
ZÁJMENA      

1.osobní: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, zvratné se, si  

2.přivlastňovací: můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj  

3.ukazovací: ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám 

 4.tázací: kdo, co, jaký, který, čí  

5.vztažná: kdo, co, jaký, který, čí, jenž  

6.neurčitá: někdo, něco, některý, nějaký, něčí; ledakdo kdokoli, kdosi, cosi, 

kterýsi, jakýsi, čísi; leckdo, lecco lecjaký, každý, všechen  

7.záporná: nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný 

 

1. Do vět doplň vhodné zájmeno osobní.  

__ jedeme do Prahy. __ si šel včera zaplavat. __ vám s tím pomůžeme. __ mi 

nevěříš? __ nás všechny přežijete. ___ nám ukázali, jak to máme udělat. ___ 

nám nachystala výbornou večeři. ___ se to lehce řekne.  

 

2. Vymysli souvětí, v nichž použiješ tato osobní zájmena.  

Já _________________________, ale ty ______________________ . 

My_________________________ a vy________________________ . 

On_________________________, ona________________________ . Kdyby 

oni___________________, já_________________________ .  

 

3. Do závorky napiš 1. pád osobního zájmena.  

Ukázal mi ( ___ ) zajímavou knihu. Vzpomínal na mě ( ___ ) . Brzy nás ( ___ ) 

navštíví. Pojedeme s nimi ( ___ ) na zahradu. Bez něj ( ___ ) nemůžeme vyhrát. 

Máme jí ( ___ ) koupit psa? S vámi ( ___ ) je veliká legrace. Ve škole se o tobě ( 

___ ) mluvilo. Pošli mu ( ___ ) ten veselý dopis. 



 4. Doplň správný tvar zájmena JÁ. ( POMŮCKA: mě- tě, tebe mně- ti, tobě) 

Rodiče se o ____ dobře starali. Sedni si vedle ____ . Dáš ___ napít? Kvůli ____ to 

dělat nemusíš. Podíval se na ____ vyčítavě. Nic špatného o ____ neslyšel. Je to 

pro ____ veliký dar. O ____ se neboj. Chyť si ____ . Bylo to ode ____ nepěkné. 

Beze ____ vám tu bude smutno. Překvapilo ____ , že ____ nevěřil. Zdálo se jí o 

____ . ____ to vůbec nezajímá. To se ___ moc líbí. Asi si povídali o ____ . Dostal 

ode ____ dárek. U ____ ti bude dobře. 

 

5. Z osobních zájmen utvoř zájmena přivlastňovací a napiš do vět.  

Nevěřím _________ slibům.  

V soutěži vyhrál________ výkres.  

_______ teta je velmi přísná.  

Je _______ kolo bezpečné?  

_______ pes neštěká. 

 

6. Doplň vynechaná písmena a podtrhni ukazovací zájmena.  

Nikdy jsem nesl_ šela takovou le_ . V_ sutý most se zdál tur_ stům nebe_ pečný. 

Tento pře_ p_ s si v_ zvedněte v lékárně. Tato b_ l_ na může b_ t jedovatá. Ti 

sousedov_ ps_ dnes hlas_ tě v_ l_ . Nedělej takový rámus. Jel jsem na v_ let do 

L_ tom_ šle úplně sám. Slep_ š ty rozb_ té váz_ ? Toto jsme neudělal_ správně. 

Tyhle stol_ se rychle rozb_ l_ . Ti zl_ pr_ ncové b_ l_ po zásluze potrestáni. Ukaž 

m_ tu kob_ lku s l_ sinkou. 

 

7. Doplň správné tázací zájmeno a spoj otázku s vhodnou odpovědí. 

 ____ bylo dnes k obědu? To byl náš nový soused. ____ je to vina? Nebyli 

spokojeni s ubytováním. ____ máš na to názor? Babička pekla kuře. ____ 

byl ten člověk? Zatím jsem si ho nevytvořil. ____ dárek tě nejvíce potěšil? 

Může za to můj bratr. ____ se jim nelíbilo? Největší radost mám z kola. 

 



8. Doplň souvětí, vztažná zájmena podtrhni červeně.  

Vyprávěj mi o tom, co______________________________________ 

Potkal jsem spolužáka, který_________________________________  

Nikdo nevěděl, kdo________________________________________  

Chtěl vědět, čí_____________________________________________  

Král přivítal prince, jenž_____________________________________ 

 

9. Doplň do vět zájmena záporná.  

On tím nemyslel ______ zlého. Ve třídě nebyl ______ žák. ______ to nemohl 

vědět. Ta aktovka ______ nebyla. Zemětřesní _____ nepřežil. Jeho bratr není 

ve fotbale ______ začátečník. ______ mi neříkej. To není ______ vážného. 

Ten pokrm byl takový ______. Opravdu ta tužka není _____? 


