
ТРЕТЯ ВІДМІНА 

ІМЕННИКІВ



ІМЕННИКИ З 

ОСНОВАМИ НА -ΕΣ-



Особливості іменників середнього роду

• Відбувається чергування основ: 

οσ- (Nom. Sing.) / -εσ (решта відмінків)

• Інтервокальна сигма випадає

• У genetivus pluralis – периспомени

• γένος, ους τό рід

• ἄνθος, ους τό квітка

• ἔπος, ους τό слово

• λίπος, ους τό жир, сало



γένος, ους τό рід

singularis

Nom. γένος

Gen. γένους < γενεσ-ος

Dat. γένει < γενεσ-ι

Acc. γένος

Voc. γένος

pluralis

Nom. γένη < γενεσ-ᾰ

Gen. γενῶν < γενεσ-ων

Dat. γένεσι(ν) < γενεσ-σι

Acc. γένη < γενεσ-ᾰ

Voc. γένη < γενεσ-ᾰ



ПРИКМЕТНИКИ ІІІ 

ВІДМІНИ З ОСНОВОЮ 

НА -ΕΣ-



Баритони на -hj затримують наголос на передостанньому складі також і в gen. plur., а в nom. sing.

середнього роду наголос падає якнайдалі від кінця:

•euvh,qhj( eu;hqej добродушний; gen. plur. euvh,qwn(

•plh,rhj( plh/rej багатий на щось; gen. plur. plh,rwn)

Але euvw,dhj( euvw/dej запашний; podh,rhj( podh/rej спадаючий до ніг.

•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

•εὐκλεής, 2 славетний



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

Форма acc. sing. masculina і feminina та nom.(acc.,voc.) plur. neutra euvtuch/ виникає < *eutucesa) Accusativus pluralis чоловічого і жіночого

родів, що постає з форми *eutucesaj звучить не euvtuch/j (як мало бути після закономірних фонетичних змін), a euvtucei/j за аналогією до

форми nominativus pluralis.

Прикметники, які мають голосний e перед закінченям hj( стягають звичайно e + a > a : evndeh,j( evndee,j потребуючий; acc. sing. m, f 

та nom. plur. n – evndea/; аналогічно – euvkleh,j( euvklee,j славний – euvklea/) У прикметників на &ihj( &uhj закінчення ea зливається то в a/, 
то в h/: u`gih,j( u`gie,j здоровий; acc. sing. m,f та nom. plur. n – u`gia/ і u`gih/)



ВЛАСНІ ІМЕНА НА –ΗΣ, 

-ΚΛΗΣ



• Чоловічі власні імена на -ge,nhj( &sqe,nhj( &kra,thj( &klh/j
(відмінюються за зразком прикметників на -hj)

• Імена на -hj мають паралельну форму в знахідному 

відмінку на  -hn за аналогією до іменників чоловічого роду 

першої відміни (пор. poli,thn).

Імена на -klh/j (< to. kle,oj (осн. *kleFes&) слава):

• в nominativus - h

• в genetivus і accusativus зберігають перший звук e основи

• в dativus e поглинається контрагованим складом ei/

• у vocativus відбувається контракція двох e у ei



singularis

Nom. Περικλῆς

Gen. Περικλέους

Dat. Περικλεῖ

Acc. Περικλέα

Voc. Περίκλεις

Περικλῆς, έους ὁ Перикл

Ἐμπεδοκλῆς, έους ὁ Емпедокл

Θεμιστοκλῆς, έους ὁ Фемістокл

Ἡρακλῆς, έους ὁ Геракл

Σωκράτης, ους ὁ Сократ

Ἀντισθένης, ους ὁ Антисфен

Διογένης, ους ὁ Діоген

Ἀριστοφάνης, ους ὁ Аристофан

Ἀριστοτέλης, ους ὁ Аристотель



ІМЕННИКИ З ОСНОВАМИ 

НА -ΑΣ-



κρέας, ως τό м’ясо

singularis
Nom. κρέας
Gen. κρέως (*κρεασ-ος)
Dat. κρέᾳ (*κρεασ-ι)
Acc. κρέας
Voc. κρέας

pluralis
Nom. κρέα (*κρεασ-α)
Gen. κρε-ῶν (*κρεασ-ων)
Dat. κρέασι(ν) (*κρεασ-σιν)
Acc. κρέα
Voc. κρέα



Особливості
• κρέας, ως τό м’ясо

• σέβας, ως τό страх

• δέπας, ως τό чаша

• δέμας, ως τό статура

• κέρας, ως τό ріг

• γέρας, ως τό священний дар

ПАРАЛЕЛЬНІ ФОРМИ:

κέρας, κέρατος τό ріг



ІМЕННИКИ З ОСНОВАМИ 

НА -ΟΣ-



αἰδώς, οῦς ἡ страх

singularis

Nom. αἰδώς

Gen. αἰδοῦς (*αιδοσ-ος)

Dat. αἰδοῖ (*αιδοσ-ι)

Acc. αἰδῶ (*αιδοσ-α)

Voc. αἰδώς



ІМЕННИКИ З ОСНОВАМИ 

НА -Ο-



Основа первісно закінчувалася на -oj-

У вокативі – чиста основа.

