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1.  Vypiš druhy zájmen: 1. …………………..
                                      2.  …………………
                                      3.  …………………
                                      4.  …………………
                                      5.  …………………
                                      6.  …………………
                                      7.  …………………

2.  Urči druhy zájmen:  

ty (……….), nic (……….), jeho (……….), on (……….), jejich (……….),se (……),
náš (……….), my (……….), jenž (……….), něco (……….), jaký? (……….), tvůj 
(……….), málokdo (……….), tentýž (……….), kdo? (……….), sám (……….), 
ledajaký (……….), čí (……….), týž (……….), ledakdo (……….), který? (……….), 
někdo (……….), tento (……….), čí? (……….), ledaco (……….), jaký (……….), 
něčí (……….), každý (……….), kdo (……….), leckterý (……….), co? (……….), 
některý (……….), lecco (……….), žádný (……….), ten (……….), který (……….), 
nějaký (……….), onen (……….), leckdo (……….), co (……….), takový (……….), 
já (……….), její (……….), nikdo (……….), ničí (……….), jakýsi (……….), svůj 
(……….), kdokoli (……….), ono (……….), můj (……….), váš (……….), vy 
(……….), cokoli (……….), kdosi (……….), oni (……….), nijaký (……….), ony 
(……….), kterýsi (……….), jakýkoli (……….), cosi (……….), všechen (……….), 
čísi (……….), si (……….), ona (……….), kterýkoli (……….), svému (……….), 
kohokoli (……….) 

3.  Urči druhy zájmen (dej si nejprve do základního tvaru): 

tebe (……….), ničeho (……….), jeho (……….), něho (……….), jejím (……….), 
sebe (……….), našemu (……….), nám (……….), něčemu (……….), jakému? 
(……….), tvými (……….), málokdo (……….), tentýž (……….), koho? (……….), 
samému (……….), ledajaké (……….), čích (……….), téhož (……….), ledakdo 
(……….), kterými? (……….), někoho (……….), tamto (……….), čími (……….), 
ledačeho (……….), jakých (……….), něčích (……….), každým (……….), kým 
(……….), leckterá (……….), čeho? (……….), někteří (……….), lecčeho (……….), 
žádným (……….), tomu (……….), kterou (……….), nějaké (……….), onoho 
(……….), leckoho (……….), čem (……….), takoví (……….), mně (……….), jejími 
(……….), nikoho (……….), ničích (……….), jakéhosi (……….), něho (……….), 
mého (……….), vaši (……….), vás (……….), čehokoli (……….), kohosi (……….), 
nim (……….), nijakým (……….), nich (……….), kteřísi (……….), jakákoli 
(……….), čemusi (……….), všechna (……….), čísi (……….), si (……….), ní 
(……….), kterékoli (……….)

4.  Doplň správně i-y: 

M-  už brzy přijdeme. Řekni m-  to! Povídej m-  o ní. M-  jsme to neřekli. Zazpívali 
m- . Koupil m-  prstýnek. M-  vám to brzy vrátíme. V-  jste to neslyšel? To m-  radši 
ani neříkejte! Zajdete m-  do kabinetu? M-  mu už nevěříme. Rodiče m-  dobře radili.



5.  Doplň správně tvary zájmena “já“:    

Beze m-  to neuhádli. Babička m-  má hodně ráda. Však ty si na m-  brzy vzpomeneš! 
Ten sešit patří m- . Nedívej se tak na m- ! Tatínek se o m-  strachoval. Kdo m-  učeše? 
Na m-  se moc nespoléhejte. Co u m-  budete dělat? Ušetři m-  těch nervů. Ten pán m- 
dluží tisícikorunu. Nezajímá m-  to. Počkej na m-  ! O m-  nejde, jde o tebe. Potkáš m-.

6.  Doplň správně tvary zájmen „náš“ a „váš“:
To jsou jahody z naš-  zahrádky. Bez vaš-  pomoci bych se neobešla. Udělal to k naš- 
spokojenosti. Dostal jsem pohled od vaš-  tety. Před vám-  je nelehký úkol. Přišli vaš- 
sousedé. Bez naš-ch rad byste se neobešli. Naš-  mamince bude letos čtyřicet let. Vaš- 
kamarádi jsou moc milí. Vzpomínám na setkání s vaš-m  učitelem matematiky. 
Všichni přáli naš-  babičce hodně zdraví. Pro vaš-  školu jsme koupili nové míče. 

