᾶ

Gen. ἀργυρῶν ἀργυρῶν ἀργυρῶν χρυσῶν χρυσῶν χρυσῶν

Dat. ἀργυροῖς ἀργυραῖς ἀργυροῖς χρυσοῖς χρυσαῖς χρυσοῖς

Acc. ἀργυροῦς ἀργυρᾶς ἀργυρᾶ χρυσοῦς χρυσᾶς χρυσᾶ

Voc. ἀργυροῖ ἀργυραῖ ἀργυρᾶ χρυσοῖ χρυσαῖ χρυσᾶ



АТТИЧНА ВІДМІНА 
ПРИКМЕТНИКІВ

ἵλεως, 2 прихильний

πλέως, 3 повний

ἄκερως, 2 безрогий

σῶς, 2 здоровий

ἀξιόχρεως, 2 грунтовний

ἀγήρως, 2 вічний

δίκερως, 2 дворогий

εὔγεως, 2 родючий



Рід / 

Відмінок

ἵλεως, 2 πλέως, 3

m, f n m f n

singularis

Nom. ἵλεως ἵλεων πλέως πλέᾱ πλέων

Gen. ἵλεω πλέω πλέᾱς πλέω

Dat. ἵλεῳ πλέῳ πλέᾳ πλέῳ

Acc. ἵλεων πλέων πλέᾱν πλέων

Voc. ἵλεως ἵλεων πλέως πλέᾱ πλέων

pluralis

Nom. ἵλεῳ ἵλεᾰ πλέῳ πλέαι πλέᾰ

Gen. ἵλεων πλέων

Dat. ἵλεῳς πλέῳς πλέαις πλέῳς

Acc. ἵλεως ἵλεᾰ πλέως πλέᾱς πλέᾰ

Voc. ἵλεῳ ἵλεᾰ πλέῳ πλέαι πλέᾰ



ПРИКМЕТНИКИ ІІІ 
ВІДМІНИ



ПРИКМЕТНИКИ ІІІ ВІДМІНИ З 
ОСНОВОЮ НА ГУБНИЙ 
ПРИГОЛОСНИЙ

νῶροψ, οπος блискучий

ἦνοψ, οπος блискучий

οἶνοψ, οπος темний; рудий

ἀγλαώψ, ῶπος яскравий

γοργώψ, ῶπος грізний

μονώψ, ῶπος одноокий

παραβλώψ, ῶπος навскісний

κύκλωψ, ωπος круглий

αἰγίλιψ, ιπος дуже стрімкий

αἰθίοψ, οπος засмаглий; палкий

δρύπεψ, πεπος стиглий

μέροψ, οπος смертний

μύωψ, ωπος короткозорий

μήλωψ, οπος золотистий



Рід / 

Відмінок

νῶροψ, οπος ἀγλαώψ, ῶπος κύκλωψ, ωπος

m, f n m, f n m, f n

singularis

Nom. νῶροψ ἀγλαώψ κύκλωψ

Gen. νώροπ-ος ἀγλαῶπ-ος κύκλωπ-ος

Dat. νώροπ-ι ἀγλαῶπ-ι κύκλωπ-ι

Acc. νώροπ-ᾰ νῶροψ ἀγλαῶπ-ᾰ ἀγλαώψ κύκλωπ-ᾰ κύκλωψ

Voc. νῶροψ ἀγλαώψ κύκλωψ

pluralis

Nom. νώροπ-ες νώροπ-ᾰ ἀγλαῶπ-ες ἀγλαῶπ-ᾰ κύκλωπ-ες
κύκλωπ-

ᾰ

Gen. νωρόπ-ων ἀγλαώπ-ων κυκλώπ-ων

Dat. νώροψιν ἀγλαῶψιν κύκλωψιν

Acc. νώροπ-ᾰς νώροπ-ᾰ ἀγλαῶπ-ᾰς ἀγλαῶπ-ᾰ
κύκλωπ-

ᾰς

κύκλωπ-

ᾰ

Voc. νώροπ-ες νώροπ-ᾰ ἀγλαῶπ-ες ἀγλαῶπ-ᾰ κύκλωπ-ες
