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ZÁJMENA - test 
 

  1) Vyjmenuj druhy zájmen: 
 

       a) _________________________ b) _________________________ 
 

       c) _________________________ d) _________________________ 
 

       e) _________________________          f) _________________________ 
 

       g) _________________________ 
 

   2) Označ zájmena rodová: 
 

       já – ty – on – my – oni – tato – co – jaký – čí – jenž – každý – všichni – nic - žádná 
 

  3) Urči druhy zájmen: 
 

       a) mě  ____________________ b) ničím ____________________ 
   

       c) touhle  ____________________ d) někomu ____________________ 
 

       e) jejích  ____________________       f) který? ____________________ 
 

       g) se  ____________________ h) onen ____________________ 
 

       i) každého ____________________ j) nikom ____________________ 
 

  4) Utvoř: 
     
       a) 2. p. j. č. zájmena já  ________ b) 6. p. j. č. zájmena já  ________ 
 

       c) 4. p. mn. č. zájmena ona ________ d) 7. p. j. č. zájmena ona ________ 
 

       e) 2. p. mn. č. zájmena totéž  ________ f) 1. p. mn. č. zájmena táž ________ 
 

       g) 1. p. mn. č. zájmena jenž ________ h) 2. p. j. č. zájmena týž ________ 
 

       i) 4. p. mn. č. zájmena jež (stř.) ________ j) 7. p. j. č. zájmena táž ________ 
 

  5) Doplň správně mě/mně: 
 

      a) Pozdravujte je ode _______ .   b) Rodiče pro _______ přijedou v pět. 
 

      c) To se _______ vůbec nelíbí.   d) Říkáš o _______ hlouposti. 
 

  6) Doplň i/í ve tvarech zájmen: 
 

      a) za naš___m domem  b) pro vaš___ maminku c) o naš___ vesnici 
 

      d) s vaš___ babičkou  e) za naš___ zahradou f) k vaš___m návrhům 
       

      g) u naš___ch příbuzných h) s vaš___mi plány  i) pro naš___ sestru 
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ZÁJMENA – odpovědi: 
 
  1) a) osobní  b) ukazovací 
      c) přivlastňovací d) tázací 
      e) vztažná  f) neurčitá 
      g) záporná 
  2) on, oni, tato, jaký, jenž, každý, všichni, žádná 
  3) a) osobní  b) záporné 
      c) ukazovací d) neurčité 
      e) přivlastňovací f) tázací 
      g) osobní zvratné h) ukazovací 
      i) neurčité  j) záporné 
  4) a) mě  b) mně 
      c) ji  d) ní 
      e) týchž  f) tytéž 
      g) již  h) téhož 
      i) jež  j) touž 
  5) a) mě  b) mě 
      c) mně  d) mně 
  6) a) naším     b) vaši c) naší 
      d) vaši           e) naší f) vašim 
      g) našich     h) vašimi i) naši 
  
   
 
 
 


