
Zájmena - řešení 

Zopakujeme si druhy zájmen: 

1. osobní + zvratné se, si 

2. přivlastňovací 

3. ukazovací 

4. tázací 

5. vztažná  

6. neurčitá 

7. záporná 

 

1. Vypište z vět všechna zájmena a určete jejich druh: 

My jsme tam ještě nebyli. __osobní______________ Tento týden se nám 

vydařil. __ukazovací, osobní (zvratné),osobní_______________________To 

byl váš nápad? __ukazovací, přivlastňovací__________________ Kdo 

přišel? __tázací___________ Stále proti ní něco máš. 

___osobní,neurčité____________ Nebude to žádný problém. __ukazovací, 

záporné______Prozraď, co jste u něho našli. __vztažné, osobní______Nikdo 

dnes nechybí? ___záporné_____________ Může to být kdokoli. 

_ukazovací,neurčité________ Oni se vás báli. _osobní, osobní 

(zvratné),osobní_______________ Přišla sama. ___ukazovací___________ 

 

2. Doplňte do vět správné tvary zájmena JÁ: 

Půjč __mně_____ tu knihu. Co ti to o _mně______ napovídali? Řekni 

_mně_____ všechno. Jdi tam místo __mě____. Mluvili jste o 

__mně_______? Neptali se na __mě______? Přijďte ke __mně______. Vy 

jste na ___mě_______ volali? __Mně______ se to nepodařilo. Podej 

_mně______ ten talíř. Ptáte se ___mě______ zbytečně. 

 

3. Za každým zájmenem uveďte jeho tvar v 1. pádě: 

jejího - ________________její 

jemu - _________________on 



kohokoli - _____________kdokoli 

mého - ________________můj 

něčeho - ______________něco 

čemu - ________________co 

jakého? - ______________jaký 

ničím - ________________nic 

 

4. V textu podtrhněte zájmena: 

Asi i vám učitelé vtloukali do hlavy, že Řecko je poloostrov, jenže ono 

tam zřejmě nikdy nebyli. Ostrov je to. Je pravda, že se na něj dostanete 

po souši, ale jakmile do Řecka vjedete, moře se za vámi potichoučku 

zaklapne a už vás nepustí. To poznáte, až vystoupíte do hor. Po jedné 

takové jízdě zjistíte, že jste v Delfách. Slýchával jsem o nich, že byly 

nejslavnější řeckou věštírnou. To slovo v nás vyvolává jakési 

povyražení, co má v našich racionálních uších pazvuk podvůdku. 

Jenomže delfská věštírna se až do svého zničení, tedy nejméně sedm 

století, nikdy nezkompomitovala. Zatímco já bych, jenom za to 

půlstoletí, co umím číst, sestavil z výroků moderních prognostiků 

velmi přitažlivý silvestrovský program, aniž bych k nim připojil 

slůvko komentáře. 
                                                                               (Podle Fr. Nepila) 

 

 

 


