ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ
Назовават участниците в общуването (аз, ние, ти, вие) и лицата или предметите, за които се говори
(той, тя, то, те). В сравнение с останалите видове местоимения личните се характеризират с наймного граматични форми - за лице, число, падеж и за род. Във винителен и дателен падеж те имат по
две форми - пълна и кратка - с еднакво значение в изречението.
Пълните и кратките форми на личното местоимение се употребяват поотделно, когато
пълната и кратката форма са употребени заедно те образуват специфична за балканските
езици форма, наричана удвоено допълнение.

МН. Ч.

ЕД. Ч.

ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ
ИМ. ПАДЕЖ

ВИНИТЕЛЕН ПАДЕЖ

ДАТЕЛЕН ПАДЕЖ

1л. АЗ
2л. ТИ
3л. ТОЙ (м. р.)
ТЯ (ж. р.)
ТО (ср. р.)

1л. МЕНЕ
2л. ТЕБЕ
3л. НЕГО (м. р.)
НЕЯ (ж. р.)
НЕГО (ср. р.)

МЕ
ТЕ
ГО
Я
ГО

1л. НА МЕНЕ
2л. НА ТЕБЕ
3л. НА НЕГО (м. р.)
НА НЕЯ (ж. р.)
НА НЕГО (ср. р.)

МИ
ТИ
МУ
Й
МУ

(НЕМУ)
(НЕЙ)
(НЕМУ)

1л. НИЕ
2л. ВИЕ
3л. ТЕ

1л. НАС
2л. ВАС
3л. ТЯХ

НИ
ВИ
ГИ

1л. НА НАС
2л. НА ВАС
3л. НА ТЯХ

ВИ
НИ
ИМ

(НАМ)
(ВАМ)
(ТЯМ)

ПОДЛОГ

ПРЯКО ДОПЪЛНЕНИЕ
УДВОЕНО ДОПЪЛНЕНИЕ:
Мене ме, мамо, змей люби.

НЕПРЯКО ДОПЪЛНЕНИЕ

ЛИЧНИТЕ МЕСТОИМЕНИЯ В ИЗРЕЧЕНИЕТО
Формите на личното местоимение в изречението могат да изпълняват ролята на:
подлог
аз
пряко допълнение
мене (ме)
непряко допълнение
на мене (ми)
обстоятелствено пояснение
към мене

ЛИЧНОТО МЕСТОИМЕНИЕ И ГЛАГОЛЪТ
От местоименията в съвременния български език само личното местоимение има форма за лице.
Затова, когато е в ролята на подлог, то определя и лицето на глагола.
Единствено число

Множествено число

1 лице

Аз играя.

Ние играем.

2 лице

Ти играеш.

Вие играете.

3 лице

Той (тя, то) играе.

Те играят.

Формите за лице и число на глагола и личното местоимение означават:
Единствено число

Значение

1 лице

Аз играя.

Говорещият извършва действието.

2 лице

Ти играеш.

Слушащият извършва действието.

3 лице

Той (тя, то) играе.

Трето лице извършва действието.

Единствено число

Значение

1 лице

Ние играем.

Говорещият участва в действието.

2 лице

Вие играете.

Слушащият участва в действието.

3 лице

Те играят.

Трети лица извършват действието.

