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3. lecke 

A SZEMÉLYES NÉVMÁSOK 

A legfontosabb szavak közé tartoznak a névmások. 

A névmások azok a szavak, amelyekkel elkerülhetjük, hogy feleslegesen 
ismételgessünk főneveket. A magyarban ez nem olyan vészes, hiszen a mi 
nyelvünkben nem kell feltétlenül névmásokat használni, mert az igék 
ragozása elárulja nekünk, ki végzi a cselekvést. 

Éva elment a boltba. Vett két kiló kenyeret. – A második 
mondatba már nem tesszük bele, hogy Éva, hiszen egyértelmű, hogy ő 
vette a kenyeret. Az angol nyelvben sem mondjuk ki az Éva szót, viszont 
nem lesz elég csak az igét a mondatba tenni. 

Használnod kell mindig a személyes névmásokat, ha nem mondod ki 
konkrétan, hogy ki: SHE (Ő vett két kiló kenyeret.) 

Nos, ezeket a szavakat kell most alaposan megtanulnod, mert a következő 
leckében már mondatba kell foglalnod az eddig tanult szavakkal együtt. 

(Azért névmás, mert másik szót használunk a főnév helyett (név más): 
én, te, ő stb). 

I /aɪ/ (áj) – én 

Megjegyzés: az angol nyelvben az ÉN mindig nagy betűvel íródik, nem 
számít, hogy a mondat elején vagy közepén van. Ez még a régi időkből 
maradt fenn, hiszen ezek a névmások az angol nyelv legrégebbi szavai. 

you /jʊ; juː/ (jú, ju) – te, Ön, Maga 

Megjegyzés: valójában egyik magyar szó sem illik ide, hiszen az 
angolban nincs sem tegezés vagy magázás. Még a kifejezések sem 
ismertek. A lényeg, hogy ez a szó utal arra, akihez beszélsz éppen. Ha 
“tegezel”, akkor használod a személy keresztnevét, ha tiszteletteljesebb 
hangnemet akarsz, akkor pedig a Mr (úr – misztör), Mrs (asszonyom – 
misziz) stb. megszólításokat használod. 

he /hi; hiː/ (hi, hí) – ő (férfire, fiúra) 

she /ʃi; ʃiː/ (si, sí) – ő (nőre, leányra) 
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it /ɪt/ (it) – állat vagy növény vagy tárgy nevét helyettesíti – ő, 
az 

Megjegyzés: az angol nyelvben a személyekre és az élőlényekre, 
tárgyakra külön névmásokat használunk. Ha nem személy nevét akarod 
helyettesíteni, akkor az it névmást használod. 

we /wi; wiː/ (ui, uí) – a beszélő személyek nevét helyettesíti, a 
beszélő személyekre utal – mi 

you /jʊ; juː/ (jú, ju) – te, Önök, Maguk 

Megjegyzés: teljesen ugyanaz a szó, mind egyes szám második 
személynél. De ne aggódj, a szövegkörnyezet mindig megmutatja, miről 
is beszélsz. 

they /ðeɪ/ (ðéj) személyek, élőlények és tárgyak neve helyett – 
ők, azok 

FELADAT 

Nézd meg a képet, és írd a kép mellé a megfelelő személyes 

névmást! 

1.   2.  3.  

……………….  ……………….   ………………. 

4.   5.    6.  

……………….  ……………….   ………………. 
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7.  8.   9.   

……………….  ……………….   ………………. 
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MEGOLDÁS 

 

1. he 2. they 3. they 4. it 5. she 6. it 7. they 8. he 9. she 


