
   
 

Skloňování zájmen ukazovacích                                                                            Tabulka upravena podle:http://e-skola.sweb.cz/zajmena_sklonovani_zajmen_ukazovacich.html 

jednotné číslo množné číslo 

pád mužský ženský střední mužský ženský střední 

1. ten ta to ti , ty ty ta 

2. toho té toho těch těch těch 

3. tomu té tomu těm těm těm 

4. toho , ten tu to ty ty  ta 

6. tom té tom těch těch těch 

7. tím tou tím těmi těmi těmi 

Doplňte zájmeno TEN ve správném pádě: 

1. ___________ člověk se mi nelíbí. 

2. Bez _________ návodu bych to nesložil. 

3. __________ úkolu jsem nerozuměl. 

4. ____________ učitele neznám. 

5. Sněz ___________ oběd celý. 

6. V_________ starém domě je nepořádek. 

7. Byl s ___________ úkolem hned hotov. 

Doplňte zájmeno TA ve správném pádě: 

1. ___________ holka se mi líbí. 

2. Od ________ budovy je to asi 100 metrů. 

3. Zavolám ________ učitelce později. 

4. Vidíš _______ značku? 

5.  O________ studentce nic nevím. 

6. S_______ novou tužkou se mi líp píše. 

Doplňte zájmeno TO ve správném pádě: 

1.  _______  auto jezdí fantasticky! 

2. Z __________ místa vyrazíme v 7. 

3. K________ bílému tričku se hodí červená sukně. 

4. Mám ______ oblečení připravené. 

5. Na _______ náměstí je hezká socha. 

6. Před _______  nádražím se sejdeme. 

 

Doplňte zájmeno TI - TY ve správném pádě: 

1. ______ kluci hrají dnes dobře. 

2. _______  počítače už zase fungují. 

3. Od ______ kluků bych to nečekal. 

4. _______ klukům věřím. 

5. Vypněte ______ počítače! 

6. S_______ novými počítači nepracujeme. 

Doplňte zájmeno TY ve správném pádě: 

1. ________ květiny krásně voní. 

2. Bez _____ hraček nikam nepojede. 

3. K ______ písemkám měl mnoho otázek. 

4. Máte _____ knihy přečtené? 

5. V________ vázách jsou čerstvé květiny. 

6. Za _______krabicemi je prach. 

 

Doplňte zájmeno TA ve správném pádě: 

1. _______ města jsou si podobná. 

2.  Z ______ triček si nemůžu vybrat. 

3. K ______ městům doplňte stát. 

4. Chutnala ti ____ kuřata? 

5. Na ______ nádražích čekali dlouho. 

6.  ________nádražími vlak projíždí. 

 