κύκλωπ-

ᾰ



ПРИКМЕТНИКИ ІІІ ВІДМІНИ З 
ОСНОВОЮ НА ЗАДНЬОЯЗИКОВИЙ 
ПРИГОЛОСНИЙ

φύλαξ, ακος охоронний

ἅρπαξ, ᾰγος хижий

κόλαξ, ᾰκος улесливий

ἄζυξ, υγος окремий

ὁμόζυξ, υγος супряжений

ἀπορρώξ, ῶγος стрімкий

ὀρθοπλήξ, πλῆγος 
настовбурчений

βλάξ, βλακός неповороткий

μῶνυξ, υχος непарнокопитний

γαμψῶνυξ, ώνυχος з кривими 
кігтями

φοῖνιξ, ικος пурпуровий

εὐθυῶνυξ, υχος з прямими 
кігтями



Рід / 

Відмінок

φύλαξ, ακος ἀπορρώξ, ῶγος μῶνυξ, υχος

m, f n m, f n m, f n

singularis

Nom. φύλαξ ἀπορρώξ μῶνυξ

Gen. φύλακ-ος ἀπορρῶγ-ος μώνυχ-ος

Dat. φύλακ-ι ἀπορρῶγ-ι μώνυχ-ι

Acc. φύλακ-ᾰ φύλαξ ἀπορρῶγ-ᾰ ἀπορρώξ μώνυχ-ᾰ μῶνυξ

Voc. φύλαξ ἀπορρώξ μῶνυξ

pluralis

Nom. φύλακ-ες φύλακ-ᾰ ἀπορρῶγ-ες ἀπορρῶγ-ᾰ μώνυχ-ες μώνυχ-ᾰ

Gen. φυλάκ-ων ἀπορρώγ-ων μωνύχ-ων

Dat. φύλαξι(ν) ἀπορρῶγξι(ν) μώνυξι(ν)

Acc. φύλακ-ᾰς φύλακ-ᾰ ἀπορρῶγ-ᾰς ἀπορρῶγ-ᾰ μώνυχ-ᾰς μώνυχ-ᾰ

Voc. φύλακ-ες φύλακ-ᾰ ἀπορρῶγ-ες ἀπορρῶγ-ᾰ μώνυχ-ες μώνυχ-ᾰ



ПРИКМЕТНИКИ ІІІ ВІДМІНИ З 
ОСНОВОЮ НА 
ПЕРЕДНЬОЯЗИКОВИЙ 
ПРИГОЛОСНИЙ

Двох родових закінчень

εὔελπις, ι який сподівається

εὔχαρις, ι привітний

εὔπους, ποδος, 2 швидконогий

δίπους, ποδος, 2 двоногий

κακόπους, ποδος, 2 з поганими 
ногами

Одного родового закінчення

πένης, ητος бідний

ἀδμής, ῆτος неприручений

ἄπαις, παιδος бездітний

μιγάς, άδος змішаний

γυμνάς, άδος оголений



Рід / 

Відмінок

εὔελπις, ι εὔπους, ποδος, 2 πένης, ητος

m, f n m, f n m, f

singularis

Nom. εὔελπις εὔελπι εὔπους εὔπουν πένης

Gen. εὐέλπιδ-ος εὔποδ-ος πένητ-ος

Dat. εὐέλπιδ-ι εὔποδ-ι πένητ-ι

Acc. εὔελπιν εὔελπι εὔποδ-ᾰ εὔπουν πένητ-ᾰ

Voc. εὔελπι εὔπους εὔπουν πένης

pluralis

Nom. εὐέλπιδ-ες εὐέλπιδ-ᾰ εὔποδ-ες εὔποδ-ᾰ πένητ-ες

Gen. εὐελπίδ-ων εὐπόδ-ων πενήτ-ων

Dat. εὐέλπισι(ν) εὔπουσι(ν) πένησι(ν)