7.  Doplň do tabulky správné tvary zájmen:

4. pád ona já oni my vy ten váš
1. pád
2. pád
6. pád
3. pád
7. pád

8.  Dej zájmena do správného tvaru (nadepiš nad závorku): 

Poraď (já) prosím (ty) s tím příkladem. Kdybys (já) s tím neporadil, asi by (já) to nevyšlo. Ani 

(já) nenapadne, abych to od (ty) opsala. Neměj o (já) žádné obavy. Já si s (oni) hodně hraju. 

Proč (my) lžete? Udělala jsi na (on) dobrý dojem. Sděl (já) zavčas, kdy s (oni) začnete bydlet.

To se mi na (vy) vůbec nelíbí. Slyšeli jsme o (ona), že propadla z angličtiny. Věříš (to)? 

9.  Doplň správně „s sebou“ nebo „sebou“:

Tatínek mě vezme ……………. na hokej. Nesmíš ……………….. vůbec hýbat. Vzal sis 
…………. nějakou svačinku? Pes …………….. polekaně škubl. Jsem si ……………. jistá.
Vezmeš ……………………. i naši kamarádku? Plácl ……………… do vody. Bereme si 
…………….. asi tisíc korun. Ty ………………….. nemáš žádné peníze? Nevrť ………!



1. Vypiš druhy zájmen:    1. osobní
                                      2. přivlastňovací
                                      3. ukazovací
                                      4. tázací
                                      5. vztažná
                                      6. neurčitá
                                      7. záporná

2.  Urči druhy zájmen:  

ty (osobní), nic (záporná), jeho (přivlast.), on (osobní), jejich (přivlast.),se (osobní),
náš (přivlast.), my (osobní), jenž (vztažná), něco (neurčitá), jaký? (tázací), tvůj 
(přivlast.), málokdo (neurčitá), tentýž (ukazovací), kdo? (tázací), sám (ukazovací), 
ledajaký (neurčitá), čí (vztažná), týž (ukazovací), ledakdo (neurčitá), který? (tázací), 
někdo (neurčitá), tento (ukazovací), čí? (tázací), ledaco (neurčitá), jaký (vztažná), něčí 
(neurčitá), každý (neurčitá), kdo (vztažná), leckterý (neurčitá), co? (tázací), některý 
(neurčitá), lecco (neurčitá), žádný (záporná), ten (ukazovací), který (vztažná), nějaký 
(neurčitá), onen (ukazovací), leckdo (neurčitá), co (vztažná), takový (ukazovací), já 
(osobní), její (přivlast.), nikdo (záporná), ničí (záporná), jakýsi (neurčitá), svůj 
(přivlast.), kdokoli (neurčitá), ono (osobní), můj (přivlast.), váš (přivlast.), vy (osobní), 
cokoli (neurčitá), kdosi (neurčitá), oni (osobní), nijaký (záporná), ony (osobní), kterýsi 
(neurčitá), jakýkoli (neurčitá), cosi (neurčitá), všechen (neurčitá), čísi (neurčitá), si 
(osobní), ona (osobní), kterýkoli (neurčitá), svému (přivlast.), kohokoli (neurčitá) 

