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4 GRAMATICKÁ CHARAKTERISTIKA SLOVENČINY A POĽŠTINY 
 

 

4.1 POROVNANIE FORMÁLNEJ FLEXIE  

Tvary Poľština a čeština Slovenčina 

Isg. maskulín a neutier:  -em (z panem – s pánem); -om (s pánom, za mestom). 

Typ hrdina má koncovky 

Gsg. a Isg.: 

ako feminína: -y, -ou; -ą (od kolegi, kolegą  

–  kolegy, kolegou); 

ako ostatné maskulína: Gsg. = Asg. -

u, Isg. -om (od kolegu, s kolegom). 

Oslovenie:  vokatív (milý Piotrze! – milý Petře!); nominatív (milý Peter!).  

Npl. neutier: -a (miasta, serca) – -a, -e, -í (srdce, přání); -á  -ia (a) (mestá, srdcia, miesta). 

Skloňovanie typu Soňa: Gsg. -i (od Soni); Gsg. -e (od Sone, gejše). 

Internacionalizmy na r:  Npl. -y (hektary – hektáry, litry); Npl. -e (hektáre, litre). 

Verbálna rekcia: pôvodná  genitívna (użyć czegoś – užít něčeho); nová akuzatívna väzba (užiť niečo). 

1. os. sg.: -m, -ę, -u/-i (chwytam, rozumiem, niosę, 

kupuję – chytám, rozumím, nesu, kupuji); 

len jedna koncovka -m (chytám, 

rozumiem, nesiem, kupujem). 

L-ové particípium v pluráli: zrobili/zrobiły –  udělali/udělaly/udělala; len jedna forma (urobili). 

Tvary Poľština a slovenčina Čeština 

Ipl. maskulín a neutier:  -ami (-mi) –  -mi (-ami); pôv. koncovky -y/-i (s pány, s muži). 

Apl. životných maskulín:  Apl.  =  Gpl.:  -ów (panów) – -ov (pánov); Apl. pôvodné -y/-e (pány, muže). 

Maskulínne pomenovania 

zvierat: 

v sg. ako životné, v pl. ako neživotné (ko-

guty – kohúty); 

v sg. aj pl. ako životné (kohouti). 

Lpl. neutier:  -ach (słowach) – -ách/iach (slovách, srd-

ciach); 

-ech, -ích (slovech, srdcích). 

Záporový genitív: obligatórny (nie ma matki) – fakultatívny 

(nemá matku/matky); 

neexistuje: (nemá matku). 

Transgresív: neflektívny: -ąc – -úc/-uc/-iac/-ac; flektívny: -a, -ouc, -ouce; -e, -íc,  

-íce. 

Pasívne particípium: len kontrakčná paradigma -ny, -ty – -ný, -tý; menná paradigma -n, -na, -no; -t, -ta, 

-to (ukryt, ukryta, ukryto). 

Elipsa spony byť: v prézente pri modálnych predikatívach; nie je (je třeba poznamenat). 

Tvary Čeština a slovenčina Poľština 

Isg. feminín; Asg. feminín: -ou; -u (Č aj -í/-i) – s matkou; na matku; -ą (z matką); -ę (na matkę). 

Lsg. maskulín a neutier: -i (o stroji, na poli, v srdci, v hoteli); -u (na polu, w sercu, hotelu). 

Dsg. neživotných maskulín: -u (Č aj -i), (k domu, k noži), nikdy -ovi; -owi/-u (rozwojowi, ku domu). 

Neutrá zakončené na -um: flektívne v sg. aj pl. (do múzea);  v sg. neflektívne (do muzeum). 

Pri reflexívnom tvare je: nominatív (čte se kniha – číta sa kniha); zostáva akuzatív (czyta się książkę). 

Po spojke je: určitý tvar (abychom se rozloučili – aby 

sme sa rozlúčili) 

infinitív (aby się pożegnać). 

Západoslovanské jazyky slovenčina, čeština, poľština a obe lužické srbčiny sa charakterizujú 

ako dominantne flektívne jazyky, v ktorých sa vzťahy medzi autosémantikami vyjadrujú 
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hlavne koncovkami. Na rozdiel od analytických jazykov, ktoré tieto vzťahy vyjadrujú častej-

šie prepozíciami, majú flektívne jazyky viac gramatických tvarov v paradigme.  

V západoslovanských jazykoch prebiehajú v morfologickom systéme podobné vývojové 

tendencie. Čeština spolu s poľštinou majú isté spoločné znaky, ktoré ich odlišujú od slovenči-

ny, napr. početnejšie hláskové alternácie (porov. Dsg., Lsg., Npl.); majú bohatšiu deklináciu 

(sedem pádov), pôvodné skloňovanie maskulín typu kolega, poeta čiastočne podľa ženského 

vzoru (porov. kolega – książka, znawca – praca); v poľštine je častejšie používanie príčastí 

a prechodníkov, ale aj pasíva; prítomnosť minulého prechodníka; rozlišovanie rodov aj v plu-

ráli minulého času slovies (zrobili, zrobiły); početné sú zložené súvetia, najmä v písanej po-

dobe textov. Neskoršia kodifikácia slovenčiny v 19. storočí súvisí aj s nezachovaním pôvod-

ných koncoviek, ale väčším vplyvom pádového synkretizmu. Vyjadrovanie životnosti pri čís-

lovkách (S dvaja, P dwaj/dwóch) a poradie základných čísloviek (S dvadsaťsedem, P dwa-

dzieścia siedem) je v poľštine a slovenčine rovnaké. 

 

4.2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY SLOVENSKEJ FLEXIE 

Slovenská deklinácia má šesť pádových koncoviek v každom čísle; poľština má sedem 

pádov, oproti slovenčine má navyše vokatív. Špecifické znaky flexie v slovenčine sú dané 

existenciou podvzorov s krátkymi koncovkami spôsobenou neutralizáciou kvantity v Dpl., 

Lpl. feminín a neutier a Npl. neutier, porov. vzor žena a otázka (ženám, ale otázkam), vzor 

ulica a práca (uliciam, ale prácam), vzor dlaň a elektráreň (o dlaniach, ale elektrárňach), 

mesto a miesto (mestá, ale miesta), napr. láskam, hrádzam, ústa, pľúca. Neutralizácia kvantity 

prebieha aj v adjektívnej deklinácii: pekný a krásny, cudzí a rýdzi, resp. v konjugácii: chytá, 

ale číta, robí, ale chváli. Paradigma slovenských substantív má dvanásť tvarov, ale akuzatív 

má osobitné pravidlá pre životné maskulína a ostatné substantíva. 