Acc. εὐέλπιδ-ᾰς εὐέλπιδ-ᾰ εὔποδ-ᾰς εὔποδ-ᾰ πένητ-ας

Voc. εὐέλπιδ-ες εὐέλπιδ-ᾰ εὔποδ-ες εὔποδ-ᾰ πένητ-ες



ПРИКМЕТНИКИ ІІІ ВІДМІНИ 
З ОСНОВОЮ НА СОНАНТ

Одного родового закінчення

αἴθων, ωνος палаючий

Ἕλλην, ηνος грецький

λασιαύχην, ενος довгий

ἀναύχην, ενος безшиїй

ἀλαζών, όνος хвалькуватий

σωτήρ, ῆρος рятівний

ἀγροτήρ, ῆρος сільський

μάκαρ, αρος щасливий

ἀπάτωρ, ορος без батька

Двох родових закінчень

εὐδαίμων, 2 щасливий

ἐπιστήμων, 2 досвідчений

νοήμων, 2 розсудливий

σώφρων, 2 шанобливий

ἀπράγμων, 2 бездіяльний

πέπων, 2 стиглий

Трьох родових закінчень

μέλας, μέλαινα, μέλαν чорний

τέρην, τέρεινα, τέρεν ніжний

τάλας, τάλαινα, τάλαν нещасний



Рід / 

Відмінок

σωτήρ, ῆρος μάκαρ, αρος

m, f n m, f n

singularis

Nom. σωτήρ μάκαρ

Gen. σωτῆρ-ος μάκαρ-ος

Dat. σωτῆρ-ι μάκαρ-ι

Acc. σωτῆρ-ᾰ σωτήρ μάκαρ-ᾰ μάκαρ

Voc. σωτήρ μάκαρ

pluralis

Nom. σωτῆρ-ες σωτῆρ-ᾰ μάκαρ-ες μάκαρ-ᾰ

Gen. σωτήρ-ων μακάρ-ων

Dat. σωτῆρ-σι(ν) μάκαρ-σι(ν)

Acc. σωτῆρ-ᾰς σωτῆρ-ᾰ μάκαρ-ᾰς μάκαρ-ᾰ

Voc. σωτῆρ-ες σωτῆρ-ᾰ μάκαρ-ες μάκαρ-ᾰ



Рід / 

Відмінок

μέλας, μέλαινα, μέλαν εὐδαίμων, 2

m f n m, f n

singularis

Nom. μέλας μέλαιν-ᾰ μέλαν εὐδαίμων εὔδαιμον

Gen. μέλαν-ος μελαίν-ης μέλαν-ος εὐδαίμον-ος

Dat. μέλαν-ι μελαίν-ῃ μέλαν-ι εὐδαίμον-ι

Acc. μέλαν-ᾰ μέλαιν-ᾰν μέλαν εὐδαίμον-ᾰ εὔδαιμον

Voc. μέλαν μέλαιν-ᾰ μέλαν εὔδαιμον

pluralis

Nom. μέλαν-ες μέλαιν-αι μέλαν-ᾰ εὐδαίμον-ες εὐδαίμον-ᾰ

Gen. μελάν-ων μελαιν-ῶν μελάν-ων εὐδαιμόν-ων

Dat. μέλασι(ν) μελαίν-αις μέλασι(ν) εὐδαίμοσι(ν)

