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2.2. SEGONA DECLINACIÓ (temes en -o / -e) 
 
Els mots de la 2a. declinació llatina tenen com a característica principal que la seva arrel o 

lexema acaba en –o  i que alterna amb –e en el vocatiu del singular. Al lexema s’afegeixen 

les desinències pròpies de cada cas. 

Els substantius flexionats per aquesta declinació són de gènere masculí, femení o neutre: 

a) Masculí: la gran majoria dels mots. Ex.: domĭnus ‘amo’, ‘senyor’.  

b) Femení:  

– Noms d’arbre. Ex. fāgus ‘faig’, pīnus ‘pi’. 
– Topònims. Ex.: Aegӯptus ‘Egipte’, Corīnthus ‘Corint’.  
– Genèrics. Ex.: hūmus ‘terra’.  

c) Neutre: un grup força nombrós. Ex.: bēllum ‘guerra’, oppĭdum ‘plaça forta’.  
 
2.2.1. Substantius de gènere masculí o femení  
 

 

2A. DECLINACIÓ 
TEMES en –o /-e  

SINGULAR 

Cas Terminacions m f m 

N. -ŭs / -ĕr /  - ĭr   popŭ l -ŭs  pin-ŭs  pŭ-ĕr  agĕr  u ĭr  

V. -ĕ   /  -ĕr /  - ĭr   popŭ l -ĕ   pin- ĕ   pŭ-ĕr  agĕr  u ĭr  

Ac. -ŭm  popŭ l -ŭm  pin-ŭm  puēr-ŭm agr-ŭm uir-ŭm 

G. - ī   popŭ l - ī   pin- ī   puēr- ī  agr- ī  uir- ī  

D. -ō   popŭ l -ō   pin-ō   puēr-ō  agr-ō  uir-ō  

Ab. -ō   popŭ l -ō   pin-ō   puēr-ō  agr-ō  uir-ō  

2A. DECLINACIÓ 
TEMES en –o /-e  

PLURAL 

Cas Terminacions m  f m 

N. - ī   popŭ l - ī   pin- ī   puēr- ī  agr- ī  uir- ī  

V. - ī   popŭ l - ī   pin- ī   puēr- ī  agr- ī  uir- ī  

Ac. -ōs  popŭ l -ōs  pin-ōs  puēr-ōs agr-ōs uir-ōs 

G. -ōrŭm  popul-ōrŭm  pin-ōrŭm  puer-ōrŭm agr-ōrŭm uir-ōrŭm 

D - īs  popŭ l - īs  pin- īs  puēr- īs agr- īs uir- īs 

Abl.  -  īs  popŭ l - īs  pin- īs  puēr- īs agr- īs uir- īs 
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Observacions: 

• Els noms acabats en -us poden ser de gènere masculí (popŭlus ‘poble’) o bé femení 

(pīnus ‘pi’). 

• Els noms acabats en -er / -ir són tots de gènere masculí (pŭer ‘nen’, ăger ‘camp’, uir ‘baró’). 

• Els substantius acabats en -ĭus formen generalment el vocatiu del singular en -i, per ex.: 

fīli és el vocatiu de filĭus. 

• Alguns noms de ciutats i illes i algun substantiu, com ara humus ‘terra’, presenten un 

setè cas, anomenat ‘locatiu’, que assenyala lloc amb noció exclusivament situacional. La 

desinència de locatiu és -i. Ex.: Rŏdi ‘a <l’illa de> Rodes’,  hūm-i ‘a terra’.  

• Alguns noms masculins, com ara lŏcus, tenen un plural masculí (lŏci, locōrum ‘llocs’) i un 

plural neutre (lŏca, locōrum ‘comarca’). 

• El substantiu dĕus, dĕi ‘déu’ presenta algunes peculiaritats en la seva flexió: 

 
Cas SINGULAR PLURAL 

N. dĕus  dĕ i  /  d ĭ i  /  di  
V.  dĕ i  /  d ĭ i  /  di  
Ac. dĕum dĕos 
G. dĕ i  dĕōrum / dĕum  /  d īuum 
D. dĕo dĕ is  /  d ĭ is /  dis 
Ab. dĕo dĕ is  /  d ĭ is /  dis 
Nota:  
Fins el cristianisme no apareix una forma específica per al vocatiu singular de deus. 

 
 



 
 
 
 
 

MORFOLOGIA NOMINAL: SEGONA DECLINACIÓ 

3/3  

2.2.2. Substantius de gènere neutre 

 

2A. DECLINACIÓ  
TEMES en -o  

2A. DECLINACIÓ  
TEMES en –o  

 SINGULAR PLURAL 

Cas Terminacions n Cas Terminacions n 

N. -ŭm templŭm N. -ă  templă  

V. -ŭm templŭm V. -ă  templă  

Ac. -ŭm templŭm Ac. -ă  templă  

G. - ī  templ ī  G. -ōrŭm templōrŭm 

D. -ō  templō  D. - īs templ īs 

Abl.  -ō  templō  Abl.  - īs templ īs 
 
Observacions :  

• Els substantius, el nominatiu dels quals acaba en –um, són tots de gènere neutre 

(tēmplum ‘temple’). 

• Hi ha tres substantius acabats en –us que són de gènere neutre:  

– pelăgus ‘mar’,  

– uīrus ‘verí,  

– uūlgus ‘el vulgar <de la gent>’. 

• Alguns noms de ciutat conserven el cas locatiu. Per ex.: Lugdūni ‘a Lugdúnum (avui, 

Lyon)’, Tarēnti ‘a Tarent’, etc. 
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