Prehľad gramatických koncoviek pri skloňovaní substantív v slovenčine 

Pád Rod 

sg. maskulínum neutrum feminínum 

N -, -o, -us, -as, -es, -os, -a -o, -e, -a/-ä, -um, -on, -ie -a, -, -á 

G -a, -u, -ho, -ia -y, -e, -i, -ej 

D -ovi, -u, -mu, -iu -e, -i, -ej (D = L) 

Až A = G (-a, -u, -ho)   

Anž A = N A = N -u, -, -ú 

L -ovi, -e, -u, -i, -m, -í -e, -i, -ej (L = D) 

I -om, -m, -ím -ou 

 

pl. maskulínum neutrum feminínum 

N -i, -ovia, -ia; -y, -e -á (-a)  -ia (-a)  -y, -e, -i, -é 

G -ov (-í, -) -, -í 

D -om -ám (-am)  -iam (-am) 

Až A = G (-ov, -í)   

Anž A = N A = N A = N 

L -och -ách (-ach)  -iach (-ach) 

I -mi, -ami, -iami 

4.2.1 Morfologické rozdiely v deklinácii substantív v singulári 

4.2.1.1 Spisovná slovenčina na rozdiel od množstva svojich nárečí stratila osobitný tvar 

vokatívu, vo funkcii vokatívu má oslovovací nominatív (milá mamka!, milý braček!).  

4.2.1.2 V Gsg. maskulín sú v obidvoch jazykoch koncovky -u  -a. Pri životných masku-

línach dominuje koncovka -a, len bývalé a-kmene majú v Gsg. v slovenčine koncovku -u 
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(S od gazdu – P od gazdy) podľa Asg. Pri neživotných maskulínach dominuje po tvrdom za-

končení koncovka -u, len počítateľné konkréta majú koncovku -a (od dvora, z duba, z hotela), 

pri mäkkom zakončení je častejšia koncovka -a (stroja, kroja, konca). V poľštine je pri neži-

votných maskulínach koncovka -u častejšia než v slovenčine (P deszczu, dębu, lasu, stołu – 

S dažďa, duba, lesa, stola). 

4.2.1.3 Maskulína majú v slovenčine v Dsg. koncovky -ovi a -u, ich distribúcia súvisí so 

životnosťou, pri životných substantívach je v datíve, ale aj v lokáli pravidelne koncovka -ovi 

(k chlapovi – o chlapovi, ku kolegovi – o kolegovi). 

4.2.1.4 V Lsg. neživotných maskulín a neutier sú v obidvoch jazykoch koncovky -e  -u 

(-u len po velárach a vokáloch). V slovenčine je navyše aj koncovka -i (v hoteli, v júni, na 

srdci, na konci), ktorá zodpovedá poľskej koncovke -u.  

4.2.1.5 Isg. maskulín a neutier má v slovenčine koncovku -om (otcom, pánom, psom, ok-

nom, poľom) okrem typu stretnutie (stretnutím). 

4.2.1.6 V singulári v slovenčine majú spoločné koncovky neživotné maskulína a neutrá 

(Gsg. -a, Dsg. -u, Lsg. -e, -u, -i, Isg. -om), v pluráli majú spoločné koncovky neutrá 

a feminína (Gpl. -, Dpl. -ám  -iam, Lpl. -ách  -iach, Ipl. -ami). V deklinácii kontrakčného 

vzoru stretnutie sú koncovky vždy dlhé (diftongy a dlhý vokál í: námest-ie, námest-ia, ná-

mest-iu, námest-ie, námest-í, námest-ím, námest-ia, námest-í, námest-iam, námest-ia, námest-

iach, námest-iami) a nepodliehajú neutralizácii kvantity, napr. pokánie, tŕnie, prútie.  

4.2.1.7 Vo vzťahu komplementárnej distribúcie je pri vzore dievča a  ä (po labiálach 

žriebä, bábä, sôvä, púpä, dúpä;
34

 po ostatných konsonantoch je a). 

4.2.1.8 Rozdiely v skloňovaní sú pri slovách zakončených na vokál -a, pred ktorým je 

mäkký konsonant, napr. Táňa, Maja, Soňa, Naďa, Broňa, gejša. V slovenčine sa skloňujú 

pravidelne podľa mäkkého vzoru a v Gsg. majú koncovku -e, ktorej zodpovedá v poľštine -i/-y.  

4.2.1.9 V slovenčine majú substantíva typu princezná, kráľovná, cisárovná osobitné 

skloňovanie podľa vzoru gazdiná, ktorý má v singulári rovnaké koncovky ako adjektíva vzoru 

pekný: princezná, princeznej, princeznej, princeznú, princeznej, princeznou. Poľské ekviva-

lenty księżniczka (princezná), królewna sa skloňujú ako substantíva typu żona, ale napr. 

księżna (kňažná) sa môže skloňovať aj ako adjektívum (Gsg. księżnej/księżny, Dsg., Lsg. 

księżnej/księżnie, Asg. księżną/księżnę).  

4.2.2 Morfologické rozdiely v deklinácii substantív v pluráli 

4.2.2.1 V Npl. majú životné maskulína koncovky -i, -ovia, -ia, neživotné a neosobné 

maskulína majú koncovky -y, -e. Poľské osobné maskulína nemajú koncovku -ia, ale majú 

koncovku -e, ostatné koncovky sú také isté alebo podobné ako v slovenčine, napr. synowie, 

konie, psy, lwy, chłopi, studenci. Koncovky Dsg. a Lsg. ´-e, ´-i v slovenčine vyvolávajú alter-

nácie d, t, n, l; koncovka Npl. ´-i vyvoláva okrem alternácií d, t, n, l (lordi, prezidenti, kapitá-

ni, generáli) zriedkavo aj alternácie k/c, ch/s (vojaci, mnísi). 

4.2.2.2 Slovenské maskulína majú v Gpl. základnú koncovku -ov, feminína a neutrá majú 

nulovú koncovku pri tvrdom zakončení a koncovku -í pri mäkkom zakončení, ktorá sa nikdy 

neskracuje, preto sú genitívne tvary často výnimkami z rytmického krátenia (niekoľko básní). 

Nulová koncovka Gpl. vyvoláva pravidelné alternácie krátkych vokálov na dlhé alebo na dif-

tongy (žena – žien, mesto – miest, časy – čias), resp. vznikové alternácie (matiek, bájok, je-

dál). 

                                                 
34 Uvedené lexémy sú na periférii slovnej zásoby. 
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4.2.2.3 Slovenské maskulína majú v Dpl. koncovku -om, feminína a neutrá majú základ-

nú koncovku -ám po tvrdom zakončení, ale -iam po mäkkom zakončení (mestám, ženám, srd-

ciam, uliciam), obidve koncovky podliehajú kráteniu po dlhej slabike (dámam, miestam). 