3.  Urči druhy zájmen (dej si nejprve do základního tvaru): 

tebe (osobní), ničeho (záporná), jeho (přivlast.), něho (osobní), jejím (přivlast.), sebe 
(osobní), našemu (přivlast.), nám (osobní), něčemu (neurčitá), jakému? (tázací), tvými 
(přivlast.), málokdo (neurčitá), tentýž (ukazovací), koho? (tázací), samému 
(ukazovací), ledajaké (neurčitá), čích (vztažná), téhož (ukazovací), ledakdo (neurčitá), 
kterými? (tázací), někoho (neurčitá), tamto (ukazovací), čími (vztažná), ledačeho 
(neurčitá), jakých (vztažná), něčích (neurčitá), každým (neurčitá), kým (vztažná), 
leckterá (neurčitá), čeho? (tázací), někteří (neurčitá), lecčeho (neurčitá), žádným 
(záporná), tomu (ukazovací), kterou (vztažná), nějaké (neurčitá), onoho (ukazovací), 
leckoho (neurčitá), čem (vztažná), takoví (ukazovací), mně (osobní), jejími (přivlast.), 
nikoho (záporná), ničích (záporná), jakéhosi (neurčitá), něho (osobní), mého 
(přivlast.), vaši (přivlast.), vás (osobní), čehokoli (neurčitá), kohosi (neurčitá), nim 
(osobní), nijakým (záporná), nich (osobní), kteřísi (neurčitá), jakákoli (neurčitá), 
čemusi (neurčitá), všechna (neurčitá), čísi (neurčitá), si (osobní), ní (osobní), kterékoli 
(neurčitá)

4.  Doplň správně i-y: 

My  už brzy přijdeme. Řekni mi  to! Povídej mi  o ní. My  jsme to neřekli. Zazpívali 
mi . Koupil mi  prstýnek. My  vám to brzy vrátíme. Vy  jste to neslyšel? To mi  radši 
ani neříkejte! Zajdete mi  do kabinetu? My  mu už nevěříme. Rodiče mi  dobře radili.



5.  Doplň správně tvary zájmena “já“:    

Beze mě to neuhádli. Babička mě má hodně ráda. Však ty si na mě brzy vzpomeneš! 
Ten sešit patří mně. Nedívej se tak na mě! Tatínek se o mě strachoval. Kdo mě učeše? 
Na mě se moc nespoléhejte. Co u mě budete dělat? Ušetři mě těch nervů. Ten pán mi 
dluží tisícikorunu. Nezajímá mě to. Počkej na mě! O mě nejde, jde o tebe. Potkáš mě.

6.  Doplň správně tvary zájmen „náš“ a „váš“:
To jsou jahody z naší zahrádky. Bez vaší pomoci bych se neobešla. Udělal to k naší 
spokojenosti. Dostal jsem pohled od vaší tety. Před vámi je nelehký úkol. Přišli vaši 
sousedé. Bez našich rad byste se neobešli. Naší mamince bude letos čtyřicet let. Vaši 
kamarádi jsou moc milí. Vzpomínám na setkání s vaším učitelem matematiky. Všichni 
přáli naší babičce hodně zdraví. Pro vaši školu jsme koupili nové míče. 

7.  Doplň do tabulky správné tvary zájmen:

4. pád ona já oni my vy ten váš
1. pád ona já oni my vy ten váš
2. pád ní mě, mne nich nás vás toho vašeho
6. pád ní mně,mne nich nás vás tom vašem
3. pád ní mně,mne nim nám vám tomu vašemu
7. pád ní mnou nimi námi vámi tím vaším

8.  Dej zájmena do správného tvaru (nadepiš nad závorku): 
mi              tě                                             mi                                      mi

Poraď (já) prosím (ty) s tím příkladem. Kdybys (já) s tím neporadil, asi by (já) to nevyšlo. Ani 
mě                                        tebe                            mě                                  nimi                     
(já) nenapadne, abych to od (ty) opsala. Neměj o (já) žádné obavy. Já si s (oni) hodně hraju. 
         nám                                  něho                               mi                         nimi
Proč (my) lžete? Udělala jsi na (on) dobrý dojem. Sděl (já) zavčas, kdy s (oni) začnete bydlet.
                    vás                                                 ní                                                        tomu   
To se mi na (vy) vůbec nelíbí. Slyšeli jsme o (ona), že propadla z angličtiny. Věříš (to)? 

9.  Doplň správně „s sebou“ nebo „sebou“:

Tatínek mě vezme s sebou na hokej. Nesmíš sebou vůbec hýbat. Vzal sis s sebou nějakou 
svačinku? Pes sebou polekaně škubl. Jsem si sebou jistá.
Vezmeš s sebou i naši kamarádku? Plácl sebou do vody. Bereme si s sebou asi tisíc korun. Ty 
s sebou nemáš žádné peníze? Nevrť  sebou!
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