ГРАМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ
Grammar Topic 1: Pronouns. (Займенники).
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2
3
4
5
Присвійні
Присвійні
займенники, займенники, Займенники,
Зворотні
Займенники,
які
займенники
які
які не
які виступають
вимагають вимагають виступають (перекладаються)
ПІДМЕТОМ
після себе
після себе ДОДАТКОМ
САМ
іменника
іменника
I–я
My – мій
Mine – мій
Me – мені
Myself
You – ти
Your – твій Yours – твій You – тобі
Yourself
He – він
His – його
His – його
Him – йому
Himself
She – вона
Her – її
Hers – її
Her – їй
Herself
It – воно
Its – його
Its – його
It – йому
Itself
We – ми
Our – наш
Ours – наш
Us – нам
Ourselves
You – ви
Your – ваш Yours – ваш You – вам
Yourselves
They – вони
Their – їх
Theirs – їх
Them – їм
Themselves

1. Займенники з 1-ї колонки виступають підметом, коли стоять на
його місці або після дієслова to be.
Приклад.
I am going to the store. – Я збираюся до магазину.
We live in Ukraine. – Ми живемо в Україні.
It is she who calls you. – Це вона телефонує вам.
2. Займенники з 2-ї та 3-ї колонок позначають належність предмета.
Однак після займенників з 2-ї колонки повинен вживатися
іменник, а після займенників з 3-ї – ні.
Приклад.
He is eating his dinner. – This dinner is his.
Він їсть свій обід. – Цей обід – його.
He is reading our book. – This book is ours.
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Він читає нашу книгу. – Ця книга – наша.
That is my book. – That book is mine.
Це моя книга. – Ця книга – моя.
3. Займенники з 4-ї колонки можуть виступати в реченні лише
додатком.
Приклад.
He is telling her a story. – Він розповідає їй історію.
She is going with us. – Вона їде з нами.
The teacher gave him a bad grade yesterday. – Викладач поставив
йому погану оцінку вчора.
Exercise 1.1. Choose pronouns. (Оберіть займенники).
1. I go to school with (he / him) every day.
2. I see (she / her / herself) at the Union every Friday.
3. She speaks to (we / us / ourselves) every morning.
4. Isn’t (she / her) a nice person?
5. (He / Him) is going to New York on vacation;
6. (She / Her) and John gave the money to the boy.
7. (Yours / Your) record is scratched and (my / mine) is too.
8. I hurt (my / mine / the) leg.
9. John bought (himself / herself / hisself) a new coat.
10. (Us / Our) girls are going camping over the weekend.
11. Mr. Jones cut (hisself / himself) shaving.
12. We like (our / ours) new car very much.
13. The dog bit (she / her) on the leg.
14. John (he / himself) went to the meeting.
15. You’ll stick (you / your / yourself) with the pins if you are not
careful.
16. Mary and (I / me) would rather go to the movies.
17. Tom will bring (your / you / yours) books.
18. I don’t like (hers / she / her) food.
19. Monday is a holiday for (we / us).
20. (Her / Hers) car does not go as fast as (our / ours).
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