Slovenské neutrá majú v Dpl., Lpl. a Ipl. koncovky ako feminína: mestám, mestách, mestami, 

slovám, slovách, slovami. V Npl. majú slovenské neutrá koncovku -á  ia  a a poľské kon-

covku vždy -a: slová – słowa, kiná – kina, pravidlá – prawidła, remeslá – rzemiosła, mená – 

imiona. 

4.2.2.4 Koncovky akuzatívu a genitívu sa v pluráli vyrovnali pri životných maskulínach 

(-ov). Koncovky Apl. sa zhodujú pri ostatných substantívach s Npl. Pomenovania zvierat sa 

v singulári skloňujú podľa životných maskulín, v pluráli podľa neživotných maskulín. 

4.2.2.5 Maskulína v slovenčine majú v Lpl. koncovku -och, feminína a neutrá majú zá-

kladnú koncovku -ách po tvrdom zakončení a -iach po mäkkom zakončení (mestách, ženách, 

srdciach, uliciach), obidve koncovky podliehajú kráteniu po dlhej slabike (dámach, mies-

tach). V Dpl. a Lpl. feminín a neutier, ako aj v Npl. neutier je dlhé á v tvrdých vzoroch vo 

vzťahu komplementárnej distribúcie s diftongom ia v mäkkých vzoroch (žen-ám  ulic-iam, 

mest-ám  srdc-iam; žen-ách  ulic-iach, mest-ách  srdc-iach; mest-á  srdc-ia).  

4.2.2.6 V slovenčine má Ipl. koncovky -mi, -ami pri maskulínach, -ami pri feminínach, 

a -ami, -iami pri neutrách (mestami, námestiami).  

4.2.2.7 V slovenčine sa prevzaté substantíva zakončené na r skloňujú podľa vzoru dub 

alebo stroj, v poľštine jednotne podľa tvrdého vzoru. Preto vznikajú medzi nimi rozdiely 

v tvaroch Npl.: S kufre, kilometre, litre, semestre, registre, doláre, hektáre, kádre, orchestre – 

P kufry, kilometry, litry, semestry, rejestry, dolary, hektary, kadry; feminínum orkiestry. 

V slovenčine aj v poľštine sa prevzaté substantíva zakončené na l skloňujú podľa vzoru dub 

alebo stroj: S sandále, motocykle, káble, hotely – P sandały, motocykle, kable, hotele. Pre 

poľštinu platí tendencia, že po konsonante ł je gramatická koncovka -y, po konsonantoch l, rz 

je -e (P motele, hotele, pancerze). 

4.2.3 Morfologické rozdiely v deklinácii adjektív 

Prehľad všetkých gramatických koncoviek pri skloňovaní adjektív v slovenčine 

Pád Rod 

sg. maskulínum neutrum feminínum 

N -ý (-y)  -í (-i), - -é (-e)  -ie (-e), -o -á (-a)  -ia (-a), -a 

G -ého (-eho)  -ieho (-eho), -ho -ej 

D -ému (-emu)  -iemu (-emu), -mu -ej 

Až -ého (-eho)  -ieho (-eho), -ho  

A = N 

 

-ú (-u)  -iu (-u), -u Anž A = N 

L (o) -om -ej 

I -ým (-ym)  -ím (-im) -ou 

V singulári majú spoločné koncovky maskulína a neutrá, v pluráli neutrá a feminína. 

pl. maskulínum neutrum feminínum 

Nž -í (-i), -i  

Nnž -é (-e)  -ie (-e), -e 

G -ých (-ych)  -ích (-ich) 

D -ým (-ym)  -ím (-im) 

Až -ých (-ych)  -ích (-ich), -ích  

Anž A = N 

L (o) -ých (-ych)  -ích (-ich) 

I -ými (-ymi)  -ími (-imi) 
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4.2.3.1 V kontrakčných koncovkách slovenských adjektív sú dlhé á, é, ú v tvrdých vzo-

roch vo vzťahu komplementárnej distribúcie s diftongmi ia, ie, iu v mäkkých vzoroch (nová  

novšia, nového  novšieho, novú  novšiu), napr. ľudské a Božie zákony.  

4.2.3.2 Špecifické znaky flexie slovenských adjektív (existencia podvzorov s krátkymi 

koncovkami) sú spôsobené neutralizáciou kvantity, porov. vzor pekný a cudzí má dlhé kon-

covky, podvzor krásny, a rýdzi má po predchádzajúcej dlhej slabike krátke koncovky. 

4.2.3.3 Koncovky druhových posesívnych adjektív a koncovky komparatívu a superlatívu 

sú vždy dlhé, nepodliehajú neutralizácii kvantity (páví, užší). 

4.2.3.4 Paradigma adjektív má zvyčajne tridsaťšesť tvarov, pri akostných adjektívach 

s gradáciou má až stoosem tvarov. Vyrovnanie koncoviek je pri skloňovaní adjektív vzťahu-

júcich sa na maskulína a neutrá v singulári (okrem Nsg. a Asg.). Vyrovnanie koncoviek plurá-

lu okrem Npl. a Apl. je pri všetkých rodoch.  

4.2.3.5 V slovenčine je pri privlastňovacích adjektívach, ktoré sa tvoria pravidelne sufix-

mi -ov alebo -in (preto sa ani neuvádzajú v slovníkoch), v N a A singuláru a plurálu sčasti 

menné skloňovanie: otcov šofér, otcovi šoféri, otcov stroj, otcove stroje, otcova práca, otcove 

práce, otcovo slovo, otcove slová. V ostatných prípadoch sú zvyšky menného skloňovania len 

pri adjektívach rád, hoden, dlžen, pri pronominách sám, všetok, onen, on, ona, ono a pri čís-

lovke jeden. 

4.2.4 Morfologické rozdiely v konjugácii 

4.2.4.1 Znakom flektívnych jazykov je uprednostňovanie určitých slovesných tvarov pred 

neurčitými slovesnými tvarmi a tvorenie syntetických slovesných tvarov pred analytickými 

tvarmi. Neurčité tvary sa viac využívajú na kondenzáciu textu v poľštine než v slovenčine. 

Prehľad konjugačných vzorov v slovenčine a poľštine  

 Slovenčina Poľština 

Trieda Infinitív 1. os. sg. prézenta Infinitív 1. os. sg. prézenta 

I.  

á  ia  

chyt-a:ť (čít-a:ť) chyt-á:m (čít-a:m) czyt-a:ć czyt-a:m 

veš-a:ť (kráč-a:ť) veš-ia:m (kráč-a:m) 

II. ie rozum-ie:ť rozum-ie:m rozumi-e:ć rozumi-e:m 

IIIa.  

 

ie 

nies-ť nes-ie:m nieś-ć nios-ę, niesiesz 

tr-ie:ť tr-ie:m trz-e:ć tr-ę, trzesz 

hyn-ú:ť hyn-ie:m gin-ą:ć gin-ę, giniesz 

br-a:ť ber-ie:m br-a:ć bior-ę, bierzesz 

IIIb.  