Acc. μέλαν-ᾰς μελαίν-ᾱς μέλαν-ᾰ
εὐδαίμον-

ας
εὐδαίμον-ᾰ

Voc. μέλαν-ες μέλαιν-αι μέλαν-ᾰ εὐδαίμον-ες εὐδαίμον-ᾰ



ПРИКМЕТНИКИ ІІІ ВІДМІНИ 
З ОСНОВОЮ НА -Σ-

σαφής, 2 чіткий, зрозумілий

μελιηδής, 2 солодкий

νεαλής, 2 молодий

εὐτυχής 2 щасливий

νηκερδής, 2 непотрібний

ἀληθής, 2 правдивий

συνήθης, 2 приручений

κηώδης, 2 запашний

βαραθρώδης, 2 урвистий

βατώδης, 2 з колючками

πλήρης, 2 повний



Рід / 

Відмінок

σαφής, 2 συνήθης, 2 εὐκλεής, 2

m, f n m, f n m, f n

singularis

Nom. σαφής σαφές συνήθης σύνηθες εὐκλεής εὐκλεές

Gen. σαφοῦς συνήθους εὐκλεοῦς

Dat. σαφεῖ συνήθει εὐκλεεῖ

Acc. σαφῆ σαφές συνήθη σύνηθες εὐκλεᾶ εὐκλεές

Voc. σαφές σύνηθες εὐκλεές

pluralis

Nom. σαφεῖς σαφῆ συνήθεις συνήθη εὐκλεεῖς εὐκλεᾶ

Gen. σαφῶν συνήθων εὐκλεῶν

Dat. σαφέσι(ν) συνήθεσι(ν) εὐκλεέσι(ν)

Acc. σαφεῖς σαφῆ συνήθεις συνήθη εὐκλεεῖς εὐκλεᾶ

Voc. σαφεῖς σαφῆ συνήθεις συνήθη εὐκλεεῖς εὐκλεᾶ



ПРИКМЕТНИКИ ІІІ ВІДМІНИ 
З ОСНОВОЮ НА -ΝΤ-

Трьох родових закінчень

πᾶς, πᾶσα, πᾶν весь

ἄκων, ἄκουσα, ἆκον змушений

ἑκών, οῦσα, όν добровільний

χαρίεις, ίεσσα, ίεν приємний

κροκόεις, όεσσα, όεν жовтий

ποιήεις, ήεσσα, ῆεν 
трав’янистий

Двох родових закінчень

γέρων, οντος, 2 старий

Одного родового закінчення

ἀγκυλόδους, όδοντος 
кривозубий

ἀκάμας, αντος невтомний



Рід / 

Відмінок

πᾶς, πᾶσα, πᾶν ἄκων, ἄκουσα, ἆκον

m f n m f n

singularis

Nom. πᾶς πᾶσ-ᾰ πᾶν ἄκων ἄκουσ-ᾰ ἆκον

Gen. παντ-ός πάσ-ης παντ-ός ἄκοντ-ος ἀκούσ-ης ἄκοντ-ος

Dat. παντ-ί πάσ-ῃ παντ-ί ἄκοντ-ι ἀκούσ-ῃ ἄκοντ-ι

Acc. πάντ-ᾰ πᾶσ-ᾰν πᾶν ἄκοντ-ᾰ ἄκουσ-ᾰν ἆκον

Voc. πᾶς πᾶσ-ᾰ πᾶν ἄκων ἄκουσ-ᾰ ἆκον

pluralis

Nom. πάντ-ες πᾶσ-αι πάντ-ᾰ ἄκοντ-ες ἄκουσ-αι ἄκοντ-ᾰ

Gen. πάντ-ων πασ-ῶν πάντ-ων ἀκόντ-ων ἀκουσ-ῶν ἀκόντ-ων

Dat. πᾶσι(ν) πάσ-αις πᾶσι(ν) ἄκουσι(ν) ἀκούσ-αις ἄκουσι(ν)

Acc. πάντ-ᾰς πάσ-ᾱς πάντ-ᾰ ἄκοντ-ᾰς ἀκούσ-ᾱς ἄκοντ-ᾰ

Voc. πάντ-ες πᾶσ-αι πάντ-ᾰ ἄκοντ-ες ἄκουσ-αι ἄκοντ-ᾰ



Рід / 

Відмінок

χαρίεις, ίεσσα, ίεν γέρων, οντος, 2

m f n m, f n

singularis

Nom. χαρίεις χαρίεσσ-ᾰ χαρίεν γέρων γέρον

Gen. χαρίεντ-ος χαριέσσ-ης χαρίεντ-ος γέροντ-ος

Dat. χαρίεντ-ι χαριέσσ-ῃ χαρίεντ-ι γέροντ-ι

Acc. χαρίεντ-ᾰ χαρίεσσ-ᾰν χαρίεν γέροντ-ᾰ γέρον

Voc. χαρίεν χαρίεσσ-ᾰ χαρίεν γέρον

pluralis

Nom. χαρίεντ-ες χαρίεσσ-αι χαρίεντ-ᾰ γέροντ- ες γέροντ-ᾰ

Gen. χαριέντ-ων χαριεσσ-ῶν χαριέντ-ων γερόντ-ων

Dat. χαρίεσι(ν) χαριέσσ-αις χαρίεσι(ν) γέρουσι(ν)

