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Зворотні займенники
Все своє життя людина вчиться самостійності. Як часто ми можемо почути від людей:
«Я сам це зроблю» (Я зроблю це самостійно), «Вона сама купить хліб» (Вона купить
хліб самостійно), «Він сам виконає цю роботу» (Він виконає цю роботу самостійно),
«Вони самі поїдуть на машині» (Вони поїдуть на машині самостійно). Слово «сам» у цих
реченнях вказує на те, що люди можуть самостійно, без чиєїсь допомоги, виконати
певні дії. І ось це слово «сам», що вказує на те, що головна діюча особа речення може
самостійно виконати свої дії, називається зворотним займенником (воно ніби
повертає зроблену дію на головну особу речення). Отже, запам'ятайте, щоразу,
коли ви повідомляєте, що ви самі або хтось сам можете/може щось зробити, ви
використовуєте зворотний займенник.
В англійській мові форма зворотного займенника залежить від головного об'єкта. У всіх
форм англійських зворотних займенників завжди буде одне закінчення:
 в однині – self (I - myself, she – herself, he – himself, it – itself, you - yourself)
 у множині – selves (we – ourselves, they - themselves).
Зверніть увагу: у реченнях зворотні займенники завжди стоять наприкінці речення. Це
добре видно на прикладах, наведених у таблиці нижче. Вивчіть їх дуже докладно, щоб
добре розібратися у цій темі. Для вашої зручності ми покажемо вам, яку форму
займенника слід використовувати залежно від головної діючої особи речення на
прикладах:
Особистий
Зворотний
Приклад, з перекладом
займенник
займенник
I
myself
I can read this book myself. - Я можу сам
прочитати цю книгу.
You
yourself
You can write this letter yourself. - Ти можеш сам
написати цей лист.
He
himself
He can cook dinner himself. Він може сам
приготувати вечерю.
Mike
himself
Mike can buy a new car himself. - Майк може сам
купити нову машину.
She
herself
She can pay for this dress herself. - Вона сама
може заплатити за цю сукню.
Sue
herself
Sue can drive a car herself. - Сью сама може вести
машину.
It
itself
It can eat itself. - Він може сам їсти.
My dog
itself
My dog can play itself. - Мій собака може сам
грати.
We
ourselves
We must do this work ourselves. - Ми повинні
зробити цю роботу самі.
My friends and
ourselves
My friends and I can buy tickets ourselves. - Я та
I
мої друзі можемо самі купити квитки.
They
themselves
They can find a new house themselves. - Вони
можуть самі знайти новий будинок.
Mark and Mary
themselves
Mark and Mary can invite their friends themselves. Марк та Мері можуть самі запросити своїх друзів.
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Інші граматичні теми Ви можете знайти у розділі «Безкоштовні уроки» на сайті
www.enrucafe.com
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