• ἠχώ, οῦς ἡ гуркіт

• Λητώ, οῦς ἡ Лето

• Σαπφώ, οῦς ἡ Сапфо

• πειθώ, οῦς ἡ переконання

• λεχώ, οῦς ἡ породілля



ἠχώ, οῦς ἡ гуркіт

singularis

Nom. ἠχώ

Gen. ἠχοῦς (*ηχοjος)

Dat. ἠχοῖ (*ηχοjι)

Acc. ἠχώ (*ηχοjα)

Voc. ἠχοῖ



ІМЕННИКИ З ОСНОВАМИ 

НА -Υ-



Особливості

• Бувають лише чоловчого і жіночого родів

• Кінцевий голосний основи не зазнає контракції з 

голосними звуками закінчень. Лише в акузативі 

множини.

• У двоскладових формах υ довге, у трискладових –

коротке.



• ἰχθύς, ύος ὁ риба

• ἐρινύς, ύος ἡ прокляття

• ὀφρύς, ύος ἡ брова

• σῦς, συός ὁ (ἡ) свиня

• δρῦς, δρυός ἡ дуб

• μῦς, μυός ὁ миша

• πίτυς, υος ἡ сосна

• ἴτυς, υος ἡ коло

• βότρυς, υος ὁ виноград

• κάνδυς, υος ὁ кандій (вид одягу)



Тип 

основи
Основи на -υ-

singularis

Nom. ἰχθύ-ς σῦ-ς ἐρινύ-ς πίτυ-ς

Gen. ἰχθύ-ος συ-ός ἐρινύ-ος πίτυ-ος

Dat. ἰχθύ-ι συ-ί ἐρινύ-ι πίτυ-ι

Acc. ἰχθύ-ν σῦ-ν ἐρινύ-ν πίτυ-ν

Voc. ἰχθύ σῦ ἐρινύ πίτυ

pluralis

Nom. ἰχθύ-ες / ἰχθῦ-ς σύ-ες ἐρινύ-ες πίτυ-ες

Gen. ἰχθύ-ων συ-ῶν ἐρινύ-ων πιτύ-ων

Dat. ἰχθύ-σι(ν) συ-σί(ν) ἐρινύ-σι(ν) πίτυ-σι(ν)

Acc. ἰχθύ-ᾰς / ἰχθῦ-ς σῦ-ς ἐρινῦ-ς πίτυ-ς

Voc. ἰχθύ-ες / ἰχθύ-ς σύ-ες ἐρινύ-ες πίτυ-ες



ІМЕННИКИ З ОСНОВАМИ 

НА -ΟΥ-/-Ο-, -ΑΥ-/-Α-



Особливості

• Первісно мали основи на -aF-, -oF-

• Перед голосними інтервокальна -F- випала, а перед 

приголосними вокалізувалася у -υ- і утворилися 

дифтонги.

• βοῦς, βοός ὁ (ἡ) бик

• χοῦς, χοός ὁ (ἡ) хой (міра рідини)

• γραῦς, γραός ἡ стара жінка



Тип основи основа на -ου-/-ο- основа на -αυ-/-α-

singularis

Nom. βοῦ-ς γραῦ-ς

Gen. βο-ός γρα-ός

Dat. βο-ί γρα- ί

Acc. βοῦ-ν γραῦ-ν

Voc. βοῦ γραῦ

pluralis

Nom. βό-ες γρᾶ- ες

Gen. βο-ῶν γρα- ῶν

Dat. βου-σί(ν) γραυ-σί(ν)

Acc. βοῦς γραῦς

βό-ες γρᾶ-ες



ІМЕННИКИ З ОСНОВАМИ 

НА -Ω-



• ἥρως, ἥρωος ὁ вождь

• Μίνως, ωος ὁ Мінос

• θώς, θωός ὁ шакал

• Τρώς, ωός ὁ троянець



ἥρως, ἥρωος ὁ вождь

singularis

Nom. ἥρω-ς

Gen. ἥρω-ος

Dat. ἥρω-ι

Acc. ἥρω-ᾰ

Voc. ἥρω-ς

pluralis

Nom. ἥρω-ες

Gen. ἡρώ-ων

Dat. ἥρω-σι(ν)

Acc. ἥρω-ᾰς

Voc. ἥρω-ες



ІМЕННИКИ З ОСНОВАМИ 

НА -Ι-/-Ε-, -Υ-/-Ε-



Особливості
• У nominativus singularis іменники з основами на -ι, які виключно –

баритони і майже всі – жіночого роду, закінчуються на -ις; 

середнього – на –ι.