 

e 

pracov-a:ť pracuj-e:m pracow-a:ć pracuj-ę, pracujesz 

čes-a:ť (pís-a:ť) češ-e:m (češ-ú/píš-u) pis-a:ć pisz-ę, piszesz 

chudn-ú:ť (vlád-n-u:ť) chudn-e:m (chudn-ú/vládn-u) cisn-ą:ć cisn-ę, ciśniesz 

kry-ť  kryj-e:m kry-ć kryj-ę, kryjesz 

ťa-ť tn-e:m cią-ć tn-ę, tniesz 

IV.  

í (i) 

nos-i:ť (chvál-i:ť) nos-í:m (chvál-i:m) nos-i:ć nosz-ę, nosisz 

vid-ie:ť vid-í:m widzi-e:ć widz-ę, widzisz 

4.2.4.2 V koncovkách prézenta je dlhé á vo vzore chytať vo vzťahu komplementárnej dis-

tribúcie s diftongom ia v slovesách s mäkkými konsonantmi (chytá  vracia, vonia, požičia, 

zavadzia).  

4.2.4.3 Špecifické znaky konjugácie v slovenčine (existencia podvzorov s krátkymi kon-

covkami) sú spôsobené neutralizáciou kvantity: chytať a čítať, robiť a chváliť, napr. nechápu, 

spieva, vzýva, poddáva sa, pýta sa, nazdáva sa, hlási, kráča, súdi, ale výnimkou 

z neutralizácie kvantity je vzor rozumieť: zmúdrie. 
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4.2.4.4 Kým v poľštine je v 3. os. pl. jednotná koncovka -ą (robią, idą, piszą, mają, da-

dzą, rozumieją), v slovenčine je variantný tvar 3. os. pl.; vo väčšine slovies je to koncovka -ú 

(oni nesú), pri slovesách s tematickou submorfou í/i je to koncovka -ia (robia). Obidve kon-

covky majú variantne aj krátku podobu ako výsledok neutralizácie kvantity (oni píšu), resp. 

výsledok iných fonologických obmedzení (po konsonante j: boja sa). 

4.2.4.5 V koncovkách plurálu v l-ovom particípiu došlo v slovenčine k vyrovnaniu tvarov 

pri všetkých rodoch (porov. S muži/ženy/dievčatá urobili – P panowie zrobili; kobiety/dzieci 

zrobiły). 

4.2.4.6 V slovenčine je menej časté používanie neurčitých verbálnych tvarov (príčastí 

a prechodníkov) a použitie pasíva než v poľštine. 

4.2.4.7 Slovenčina tvorí infinitívne tvary jednotne pomocou formovej koncovky -ť (viesť, 

hrať, môcť, obliecť). 

4.2.4.8 Slovenčina má neohybný prechodník (transgresív), ktorý sa tvorí v závislosti od 

formy 3. os. pl. prézenta formovými koncovkami -úc (-uc) alebo -iac (-ac): S čítajúc, píšuc, 

robiac, stojac – P czytając, pisząc, robiąc, stojąc. 

4.2.4.9 Particípiá (príčastia) sú hybridmi verb a adjektív, v obidvoch jazykoch sú aktívne 

particípiá a pasívne particípiá. Particípiá podobne ako transgresív sú prostriedky kondenzácie 

a knižného štýlu. V slovenčine, ako aj v poľštine je ten istý tvar aktívneho príčastia prézenta 

od nedokonavých slovies, ktorý sa tvorí z 3. os. pl. a skloňuje sa v slovenčine podľa adjektív-

neho vzoru svieži s krátkymi koncovkami bez ohľadu na krátkosť predchádzajúcej slabiky 

a v poľštine podľa vzoru obcy, cudzy: S píšuci, stojaci, robiaci, počujúci, čítajúci – P piszący, 

robiący, słyszący, czytający.  

4.2.4.10 V slovenčine, ako aj v poľštine je tvar n-/t-ového príčastia, ktoré sa skloňuje 

podľa adjektívneho vzoru pekný: S napísaný – P napisany, napr. S uprataná pracovňa – 

P posprzątana pracownia. 

 

4.3 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY POĽSKEJ FLEXIE 

V poľštine je pravidelnejší a jednoduchší deklinačný systém než v slovenčine. Špecific-

kými znakmi flexie v poľštine je vyrovnanie koncoviek v pluráli okrem Npl., Vpl. a Apl. 

Deklinácia substantív má sedem pádov, vokatív sa realizuje najmä pri pomenovaniach osôb: 

Bracia moi!.  

Prehľad gramatických koncoviek pri skloňovaní substantív v poľštine 

Pád Rod 

sg. maskulínum neutrum feminínum 

N -, -a, -o**** -o, -e, -ę, -um -a, -, -i 

G -a, -u, -y  -i -a, -um -y  -i  

D -owi (-u), -´e -u, -um ´-e, -y  -i (D = L) 

A osobné -a, -ę  

A = N 

 

-ę, (-ą***); - (A = N) A zvieracie -a, -u 

A neživotné -, -o 

V -´e, -u, -o V = N -o, -u, -, -i  -y  

L -´e, -u, -i  -y -´e, -u, -um ´-e, -i -y (L = D) 

I -em, -ą  -em, -um -ą  

pl. maskulínum neutrum feminínum 

N -i  -y, -owie, -e, -a  -a (-y*) -y  -i, -e 

G -ów, -i  -y, - -ø, -i  -y, -ów -, -i  -y 

D -om 
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A osobné -ów, -i  -y (A = G)   

A = N 

 

A = N A ostatné -y  -i, -e (A = N) 

V V = N V = N V = N 

L -ach (-ech**) 

I -ami (-mi)  

Výnimočne: *oczy, uszy; **Węgrzech, Włoszech, Niemczech, ***panią, **** koncovka -ę výnimočne książę. 

V koncovkách sa využívajú nosovky: a) -ę v Asg. feminín a maskulín s koncovkou -a 

v Nsg. vzoru kobieta, ulica; hokeista, starosta, kolega. Okrem toho je koncovka -ę pri neut-

rách typu dziewczę, cielę a imię; b) nosovka -ą je v Isg. všetkých feminín (z kobietą, pracą, 

kością, sienią) a maskulín týchto vzorov (hokeistą, starostą, kolegą).  

