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Osobné základné zámená sú:

Jednotné číslo Množné číslo

N ja ty on/ono ona N my vy oni ony

G mňa, ma teba, ťa
jeho, 
neho

jej, nej G nás vás ich, nich ich, nich

D mne, mi tebe, ti
jemu, 
nemu, mu

jej, nej D nám vám im, nim im, nim 

A mňa, ma teba, ťa
jeho, 
neho, ho

ju, ňu A nás vás ich, nich ich, ne

L (o) mne (o) tebe (o) ňom (o) nej L (o) nás (o) vás (o) nich (o) nich 
I mnou tebou ním ňou I nami vami nimi nimi

Osobné privlastňovacie zámená sú:

môj – moja – moje     náš – naša – naše 

tvoj – tvoja – tvoje     váš – vaša – vaše

jeho        ich

jej

 Pomôcka

POZOR! Tvary zámen jeho, jej, ich sa nachádzajú v osobných základných aj v osobných privlastňovacích 
zámenách. Dĺžeň v privlastňovacích zámenách je len v inštrumentáli jednotného čísla (I, sg.): 

Ideme s mojím bratom a tvojím bratom na výlet.
Prechádzam sa naším mestom.
S vaším otcom idem na ryby. 

Ostatné tvary sú vždy krátke!!!

Našim sestrám prinesiete darčeky.
Kúpim vašim kamarátom zmrzlinu.

pomôcka



1 Vypíš všetky osobné základné zámená z textu. 

Páčila sa jej Jankina blúzka. S vami je vždy zábava. Ty si ale huncút! My im prinesieme kyticu kvetov. 
Vy ste ho prekvapili? S tebou rád chodím do kina. Bude mi za ňou smutno. Od nich som si priviezol 
nový bicykel. Podajte nám koláče. 

2 Zámená v zátvorke napíš v správnom tvare. 

Ďakujem (ty)  za blahoželanie. So (ja)  nás bude päť. Nechali (oni)  pozdravo-

vať. Rozprávali o (ona) , že (ona)  vybrali do súťaže krásy. Kuriér (vy)  priniesol 

balík od (my) . Pomôžte (on) !

3 Zakrúžkuj všetky osobné privlastňovacie zámená v texte. 

To bol môj pes, ktorý behal za tvojím domom. Z jeho očí vyžaruje láska. Do našich sŕdc sa vryli pekné 

spomienky. Prítomní boli potešení vaším príhovorom. Závisí to od ich skutkov. Jej kučeravé vlasy sa 

vlnili vo vetre. S mojou babičkou sme cestovali do Bystrice. Do nášho dvora priviezli fúru piesku. 

5 V piesni vyhľadaj zámená a podčiarkni ich.  

Po valasky od zeme

Po valasky od zeme, 
kto mi kozy zaženie? 
Aj ja by ti bol zahnal,
ale som sa vlka bál. 

Štyri kozy, piaty cap,
kto vyskočí, bude chlap.
A ja by bol vyskočil,
ale som sa potočil.
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4 Vyber správny tvar. Nesprávny tvar prečiarkni. 

S tvojim – tvojím kamarátom sme cestovali do mesta. Tvojim – Tvojím slovám nerozumiem.  

Mojim – Mojím starým rodičom sme prišli pomôcť do záhrady. Je mi smutno za mojim – mojím uči-

teľom hudby. Pod našim – naším oknom rastú ruže. Chceš darovať našim – naším priateľom kyticu 

ruží? S vašim – vaším Jožkom sme súťažili v šachu. Vyhoveli sme všetkým vašim – vaším želaniam. 

Hojže, hojže, bača môj,
tebe kožka a mne loj.
Tebe kožka na dudy 
a mne lojčok pod zuby. 

Slovenská ľudová pieseň



7 Doplň do básničky zámená: Ja, ty, ty, ti, mi, mi.  

Ej,  krajčír, krajčír zo šíreho sveta,

uši  sukničku z makového kveta. 

    sukňu ušijem z kveta makového,

    budeš cverny priasť z dažďa májového. 

8 Vo vetách zakrúžkuj osobné základné zámená a podčiarkni osobné privlastňovacie zámena. 

Pani učiteľka vyvolala len jeho. Je to jeho zošit alebo Ivetin? Deti jej venovali zaujímavú knihu. Od jej 

tety som dostala pohár medu. Naháňal ma ich pes Dunčo. Stretli sme ich na prechádzke v parku. 

9 Nahraď podčiarknuté slovo vhodným osobným základným alebo privlastňovacím zámenom. 

Zatelefonuj Peťovi  kvôli výletu. Bála sa o psíča . Našla som Jankinu  

sukňu. Pozvali sme rodinu Zelenú  do divadla. Pre kamarátovu  sestru som 

kúpil cestovný lístok. Do slovenských  hôr chodí veľa turistov. Polial som susedove 

 kvety. Nezazeraj na Helenu !

10 Zámená z úlohy 9 roztrieď do stĺpcov.
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Slovenská 
ľudová pieseň

Osobné základné zámená Osobné privlastňovacie zámená

6 Zámená v zátvorke napíš v správnom tvare. 

Nemohol písať s (môj)  pokazeným perom. Píšem list (tvoja)  sestre.

(Náš)  psovi sme kúpili nový obojok. Chystáme sa navštíviť (vaša)  tetu.  

Chystáme oslavu (moja)  mame a (tvoj)  strýkovi.
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4. Vo vetách zakrúžkuj osobné základné zámená a podčiarkni osobné privlastňovacie zámena. 
Roztrieď ich. 

Písomná práca z matematiky ma unavila. Rozprávali sme sa o jej nových šatách. Niektorí z nás 

by sa mali učeniu venovať viac. Pôjdete aj vy s nami do ZOO? Privítali sme ich potleskom. Kúpili 

ste našim rodičom novú práčku? Potešila nás ich pochvala. S tvojimi aj mojimi peniazmi môžeme 

kúpiť korčule. 

Osobné základné zámená:

Osobné privlastňovacie zámená: 

3. Doplň do viet vhodné privlastňovacie zámená môj, tvoj, náš, váš v správnom tvare.  
Každé zámeno použi len raz. 

Za  domom rastie záružlie. Do Košíc pôjdeme aj s  rodičmi.

 kamarátkam som priniesla z výletu suveníry. Od  susedov som 

dostal misku jahôd.

2. Podčiarkni osobné základné zámeno a napíš jeho základný tvar. 

Jano ich predbehol.  

Napíš mu pekný list.  

Pozdravuje ťa teta Irena.  

Príď zajtra k nám na návštevu.  

Kto pôjde so mnou na výlet do Tatier?  

1. Vyber možnosť, v ktorej sú všetky zámená osobné základné.

A. mňa, tebe, mojich, našim  B. nás, vám, tebou, ním

C. tvojimi, mojich, jej, teba D. neho, nich, vaším, našimi
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