• Іменники з основами на -υ – в nominativus singularis закінчуються: 

чоловічого і жіночого родів – на -υς, середнього – на -υ.

• Існує декілька прикметників двох та одного закінчень, які 

відмінюються за зразком іменників на -ι.

• Наголос у формі gen. plur. перебуває на третьому складі від 

кінця під впливом пропарокситонічних форм gen. sing.

• Форма gen. sing. на –εως виникла із форми на -ηος внаслідок 

перестановки кількості голосних (metathesis quantitatis). Наголос 

же залишається без змін на третьому складі від кінця слова (так 

званий genetivus atticus).



singularis

Nom. πόλι-ς δύναμι-ς πῆχυ-ς ἄστυ

Gen. πόλε-ως δυνάμε-ως πήχε-ως ἄστε-ως

Dat. πόλε-ι δυνάμε-ι πήχε-ι ἄστε-ι

Acc. πόλι-ν δύναμι-ν πῆχυ-ν ἄστυ

Voc. πόλι δύναμι πῆχυ ἄστυ

pluralis

Nom. πόλεις δυνάμεις πήχεις ἄστη

Gen. πόλε-ων δυνάμε-ων πήχε-ων ἄστε-ων

Dat. πόλε-σι(ν) δυνάμε-σι(ν) πήχε-σι(ν) ἄστε-σι(ν)

Acc. πόλεις δυνάμεις πήχεις ἄστη

πόλις, εως ἡ місто

πίστις, εως ἡ віра

μάντις, εως ὁ (ἡ) віщун(ка)

πρέσβυς, εως ὁ старійшина

δύναμις, εως ἡ сила

δήλωσις, εως ἡ свідоцтво

ἄγερσις, εως ἡ збирання

πέλεκυς, εως ὁ сокира

πῆχυς, εως ὁ передпліччя

πρᾶξις, εως ἡ справа

ἄστυ, ἄστεως τό місто



ПРИКМЕТНИКИ З 

ОСНОВАМИ НА Υ/Ε



Прикметники трьох родових закінчень:

• m -υς f -εια n -υ

• m, n відмінюються за зразком іменників з основами на -υ

АЛЕ

• gen. sing. закінчується на -εως

• у nom., acc., voc. sing. середнього роду зберігається 

неконтрагована форма

• f відмінюються як іменники першої відміни вами на –α

• Майже всі прикметники у nom. sing. m і n – окситони, f –

періспомени.

• Деякі прикметники можуть мати два родових закінчення



Трьох родових закінчень

ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ солодкий

εὐρύς, εῖα, ύ широкий

βαρύς, εῖα, ύ важкий

ταχύς, εῖα, ύ швидкий

θρασύς, εῖα, ύ сміливий

δριμύς, εῖα, ύ гострий

γλυκύς, εῖα, ύ солодкий

αἰπύς, εῖα, ύ високий

Двох родових закінчень

ἄθηλυς, 2 не жіночий

ἄδριμυς, 2 не гострий

Одного родового 

закінчення

πρέσβυς старий



Рід / 

Відмін

ок

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



ІМЕННИКИ З 

ОСНОВОЮ НА -ΕΥ-/-Ε



• Іменники з основами на -ευ-/-ε-, яких у грецькій мові значна 

кількість, називають діючу особу, професію чи соціальний 

статус. Усі вони – чоловічого роду й окситони.

• Основи на -ευ- виступають перед приголосними звуками; 

пeред голосними звуками залишається лише ε.

• Первісно основи таких іменників закінчувались на -ηF-, де 

після випадіння F відбулась часокількісна метатеза; перед 

початковими приголосними звуками закінчень -ηF-

змінилось на -ευ-.



βασιλεύς, έως ὁ цар

ἱππεύς, έως ὁ вершник 

ἀγρεύς, έως ὁ мисливець

ἀγωγεύς, έως ὁ вантажник



βασιλεύς, έως ὁ цар
singularis

Nom. βασιλεύ-ς

Gen. βασιλέ-ως

Dat. βασιλε-ῖ

Acc. βασιλέ-ᾰ

Voc. βασιλεῦ

pluralis

Nom. βασιλεῖς / βασιλῆς

Gen. βασιλέ-ων

Dat. βασιλεῦ-σι(ν)

Acc. βασιλέᾰς / βασιλεῖς / βασιλῆς

Voc. βασιλεῖς / βασιλῆς