4.3.1 Morfologické rozdiely v deklinácii substantív v singulári 

4.3.1.1 Kým spisovná slovenčina na rozdiel od množstva svojich nárečí stratila osobitný 

tvar vokatívu, v poľštine vokatív zostal pri všetkých substantívach: Peter – Piotrze, kolega – 

kolego, teta – ciociu, pani učiteľka – pani nauczycielko, národ – narodzie, Václav – Wacła-

wie. Z relačných koncoviek vokatívu v poľštine: -e!, -u!, -o!, -i!, -! (ojcze!, studencie!, pa-

ni!, mistrzyni!, mamuś!) vyvolávajú alternácie koncovky ´-e, ´-i. 

4.3.1.2 Poľština má v Gsg. maskulín koncovky -a aj -u. V poľštine je podobne ako v slo-

venčine koncovka -a typická pre životné substantíva (pana, ojca, psa, konia; výnimka wołu) 

a pre časť počítateľných neživotných maskulín. Túto koncovku majú konkréta: názvy náradí, 

nádob, mesiacov, napr. młotek (kladivo) – młotka, nóż – noża, widelec (vidlička) – widelca, 

talerz (tanier) – talerza, listopad – listopada; deminutíva mužského rodu, napr. stolik – stoli-

ka, wózek – wózka, ogródek (záhradka) – ogródka. Vo viacerých prípadoch sa nedá určiť zá-

sada distribúcie týchto koncoviek ani v jednom jazyku (Berlina, Paryża, ale: Londynu). 

V ženskom rode sa rozdiely týkajú Gsg. – v poľštine niet v Gsg. koncovky -e (od ulicy, mło-

dzieży, dłoni). 

4.3.1.3 Maskulína majú v poľštine v Dsg. koncovky -owi a -u, ale ich distribúcia nesúvisí 

s rodom a životnosťou ako v slovenčine, kde je pri životných substantívach v datíve, ale aj 

v lokáli pravidelne koncovka -ovi (k chlapovi – o chlapovi). Pri životných maskulínach, vrá-

tane pomenovaní zvierat, je koncovka -owi frekventovanejšia, porov. koniowi, Adamowi, ale 

bratu, panu, psu. V slovenčine je pri životných maskulínach -u veľmi zriedkavé (k pánu, Bo-

hu, Otcu, Duchu). Skloňovanie pomenovaní zvierat je ako v slovenčine v singulári podľa ži-

votných maskulín, v pluráli podľa neživotných maskulín, napr. koty, psy, źrebaki, źrebce. 

Poľština sa od slovenčiny výraznejšie odlišuje koncovkou -owi, ktorá je v Dsg. aj pri neživot-

ných maskulínach: stolikowi, telewizorowi, brzuchowi, makowi, talerzowi, palcowi, dniowi, 

rokowi, tygodniowi, akcentowi, brzegowi, kluczowi, krajowi, akuzatywowi, czepcowi, dwor-

cowi, domowi, nożowi, rozwojowi.  

4.3.1.4 V slovenčine je pri životných substantívach koncovka -ovi v datíve, ale aj v lokáli 

(k chlapovi – o chlapovi), v poľštine je v Lsg. koncovka -e/-u, nikdy nie -owi (o studencie, 

koledze, o Polaku). Koncovky Dsg. a Lsg. ´-e a koncovka Npl. ´-i vyvolávajú pravidelné al-

ternácie, napr. na świecie, o mieście, o matce, o telewizorze, nastolatki, stogi, poeci. 

4.3.1.5 Isg. maskulín a neutier má v poľštine koncovku -em: ojcem, panem, psem, oknem, 

polem, v slovenčine -om (s otcom, pánom, psom, oknom, poľom). Vyrovnanie koncovky Isg.  

-em je v deklinácii maskulín (okrem typu kolega – kolegą, tato – tatą) a všetkých neutier, 

napr. pod wpływem, językiem, duchem, z miastem, sercem. 

4.3.1.6 V ženskom rode sa rozdiely týkajú aj Asg. a Isg. – poľština tu zachovala nosové 

vokály (Asg. ulicę, żonę, matkę; Isg. ulicą, żoną, matką). Vo všeobecnosti možno konštato-
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vať, že v poľštine sa vo veľkej miere uplatňuje v deklinácii pádový synkretizmus. Ide o tieto 

pády: Gsg. -y  -i pri type ulica (ulicy  pracowni) aj żona (żony  matki), jednotný je Asg. 

(matkę) a Isg. feminín (z matką). 

4.3.1.7 Deklinácia neutier sa líši tým, že v Lsg. nemá poľština koncovku -i, len -e alebo  

-u: w oknie, aucie, drzewie, oku, uchu, polu, morzu, ani maskulína nemajú koncovku -i, napr. 

w hotelu, na pniu.  

4.3.1.8 Prevzaté neutrá zakončené na -um sú v poľštine v singulári nesklonné: idę do mu-

zeum, rybki pływają w akwarium, lubimy to gimnazjum. V pluráli sa skloňujú, pričom v geni-

tíve majú koncovku -ów: tych muzeów, akwariów, gimnazjów. 

4.3.1.9 V slovenskej deklinácii sa substantíva typu hrdina v D, Lsg. a Isg. skloňujú podľa 

ostatných maskulín. V poľštine majú tieto slová pôvodné koncovky podľa a-kmeňov, tzn. že 

majú v singulári podobné relačné koncovky ako typ žena alebo práca: od kolegu – kolegi, 

radcy; so sluhom – ze sługą; s kolegom – z kolegą, o kolegovi – o koledze, o radcy, porov. 

skloňovanie maskulína kolega, kolegi, koledze, kolegę, kolego, koledze, z kolegą a feminína 

noga, nogi, nodze, nogę, nogo, nodze, z nogą; maskulína radca, radcy, radcy, radcę, radco, 

o radcy, z radcą a feminína praca, pracy, pracy, pracę, praco, o pracy, z pracą.  

4.3.1.10. Internacionalizmy zakončené na -a sa v slovenčine skloňujú podľa feminín 

(schéma, schémy), v češtine podľa neutier (to schéma, schématu, schématem, ta schémata): tá 

dráma – to drama, tá téma – to téma, tá klíma – to klima, tá dogma – to dogma, tá dilema – to 

dilema, tá plazma – to plazma, tá aróma – to aróma, tá reuma – to revma. Tieto substantíva 

majú v poľštine väčšinou mužský rod: ten temat – tego tematu, ten schemat – tego schematu, 

ten dramat – tego dramatu, ten klimat – tego klimatu, ten dogmat – tego dogmatu, ten dylemat 

– tego dylematu, ale: ta plazma, ten reumatyzm. Platí teda pravidlo, že si každý z jazykov pre-

berá cudzie slová tohto typu podľa vlastných zákonitostí.  