Acc. χαρίεντ-ᾰς χαριέσσ-ᾱς χαρίεντ-ᾰ γέροντ-ᾰς γέροντ-ᾰ

Voc. χαρίεντ-ες χαρίεσσ-αι χαρίεντ-ᾰ γέροντ-ες γέροντ-ᾰ



ПРИКМЕТНИКИ ІІІ ВІДМІНИ 
З ОСНОВОЮ НА -Υ-/-Ε-

Трьох родових закінчень

ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ солодкий

εὐρύς, εῖα, ύ широкий

βαρύς, εῖα, ύ важкий

ταχύς, εῖα, ύ швидкий

θρασύς, εῖα, ύ сміливий

γλυκύς, εῖα, ύ солодкий

Двох родових закінчень

ἄθηλυς, 2 не жіночий

ἄδριμυς, 2 не гострий

Одного родового 
закінчення

πρέσβυς старий



Рід / 

Відміно

к

ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ ἄθηλυς, 2
πρέσβυς, 

εως

m f n m, f n m

singularis

Nom. ἡδύ-ς ἡδεῖ-ᾰ ἡδύ ἄθηλυ-ς ἄθηλυ πρέσβυ-ς

Gen. ἡδέ-ος ἡδεί-ας ἡδέ-ος ἀθήλε-ος ---

Dat. ἡδε-ῖ ἡδεί-ᾳ ἡδε-ῖ ἀθήλε-ι ---

Acc. ἡδύ-ν ἡδεῖ-ᾰν ἡδύ ἄθηλυ-ν ἄθηλυ πρέσβυ-ν

Voc. ἡδύ ἡδεῖ-ᾰ ἡδύ ἄθηλυ ἄθηλυ πρέσβυ

pluralis

Nom. ἡδεῖς ἡδεῖ-αι ἡδέ-ᾰ ἀθήλεις ἀθήλε-ᾰ πρέσβεις

Gen. ἡδέ-ων ἡδει-ῶν ἡδέ-ων ἀθηλέ-ων ---

Dat. ἡδέ-σι(ν) ἡδεί-αις ἡδέ-σι(ν) ἀθήλε-σι(ν) ---

Acc. ἡδεῖς ἡδεί-ᾱς ἡδέ-ᾰ ἀθήλεις ἀθήλε-ᾰ πρέσβεις

Voc. ἡδεῖς ἡδεῖ-αι ἡδέ-ᾰ ἀθήλεις ἀθήλε-ᾰ πρέσβεις



ПРИКМЕТНИКИ ІІІ ВІДМІНИ 
З ОСНОВОЮ НА -Υ-

Двох родових закінчень

εὔβοτρυς, υ багатий 
виноградом

ἄδακρυς, υ безслізний

σύνοφρυς, υ із зімкненими 
бровами

ἄπιχθυς, υ який не їсть риби

βροτόγηρυς, υ з людським 
голосом

Одного родового закінчення

ἄκικυς, υος безсилий



Рід /

Відмінок

ἄκικυς, υος εὔβοτρυς, υ

m m, f n

singularis

Nom. ἄκικυ-ς εὔβοτρυ-ς εὔβοτρυ

Gen. ἀκίκυ-ος εὐβότρυ-ος

Dat. ἀκίκυ-ι εὐβότρυ-ι

Acc. ἄκικυ-ν εὔβοτρυ-ν εὔβοτρυ

Voc. ἄκικυ εὔβοτρυ

pluralis

Nom. ἀκίκυ-ες εὐβότρυ-ες εὐβότρυ-ᾰ

Gen. ἀκικύ-ων εὐβοτρύ-ων

Dat. ἀκίκυ-σι(ν) εὐβότρυ-σι(ν)

