
 
NÉVMÁSOK – TÁBLÁZATOK 01 
(pronomi) 

 
 

Személyes névmások 
 
io noi 
tu voi 
lui, lei loro 
 
 
Birtokos névmások 
 
Hímnem, 1 birtok Nınem, 1 birtok Hímnem, több 

birtok 
Nınem, több birtok 

il mio la mia i miei le mie 
il tuo la tua i tuoi le tue 
il suo la sua i suoi le sue 
il nostro la nostra i nostri le nostre 
il vostro la vostro i vostri le vostre 
il loro la loro i loro le loro 

- mindig a birtokkal egyeztetünk, nem a birtokossal 
- a névelıt csak az egyes számú családtagot, rokont jelentı szavak elé nem tesszük ki  

 
 
Határozói névmások 
 
CI  – ott, oda 

- hol? hová? kérdésre a helyhatározó helyett 
- ragozott igealak elıtt áll 

NE - részelı értelmő (abból) 
 
 



 
 
Tárgyas névmások   Visszaható  névmások   Részes névmások 

   
  
  
 
 
 
 
 

A hangsúlytalan alakok a 
ragozott igealakok elıtt 
állnak. Mi saluta. 
Összetett igeidıkben 
tárgykiemeléskor mindig 
egyeztetni kell a participio 
passato-t a tárggyal. Hai 
capito la situazione? Sí, 
l’ho capita. Hai capito gli 
amici? Sí, li ho capiti. 
Ha a mondatban módbeli 
segédige+fınévi ige áll, 
akkor a névmások 2 helyen 
állhatnak: a ragozott 
igealak elıtt vagy a fınévi 
igenévvel egybeírva. La 
devo vedere. /Devo 
vederla. 
Ha az avere ige fıigeként 
szerepelés a lo, la , li, le 
névmás áll elıtte, a 
névmás kiegészül a ce 
szócskával. 
Hai la macchina? Sí, ce 
l’ho. 
Hai i libri? Sí, ce li ho. 

Összetett igeidıkben a 
visszaható igék mindig 
essere-vel ragozódnak, így 
a participio passato-t 
nemben és számban 
egyeztetni kell, az 
alannyal. 
Ha a mondatban módbeli 
segédige+fınévi ige áll, 
akkor a névmások 2 helyen 
állhatnak: a ragozott 
igealak elıtt vagy a fınévi 
igenévvel egybeírva. 
Összetett igeidınél ebben 
az esetben: a/ ha a 
visszaható nm. a ragozott 
ige elıtt áll, a segédige 
essere: Mi sono dovuto 
lavare con acqua fredda. 
b/ ha a visszaható nm-t a 
fınévi igenévvel 
egybeírjuk, a segédige 
avere:  Ho dovuto lavarmi 
con acqua fredda. 

A hangsúlytalan alakok a 
ragozott igealak elıtt 
állnak: ti scrivo  
Összetett igeidıkben a 
részes névmásokkal nem 
kell egyeztetni a participio 
passato-t: gli ho telefonato, 
le ho telefonato 
Ha a mondatban módbeli 
segédige+fınévi ige áll, 
akkor a névmások 2 helyen 
állhatnak: a ragozott 
igealak elıtt vagy a fınévi 
igenévvel egybeírva. Le 
devo parlare./ Devo 
parlarle. 

 
 

mi 
ti 
lo, la 
ci  
vi 
li, le 

mi 
ti 
si 
ci 
vi 
si 

mi 
ti 
gli/le 
ci 
vi 
gli 