4.3.1.11 Rozdiely v skloňovaní sú pri propriách a internacionalizmoch zakončených na -

a, pred ktorým je mäkký konsonant, napr. Táňa, Maja, Soňa, Naďa, Broňa, gejša. V sloven-

čine sa skloňujú pravidelne podľa mäkkého vzoru a v Gsg. majú koncovku -e. V poľštine pô-

vodná koncovka -e zanikla. Feminína (domáce a prevzaté z iných jazykov) majú v Gsg., ako 

aj v Dsg. a Lsg. koncovku -i/-y: Tani, Mai, ale gejszy. 

4.3.1.12 V poľštine je osobitný deklinačný typ feminatív (hoci pomerne zriedkavý) 

s koncovkou -i v Nsg.: mistrz – mistrzyni – majsterka, gospodarz – gospodyni – gazdiná. Su-

fix -yni/-ini sa používa hlavne pri tvorení ženských foriem k maskulínam zakončeným na -ca 

(wychowawca – wychowawczyni – vychovávateľka, dozorca – dozorczyni – dozorkyňa, dawca 

– dawczyni – darkyňa; monarcha – monarchini, Bóg – bogini). 

4.3.2 Morfologické rozdiely v deklinácii substantív v pluráli 

4.3.2.1 V Npl. nemajú poľské maskulína koncovku -ia, ostatné koncovky sú také isté ale-

bo podobné ako v slovenčine, napr. chłopi, studenci, synowie, panowie, nauczyciele; psy, lwy, 

konie. Zriedkavo sa v poľštine vyskytuje aj koncovka -a: koszt – koszty/koszta, akt – akty/akta 

(s odlišným významom). 

4.3.2.2 V slovenčine zostalo málo duálových koncoviek (dvoma, oboma, resp. očú, ušú), 

avšak v poľštine sa pôvodné duálové koncovky zachovali nielen v skloňovaní čísloviek dwa 

(dwiema) a oba (obiema), ale aj pri niektorých párových substantívach: oczu, uszu, oczyma, 

rękoma, ręce.
35

  

                                                 
35 Duálové koncovky zachovali niektoré poľské nárečia aj pri slovesách: robiwa, idziewa, robita, idzieta, róbwa, 

idźta, spisovne robimy, idziemy, robicie, idziecie, róbmy, idźcie (1. a 2. os. pl. prítomného času a rozkazovacieho 
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4.3.2.3 V Gpl. maskulín sa v poľštine okrem koncovky -ów zodpovedajúcej slovenskej 

koncovke -ov vyskytuje často aj koncovka -i/-y, napr. nauczycieli, gości, złodziei, braci, ludzi, 

lekarzy, rycerzy, żołnierzy, pni, koni, liści, karpi, noży, groszy, pieniędzy, miesięcy, zajęcy – 

v slovenčine je koncovka -í len zriedkavo: ľudí, hostí/hosťov, koní, peňazí, dní, groší. Nulová 

koncovka pri maskulínach je v obidvoch jazykoch: S do Piešťan, z Kapušian (všetky 

s topoformantom -any), do Karpát, z tých čias – P przyjaciół, warszawian, mieszczan, pogan, 

z Włoch, z Węgier (priateľov, Varšavčanov, mešťanov, pohanov).  

4.3.2.4 V poľštine je jednotný Dpl. (panom, żonom, miastom), Ipl. (panami, żonami, 

miastami) a Lpl. (panach, żonach, miastach) všetkých substantív.  

4.3.2.5 V slovenčine, ako aj v poľštine sa pri osobných maskulínach vyrovnal akuzatív 

s genitívom v singulári aj v pluráli: od bratov – od braci, pánov – panów, manželov – małżon-

ków, zlodejov – złodziei, kolegov – kolegów.  

4.3.2.6 V slovenčine má Ipl. koncovky -mi, -ami pri maskulínach, -ami pri feminínach, 

a -ami, -iami pri neutrách, v poľštine sa uplatnila koncovka -ami pre všetky substantíva, len 

vynimočne sa vyskytuje -mi: mężami, Niemcami, morzami, kolegami, problemami, dziewczy-

nami, miastami, autami, ale: liśćmi, końmi, dziećmi, nićmi. 

4.3.2.7 Zvieracie maskulína v neprenesenom význame sa v slovenčine a poľštine skloňu-

jú ako životné len v singulári, porov. Npl. a Apl. motýle – motyle, kohúty – koguty, pstruhy – 

pstrągi, zajace – zające, pavúky – pająki, leopardy – leopardy. 

4.3.3 Morfologické rozdiely v deklinácii adjektív 

Adjektíva vo funkcii zhodného atribútu sú častejšie než v slovenčine postponované, pre-

dovšetkým v termínoch: numer seryjny – sériové výrobné číslo, sieć serwisowa – servisná 

sieť, roślina cytrusowa – citrusové rastliny, proces gospodarczy – hospodársky proces/rast, 

olejki eteryczne – éterické oleje, chirurgia ogólna – všeobecné lekárstvo/chirurgia, obserwac-

je astronomiczne – astronomické pozorovania, ile lat świetlnych – koľko svetelných rokov, 

mechanika kvantowa – kvantová mechanika. Porov. slovenské postponované atribúty: Otče 

náš, mačka domáca, vrabec obyčajný. 

Prehľad všetkých gramatických koncoviek adjektív v poľštine 

Pád Rod 

sg. maskulínum neutrum feminínum 

N -y  -i -e -a 

G -ego -ej 

D -emu -ej 

Až A = G   

A A = N A = N -ą 

L (o) -ym  -im -ej 

I -ym  -im -ą 

pl. maskulínum neutrum feminínum 

Nž -i  -y  

Nnž -e 

G -ych  -ich 

D  -ym  -im 

Až -ych  -ich  

Anž -e 

L (o)  -ych  -ich 

I -ymi  -imi 

                                                                                                                                                         
spôsobu, podobne v minulom a budúcom čase). Tieto tvary majú význam množného čísla, niektoré nárečia 

rozlišujú plurál a duál. 
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4.3.3.1 Špecifickým znakom je, že poľština má len jeden vzor na skloňovanie adjektív 

s tvrdým aj mäkkým zakončením. 

4.3.3.2 V koncovkách sa využíva nosovka -ą v Asg. a Isg. pre tvary adjektív vzťahujú-

cich sa na feminína, napr. pije dobrą kawę, z małą córką;   

4.3.3.3 Vyrovnanie koncoviek bez ohľadu na zakončenie je pri skloňovaní adjektív vzťa-

hujúcich sa na maskulína a neutrá v singulári okrem Nsg. a Asg., napr. dobrego aj lepszego, 

dobremu aj lepszemu. Po konsonantoch k, g je pred koncovkou s vokálom e vždy graféma 

i označujúca hlásku [k´, g´]: polskiego, polskiemu, polskie, drogiego. 

4.3.3.4 Vyrovnanie koncoviek je v pluráli pri všetkých rodoch okrem Npl. a Apl., napr. 

polscy pisarze, polskie studentky, polskie miasta; ale napr. Gpl. od polskich pisarzów, studen-

tek, miast. 