Acc. ἀκίκυ-ᾰς εὐβότρυ-ᾰς εὐβότρυ-ᾰ

Voc. ἀκίκυ-ες εὐβότρυ-ες εὐβότρυ-ᾰ



ПРИКМЕТНИКИ ІІІ ВІДМІНИ 
З ОСНОВОЮ НА -Ι-

Двох родових закінчень

δύσμηνις, 2 сердитий

ἄδηρις, 2 мирний

ἄϊδρις, 2 необізнаний

ἀκίθαρις, 2 безкифарний

βαρύμηνις, 2 розгніваний

δωδεκάπολις, 2 пов’язаний 
з 12 містами

Одного родового 
закінчення

θέσπις, ιος віщий

ἀείνηστις, ιος
вічноголодний

ἱππόμητις, ιος який вправно 
керує кіньми

δολόμητις, ιος хитрий



Рід /

Відмінок

θέσπις, ιος δύσμηνις, 2

m m, f n

singularis

Nom. θέσπι-ς δύσμηνι-ς δύσμηνι

Gen. θέσπι-ος δυσμήνι-ος

Dat. θέσπι δυσμήνι

Acc. θέσπι-ν δύσμηνι-ν δύσμηνι

Voc. θέσπι δύσμηνι

pluralis

Nom. θέσπι-ες δυσμήνι-ες δυσμήνι-ᾰ

Gen. θεσπί-ων δυσμηνί-ων

Dat. θέσπι-σι(ν) δυσμήνι-σι(ν)

Acc. θέσπι-ᾰς δυσμήνι-ᾰς δυσμήνι-ᾰ

Voc. θέσπι-ες δυσμήνι-ες δυσμήνι-ᾰ



ПРИКМЕТНИКИ ІІІ ВІДМІНИ 
З ОСНОВОЮ НА -ΕΥ-/-Ε-

βασιλεύς, έως
царственний

Μαλιεύς, έως малійський

ἁλιεύς, έως морський

ἀριστεύς, έως
найзнатніший

ἀτρεύς, έως нестрашний

δυστοκεύς, έως нещасний

Δωριεύς, έως дорійський

εὐβουλεύς, έως який добре 
радить

Θεσπιεύς, εως теспійський

Θηβαιεύς, έως фіванський



Рід / Відмінок m, f

singularis

Nom. βασιλεύ-ς

Gen. βασιλέ-ως

Dat. βασιλε-ῖ

Acc. βασιλέ-ᾰ

Voc. βασιλεῦ

pluralis

Nom. βασιλεῖς / ῆς

Gen. βασιλέ-ων

Dat. βασιλεῦ-σι(ν)

Acc. βασιλεῖς / έας / ῆς

Voc. βασιλεῖς / ῆς



Рід / 

Відмінок

μέγας, μεγάλη, μέγα πολύς, πολλή, πολύ

m f n m f n

singularis

Nom. μέγα-ς μεγάλ-η μέγα πολύ-ς πολλ-ή πολύ

Gen. μεγάλ-ου μεγάλ-ης μεγάλ-ου πολλ-οῦ πολλ-ῆς πολλ-οῦ

Dat. μεγάλ-ῳ μεγάλ-ῃ μεγάλ-ῳ πολλ-ῷ πολλ-ῇ πολλ- ῷ

Acc. μέγα-ν μεγάλ-ην μέγα πολύ-ν πολλ-ήν πολύ

Voc. μεγάλ-ε μεγάλ-η μέγα πολύ-ς πολλ-ή πολύ

pluralis

Nom. μεγάλ-οι μεγάλ-αι μεγάλ-ᾰ πολλ-οί πολλ-αί πολλ-ά

Gen. μεγάλ-ων μεγάλ-ων μεγάλ-ων πολλ-ῶν πολλ-ῶν πολλ-ῶν

Dat. μεγάλ-οις μεγάλ-αις μεγάλ-οις πολλ-οῖς πολλ-αῖς πολλ-οῖς

Acc. μεγάλ-ους μεγάλ-ᾱς μεγάλ-ᾰ πολλ-ούς πολλ-άς πολλ-ά

Voc. μεγάλ-οι μεγάλ-αι μεγάλ-ᾰ πολλ-οί πολλ-αί πολλ-ά

μέγας, μεγάλη, μέγα 
великий

πολύς, πολλή, πολύ
численний


