
Névmások 

 

Személyes névmás 

 

s. nom. 

    acc. 

    gen. 

    dat. 

    abl. 

ego én 

me engem 

(mei irántam, rólam) 

mihi nekem 

a me tőlem 

tu te 

te téged 

(tui irántad, rólad) 

tibi neked 

a te tőled 

is ea id               ő, az 

eum eam id               őt, azt 

eius eius eius            az ő …, annak a ... 

ei ei ei               neki, annak 

eo ea eo              tőle, attól 

pl. nom. 

     acc. 

     gen. 

 

     dat. 

     abl. 

nos mi 

nos minket 

(nostri irántunk, rólunk) 

(nostrum közülünk) 

nobis nekünk 

a nobis tőlünk 

vos ti 

vos titeket 

(vestri irántatok, rólatok) 

(vestrum közületek) 

vobis nektek 

a vobis tőletek 

ii/ei eae ea              ők, azok 

eos eas ea              őket, azokat 

eorum earum eorum       az ő …, azoknak a ... 

 

iis/eis iis/eis iis/eis        nekik, azoknak 

iis/eis iis/eis iis/eis        tőlük, azoktól 

 

Birtokos névmás 

meus, mea, meum enyém 

tuus, tua, tuum tiéd 

suus, sua, suum övé 

noster, nostra, nostrum miénk 

vester, vestra, vestrum tiétek 

suus, sua, suum övék 

 

Mutató névmás 

 

s. nom. 

    acc. 

    gen. 

    dat. 

    abl. 

hic haec hoc ez 

hunc hanc hoc         ezt 

huius huius huius      ennek a ... 

huic huic huic        ennek 

hoc hac hoc         erről 

ille illa illud          ő, az 

illum illam illud          őt, azt 

illius illius illius         az ő ..., annak a ... 

illi illi illi             neki, annak 

illo illa illo            róla, arról 

pl. nom. 

     acc. 

     gen. 

     dat. 

     abl. 

hi hae haec       ezek 

hos has haec  ezeket 

horum harum horum    ezeknek a ... 

his his his         ezeknek 

his his his         ezekről 

illi illae illa            ők, azok 

illos illas illa            őket, azokat 

illorum illarum illorum     az ő ..., azoknak a ... 

illis illis illis           nekik, azoknak 

illis illis illis           róluk, azokról 

 
Vonatkozó névmás 

 

s. nom. 

    acc. 

    gen. 

    dat. 

    abl. 

qui quae quod   aki, ami 

quem quam quod            akit, amit 

cuius cuius cuius           akinek a..., aminek a ... 

cui cui cui               akinek, aminek    

quo qua quo              akiről, amiről 

pl. nom. 

     acc. 

     gen. 

     dat. 

     abl. 

qui quae quae            akik, amik 

quos quas quae            akiket, amiket 

quorum quarum quorum       akiknek a ..., amiknek a ... 

quibus quibus quibus         akiknek, amiknek 

quibus quibus quibus         akikről, amikről 

 