4.3.3.5 V poľštine sa posesívne adjektíva využívajú len sporadicky (ojców, matczyn). 

4.3.3.6 V poľštine je menná podoba adjektív na rozdiel od češtiny zriedkavá, ale častejšia 

než v slovenčine, napr. wesół popri wesoły, zdrów popri zdrowy, gotów popri gotowy, godzien 

popri godny, pełen popri pełny, łaskaw popri łaskawy, winien popri winny. Použitie týchto 

knižných variantov je obmedzené na funkciu menného prísudku. 

4.3.4 Morfologické rozdiely v konjugácii  

Kým v slovenčine sa vyššou frekvenciou určitých slovesných tvarov posilňuje dynamic-

ký charakter vetnej stavby ako znak flektívnych jazykov, v poľštine sú omnoho častejšie ne-

určité slovesné tvary – infinitív, prechodník, príčastia a slovesné podstatné meno (Mirosław-

ska – Sokolová, 1996). Slovesá sú rozdelené do konjugačných skupín podľa toho, aká je 

1. a 2. osoba singuláru prézenta. Najjednoduchšie je delenie na štyri triedy
36

: 1. -am, -asz 

(napr. mieć, mam, masz), 2. -em, -esz (napr. rozumieć, rozumiem, rozumiesz), 3. -ę, -esz (napr. 

kopać, kopię, kopiesz), 4. -ę, -isz (napr. widzieć, widzę, widzisz).  

Koncovka 1. os. sg. prézenta -m pri czytać, rozumieć  a -ę pri všetkých ostatných verbách: 

czyt-a:m, rozumi-e:m nosz-ę, tr-ę, gin-ę, pisz-ę, cis-n-ę, widz-ę, bior-ę, prac-u:j-ę, kry-j-ę 

4.3.4.1 V poľštine sa 1. os. sg. tvorí koncovkou -ę alebo -m. Koncovka -m je pri vzore 

czytać a rozumieć (mam, dam, rozumiem), v ostatných typoch je koncovka -ę, napr. dziękuję, 

mówię, wolę, robię, idę, piszę. 

4.3.4.2 Všetky slovesá majú v 3. os. pl. koncovku -ą (robią, idą, piszą, mają, dadzą, ro-

zumieją). V slovenčine je variantný tvar 3. os. pl. s koncovkou -ú alebo -ia.  

4.3.4.3 Poľština rozlišuje v množnom čísle minulého času dva rody – slovesné tvary 

s koncovkou -li (l-ová morféma l a kongruenčná morféma i) sa vzťahujú iba na osobné mas-

kulína (chłopcy chodzili, panowie kupowali, sportowcy pływali), ostatné majú koncovku -ły 

(psy biegały, stoły stały, dziewczyny chodziły, dzieci śpiewały). Tieto rozdiely sa v poľštine 

týkajú aj výslovnosti. Rozlišovanie rodov je v pluráli préterita aj kondicionálu: zrobili/zrobiły; 

zrobilibyśmy/zrobiłybyśmy.  

4.3.4.4 V kondicionálových tvaroch sa poľština a slovenčina odlišujú v koncovkách, kto-

ré sa v slovenčine píšu samostatne, porov. P bym – S by som, byś – by si, byśmy – by sme, 

byście – by ste. V poľštine sa tieto morfémy píšu spolu so slovesom, pripúšťa sa však aj mož-

                                                 
36

 Niektorí jazykovedci však vyčleňujú až jedenásť skupín, zohľadňujúc aj fonetické alternácie a zakončenie infinitívneho 

a prézentného kmeňa. 
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nosť písať ich osobitne: robiłbym, robiłbyś, robiłby, robilibyśmy, robilibyście, robiliby alebo: 

bym robił, byś robił, by robił, byśmy robili, byście robili, by robili.  

4.3.4.5 V poľštine je aj syntetický tvar préterita: zrobiłem, zrobiłam, zrobiłeś, zrobiłaś, 

zrobiliśmy, zrobiłyśmy, zrobiliście, zrobiłyście. Koncovka slovesného tvaru je pohyblivá 

a môže sa pripojiť k inému slovu vo vete, najčastejšie k zámenu, napr. Co zrobiłeś? – Coś 

zrobił? Czego chcieliście? – Czegoście chcieli?  

4.3.4.6 Variantný je tvar futúra nedokonavých foriem, napr. będzie robił – będzie robić, 

będę mówił – będę mówić, będziesz śpiewał – będziesz śpiewać.  

4.3.4.7 Imperatívne tvary sa v obidvoch jazykoch v zásade zhodujú: píš – pisz, chváľ – 

chval; volaj – wołaj, daj – daj, napr. Szukajcie i znajdziecie!. Malé odlišnosti sú v tom, že na 

rozdiel od slovenčiny imperatív od slovies, ktorých základ sa končí na -i/-y, sa tvorí 

v poľštine interfigovanou morfémou j: vi – wij, ukry – ukryj. Navyše ak sa prézentný základ 

končí na skupinu konsonantov, má imperatív tam, kde je slovenská imperatívna koncovka -i 

(utri, začni), gramatickú koncovku -ij, -yj (trzyj, ciągnij).  

4.3.4.8 Slovenčina tvorí infinitívne tvary pomocou formovej koncovky -ť, v poľštine sú 

infinitívy zakončené na -ć, -c: (wieść, grać, móc, oblec, piec).  

4.3.4.9 Neflektívny prítomný prechodník má v poľštine len jeden sufix -ąc pri všetkých 

slovesách: przychodząc do was, widząc, oznajmiając, idąc, myśląc, słysząc, czytając. Na tvo-

renie zriedkavejšieho transgresívu préterita sa používa sufix -wszy a -łszy, napr. padłszy na 

twarz, odrobiwszy lekcje.  

4.3.4.10 V slovenčine aj v poľštine je ten istý typ aktívneho príčastia prézenta od nedo-

konavých slovies, ktorý sa tvorí z 3. os. pl. a skloňuje sa v slovenčine podľa adjektívneho 

vzoru svieži s krátkymi koncovkami bez ohľadu na kvantitu predchádzajúcej slabiky: S píšuci, 

robiaci – P piszący, robiący, słyszący, czytający.  

4.3.4.11 V slovenčine aj v poľštine je adjektívny tvar n-/t-ového príčastia, ktoré sa sklo-

ňuje podľa adjektívneho vzoru pekný: napísaný – napisany, uprataná pracovňa – posprzątana 

pracownia.  

