
Zájmena – 9.ročník -řešení 

1. Najděte v textu zájmena, podtrhněte je a zařaďte k jednotlivým druhům (piš do tabulky): 

 

Krajinné krásy českého severu jsou ozdobou naší vlasti, jsou rájem pro duše, které sem 

přicházejí unaveny městským ruchem. Mohou se tu nasytit malebnými obrázky přírody i 

pocitem volnosti, mohou tak zapomenout na přítomnost  a ponořit se do něčí dávné 

minulosti. Svůj ráj tu najdou turisté i horolezci, geologové, botanici, malíři, básníci a jejich 

rodinní příslušníci. Těch objektů pro lidský obdiv tu nacházejí skutečně mnoho. Třeba některé 

skály samotářky, malebné a opředené pověstmi. Každá druhá má nějaké jméno. Jsou jich tu 

celé skupiny. Ukrývají jeskyně, rokle a sluje. Dominantou kraje je silueta Trosek, zřícenin 

Panny a Baby, hradů založených Čeňkem z Vartemberka. Co jenom historie prošlo těmi 

zborcenými zdmi! Kolik slavných jmen! Rod Smiřických a po nich Albrecht z Valdštejna 

prožívali tu své hodiny života, veliké plány i ony marné touhy po slávě.  

 

ZÁJMENO DRUH 

naší přivlastňovací 

které vztažné 

se osobní 

něčí neurčité 

svůj přivlastňovací 

jejich přivlastňovací 

těch ukazovací 

některé neurčité 

každá neurčité 

nějaké neurčité 

jich osobní 

co tázací 

těmi ukazovací 

nich  osobní 

své přivlastňovací 

ony ukazovací 

 

2. Doplňte tvary zájmena JÁ: 

Vrať se ke __mně_____________. Pomoz ___mně___________! Nevzbudili _________mě_. 

Připravil__mě_________o peníze. Řekl____mně____________, že o _____mně____nic neví. 

Rozhodli za ____mě____________ Podal____mně___________sešit a tužku. Vezmi _mě___ 

s sebou. Vypracoval pro ____mě__________řešení úkolů. Zařadili ____mě___________mezi 

nejlepší hráče. Ta kniha patří __mně__________________.Musíš ____mně_______věřit.Kam 

___mě_________ vedeš? Teta se o___mě_________dobře starala. Co u 

___mě___________děláte? Rozbolel __mě_______zub. Zavolal ___mně______ pozdě. 

 

3. Doplňte správné tvary zájmen v závorkách: 

Tobě to ukážu. Sobě uškodil. Tebe se neptal? O sobě nemluvil. Šli s námi a sdělili nám o vás 

zajímavé věci. Nic vám neujde. Tebe jsem nečekala. Už jsme s vámi nepočítali. Hráli s námi 



hru. Neuklízej bez nich. Mohu se s vámi dohodnout? Nutila ho sníst celý oběd. O nás 

nemluvte. S vámi se cítím hned lépe. Seznamte se s vámi. Daroval mně květiny. 

 

4. Doplň SEBOU, S SEBOU: 

Co si mám vzít ___s sebou____________? 

Praštil ______sebou_______________o zem. 

Dostali balíček__s sebou________________. 

Náhle ________sebou____________trhli. 

Nebyli si jisti sami ___sebou___________. 

Proč ______sebou____________ve spánku trhá? 

Máš ______s sebou________vše, co potřebuješ? 

 

5. Od následujících zájmen uveď 1. pád: 

 

ZÁJMENO 1. PÁD 

kterému který 

kohosi kdosi 

ničemu nic 

nim oni 

tvého tvůj 

tatáž táž 

nás my 

 

6. Ve které řádku jsou jen zájmena neurčitá? 

a/ moje, taková, tvoje, svá, vaším, kdosi 

b/ někdo, ledaco, cosi, všichni, kohosi, každému 

c/ něco, nikdo, nic, žádného, tohoto, jakýsi 

d/ ledakdo, ničí, nijaký, některý, váš, onen 

 

7. Ve kterém řádku jsou jen zájmena ukazovací? 

 

a/ tenhle, někdo, takovému, nijaký, žádnému, nikdo 

 

b/ mně, ti, nám, se, sobě, tenhleten, samý 

 

c/ týž, tenhle, tato, onoho, takového, tentýž 

 

d/ vámi, vás, vašemu, někomu, nikdo, kterého 

 

8. Vyjmenuj zájmena vztažná a tázací a vysvětli rozdíl mezi těmito druhy: 

vztažná – kdo, co, jaký, který, čí, jenž – připojují k sobě věty v souvětí 

tázací – kdo?, co?, jaký?, který?, čí? – stojí na začátku tázací věty 



 

 


