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1.9 Third Declension Adjectives and Pronouns 
 

1. Vocabulary 
 
  

3rd decl definition Count 
1 ἅπας all, every 75 
2 εἷς one 62 
3 ἐλάσσων less 33 
4 κράτιστος strongest 26 
5 μέγας great 98 
6 οὐδείς no one 178 
7 πᾶς all, every, whole 322 
8 πολύς much, many 454 
9 ταχύς quick 76 

10 τέσσαρες four 22 
11 τις any, some, certain 405 
12 τρεῖς three 33 

 
 
 
 

2. Declensions 
 

ταχύς = swift 
 

SING Masc Fem Neut PLURAL Masc Fem Neut 
Nom ταχύς ταχεῖα τάχύ Nom ταχεῖς ταχεῖαι ταχέα 
Gen ταχέος ταχείας ταχέος Gen ταχέων ταχειῶν ταχέων 
Dat ταχεῖ ταχείᾳ ταχεῖ Dat ταχέσι(ν) ταχείαις ταχέσι(ν) 
Acc ταχύν ταχεῖαν τάχύ Acc ταχεῖς ταχείας ταχέα 
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πᾶς = all; τις = some, any 
 
 

SING all, every, whole  SING some, any 
Nom πᾶς πᾶσα πᾶν   τις τι 
Gen παντός πάσης παντός   τινος/του τινος/του 
Dat παντί πάσῃ παντί   τινι/τῳ τινι/τῳ 
Acc πάντα πᾶσαν πᾶν   τινα τι 

PLUR 
   

 PLUR 
  

Nom πάντες πᾶσαι πάντα   τινες τινα 
Gen πάντων πασῶν πάντων   τινων τινων 
Dat πᾶσι(ν) πάσαις πᾶσι(ν)   τισι(ν) τισι(ν) 
Acc πάντας πάσας πάντα   τινας τινα 

 
πολύς = many, much 
μέγας = large, great 

 
SING many, much 

 
SING large, great 

Nom πολύς πολλή πολύ 
 

 μέγας μεγάλα μέγα 
Gen πολλοῦ πολλῆς πολλοῦ 

 
 μεγάλου μεγάλης μεγάλου 

Dat πολλῷ πολλῇ πολλῷ 
 

 μεγάλῳ μεγάλῃ μεγάλῳ 
Acc πολύν πολλήν πολύ 

 
 μέγαν μεγάλην μέγα 

PLUR 
    

PLUR 
   

Nom πολλοί πολλαί πολλά 
 

 μεγάλοι μεγάλαι μεγάλα 
Gen πολλῶν 

 
 μεγάλων 

Dat πολλοῖς πολλαῖς πολλοῖς 
 

 μεγάλοις μεγάλαις μεγάλοις 
Acc πολλάς πολλάς πολλά 

 
 μεγάλους μεγάλας μεγάλα 

 
εἷς = one 

οὐδείς = no one 
  

masc fem neut 
 

masc fem neut 
Nom εἷς μία ἕν 

 
οὐδείς οὐδεμία οὐδέν 

Gen ἑνός μιᾶς ἑνός 
 

οὐδενός οὐδεμιᾶς οὐδενός 
Dat ἑνί μιᾷ ἑνί 

 
οὐδενί οὐδεμίᾳ οὐδενί 

Acc ἕνα μίαν ἕν 
 

οὐδένα οὐδεμίαν οὐδέν 
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τρεῖς = three 
τέτταρες/τέσσαρες = four 

  
masc&fem neut 

 
masc&fem neut 

Nom τρεῖς τρία 
 

τέτταρες τέτταρα 
Gen τριῶν 

 
τεττάρων 

Dat τρισί(ν) 
 

τέτταρσι(v) 
Acc τρεῖς τρία 

 
τέτταρας τέτταρα 

 
 
 

3. Mixed Declension Adjectives 
 

 
SING many, much 
Nom πολύς πολλή πολύ 
Gen πολλοῦ πολλῆς πολλοῦ 
Dat πολλᾦ πολλᾖ πολλᾦ 
Acc πολύν πολλήν πολύ 

PLUR 
   

Nom πολλοί πολλαί πολλά 
Gen πολλῶν 
Dat πολλοῖς πολλαῖς πολλοῖς 
Acc πολλάς πολλάς πολλά 

 
SING large, great 
Nom μέγας μεγάλα μέγα 
Gen μεγάλου μεγάλης μεγάλου 
Dat μεγάλῳ μεγάλῃ μεγάλῳ 
Acc μέγαν μεγάλην μέγα 

PLUR 
   

Nom μεγάλοι μεγάλαι μεγάλα 
Gen μεγάλων 
Dat μεγάλοις μεγάλαις μεγάλοις 
Acc μεγάλους μεγάλας μεγάλα 
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4. Irregular Comparatives  

 
 

SING M/F NT 
Nom μείζων μεῖζον 
Gen μείζονος 
Dat μείζονι 
Acc μείζονα μεῖζον 

PLUR 
  

Nom μείζονες; μείζους μείζονα; μείζω 
Gen μειζόνων 
Dat μείζοσι(ν) 
Acc μείζονας; μείζους μείζονα; μείζω 

 
 

SING M/F NT 
Nom ἐλάσσων/ἐλάττων ἔλασσον/ἔλαττον 
Gen ἐλάσσονος 
Dat ἐλάσσονι 
Acc ἐλάττονα ἔλασσον 

PLUR 
  

Nom ἐλάσσονες ἐλάσσονα 
Gen ἐλασσόνων 
Dat ἐλάσσοσι(ν) 
Acc ἐλάσσους; 

ἐλάσσονας 
ἐλάσσονα; 

ἐλάσσω 
 
 
 
 
 
 
 


