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PRACOVNÍ LIST – SLOVESNÁ OSOBA
Víš, že u sloves lze určit osobu. Pomáháme si osobními zájmeny JÁ, TY, ON, ONA, ONO, MY,
VY, ONI, ONY, ONA.
Osobu můžeme určit jen u slovesa, které je ve tvaru………………………………
Pokud je sloveso ve tvaru neurčitém – ………………………………….., osobu určit nemůžeme.

1. Doplň, která zájmena ti pomohou určit osobu:
Božánek vás zdraví, ahoj.
Držím vám chobot.

1. osoba……………………………………………
2. osoba……………………………………………
3. osoba…………………………………………………………………………………………….

2. Podtrhni slovesa, u kterých můžeš určit osobu.
PSÁT, PŘIPNU, ODPOVÍDAJÍ, SEDĚT, ČESALA SE, POSPĚŠTE SI, KONČIT, BOLET,
ODPOČÍVÁ, ŽIJEŠ, ZAŠPINIT, STAVĚT, POSTAVÍME, PŘESTALY, BUDOU VIDĚT

Kdo kouká? Božánek = ON.
Koukat – nevím kdo. Stačí?

3. Ve větách vyhledej slovesa, za větu napiš číslem osobu i zájmeno, které ti pomůže.
Skladník kontroloval potraviny. ________ Vylezeme na ten nejvyšší kopec. ________

Podej mi žákovskou knížku. ________ Tuhle báseň neznám. ________ Naše žádost byla
zamítnuta. ________ Kachny a labutě se perou o kousek housky. ________ Práci odevzdáš
včas. ________ Kamarád se narodil v Praze. ________ Kdy jste naposledy bruslili? ________
Budu tě stále pozorovat. ________ Nevěděli jsme, jak začít. ________
Našli jste sloveso
v infinitivu? Podtrhněte ho.

4. Napiš slovesa v dané osobě. Číslo a čas slovesa zvol sám/a.
1. osoba

2. osoba

koupit .……………………………………………………blýskat se …………………………………………………….
mluvit …………………………………………………….stát se ………………………………………………………….
mýt se ……………………………………………………svítit …………………………………………………………….
chodit …………………………………………………….běhat …………………………………..………………………
prohlížet …………………………………………………slyšet …..………………………………………………………
číst ………………………………………………………..odemykat ..…………………………………………………..
3. osoba
vyhrát ……………………………………………………
hrabat …………………………………..………………
smát se ………………………………………………….
koupat …………………………………………………..
půjčit ……………………………………………………..
vládnout …………………………………………………
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