4.3.4.12 Pri negácii verbálneho tvaru je obligatórna zmena bezpredložkového akuzatívu 

na záporový genitív: mam książkę – nie mam książki, porov. príklady mieć strój weselny – nie 

mieć stroju weselnego, mieć potomstwo – nie miał potomstwa, rzucać perły przed świnie – nie 

rzucajcie swych pereł przed świnie, zdobywamy złoto i strebro – nie zdobywajcie złota 

i srebra. 

4.3.4.13 Nezvyčajným jazykovým prostriedkom je neosobné pasívum v préterite so za-

chovaním akuzatívu: Zaproszono profesora. W tej fabryce wyprodukowano celulozę. Akuza-

tív sa zachováva aj pri reflexívnych deagentných tvaroch: Zaprasza się profesora. W tej fab-

ryce produkowało się/produkuje się celulozę. 
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ÚLOHY K 4. LEKCII 

 

1.  Z tabuľky o poľskej deklinácii (4.3) vypíšte koncovky, ktoré zachovávajú nosovky 

a identifikujte ich v tvaroch týchto slov:         

P 

cielę, ramię, wilczę, poeta, starosta, radca, pijanica, ryba, szansa, praca, lekcja, pani  

 

2.  Z tabuľky o slovenskej deklinácii (4.2) vypíšte koncovky, ktoré majú diftongy 

a identifikujte ich v tvaroch týchto slov:         

S 

vysvedčenie, srdce, dedo, pedagóg, génius, sok, ulica, dlaň, kosť, pani     

 

3.  Porovnajte skloňovanie neutier v slovenčine a poľštine:     

O 

Gsg. S dievčaťa, teľaťa, ramena (rameno) – P dziewczęcia, cielęcia, ramienia (ramię);  

Lsg. S o meste, echu, srdci, náradí, dievčati – P o mieście, echu, sercu, narzędziu, dziewczę-

ciu;  

Isg. S mestom, srdcom, dievčaťom, náradím – P miastem, sercem, dziewczęciem, narzę-

dziem;  

Npl. S dievčatá/dievčence, ramená – P dziewczęta, ramiona;  

Gpl. S miest, sŕdc, dievčat/dievčeniec, ramien – P miast, serc, dziewcząt, ramion; S náradí – 

P narzędzi;  

Dpl. S mestám, srdciam, náradiam, dievčatám – P miastom, sercom, narzędziom, dziewczę-

tom;  

Lpl. S o mestách, srdciach, náradiach, dievčatách – P o miastach, sercach, narzędziach, 

dziewczętach;  

Ipl. S mestami, srdcami, náradiami, dievčatami – P miastami, sercami, narzędziami, dziew-

czętami 

 

4.  Z tabuľky o slovenskej deklinácii substantív (4.2) vypíšte tvary, ktoré dokumentujú 

pádový synkretizmus v slovenčine.          

S 

 

5.  Z tabuľky o poľskej deklinácii substantív (4.3) vypíšte tvary, ktoré dokumentujú 

pádový synkretizmus v poľštine.           

P 

 

6.  Zo slovenských textov č. 5, 6, 7 v 12. lekcii vypíšte tvary s dlhými vokálmi 

a diftongmi a sledujte ich vzťah komplementárnej distribúcie:       

S 

a)  v substantívnych koncovkách Npl. neutier, Lpl. feminín a neutier  

b)  v adjektívnych koncovkách v N/A sg. a pl. 
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c)  pri verbách v 3. os. sg. 

 

7.  Zo slovenských textov č. 5, 6, 7 v 12. lekcii vypíšte tvary adjektív, v ktorých sa kon-

covka po dlhej slabike skracuje. 

S 

 

8.  V poľskom texte č. 2 z 12. lekcie vypíšte tvary s nosovkami:       

P 

a)  v substantívnych koncovkách Asg., Isg. feminín 

b)  v adjektívnych koncovkách v A/I sg. 

c)  pri verbách v 3. os. pl. 

 

9.  V poľskom texte č. 2 vyhľadajte tvary s nepalatalizovanými a palatalizovaným kon-

sonantmi [b – b´, p – p´, m – m´, v – v´, k – k´, g – g´, x – x´]. Všimnite si, v ktorých 

pozíciách a pred ktorými vokálmi sa nachádzajú.         

P 

 

10.  Zo slovenských a poľských textov v 12. lekcii vypíšte tvary maskulín so sufixmi -ec,  

-ek/-ok.               

O 

 

11.  Z textov v 12. lekcii vypíšte tvary adjektív v poľštine.    

P 

 

12.  Tvary Dsg. a Lsg. feminín s koncovkou -e porovnajte s Nsg. a vypíšte alternácie: 

                

P 

w pigułce, w Małopolsce, w Polsce, o mieście, w Europie, po drugiej stronie, córce Wandzie, 

w Wieliczce, w takiej przygodzie 

S 

o rozlohe, v Košickej kotline, v doline, v podobe, v podstate, po vojne 

 

13.  Z poľského textu č. 2 a zo slovenských textov č. 5, 6, 7 vypíšte tvary Lsg. pri neži-

votných maskulínach a neutrách a podčiarknite v nich alternácie.      

O 

 

14.  V poľskom texte č. 2 a slovenských textoch č. 5, 6, 7 vyhľadajte tvary Isg.:    

O 

a)  pri maskulínach a neutrách 

b)  pri feminínach 
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15.  V poľskom texte č. 2 a slovenskom texte č. 5 vyhľadajte tvary Npl. životných masku-

lín.                

O 

 

16.  V tvaroch Gpl. feminín a neutier identifikujte alternácie:         

P  

prawd, kamieniczek, tkanin, stóp, zup, krain, Tatr, koronek, wód, chorób, jaskiń, zagród; 

miast, spotkań, miasteczek, schorzeń, miejsc, schronisk 

S  

komôr, pamiatok, vôd, ciest; miest, sídiel, lôžok 

 

17.  V poľskom texte č. 2 a slovenských textoch č. 5, 6, 7 vyhľadajte tvary a) Dpl., 

b) Lpl., c) I pl. a všímajte si rozdiely v koncovkách osobitne pri maskulínach, femi-

nínach a neutrách.             

O 

 

18.  Z textov v 12. lekcii vypíšte tvary minulého času (préterita) a porovnajte ich. Využi-

te poľský text č. 2 a slovenské texty č. 5, 6, 7.              

O 

 

19.  Z textov v 12. lekcii vypíšte tvary transgresívov (prechodníkov) a porovnajte ich.

                

P 

 

20.  Z poľského textu č. 2 a slovenských textov č. 5, 6, 7 v 12. lekcii vypíšte tvary particí-

pií (príčastí) a porovnajte ich:            

O 

a)  aktívne particípium prézenta 

b)  pasívne particípium  

c)  neosobné particípium v poľštine 

 

21.  Z textov v 12. lekcii vypíšte negované verbálne tvary. Využite poľský text č. 2 

a slovenský text č. 6.             

O 

 


