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6 ADJEKTÍVA (PRÍDAVNÉ MENÁ – PRZYMIOTNIKI) 
 

 

Adjektíva ako autosémantické, autosyntagmatické, flektívne kvalitatívne pomenovania static-

kých príznakov substancií majú gramatickú kategóriu zhody s nadradeným substantívom, ich 

základnou syntaktickou funkciou je atributívna funkcia, okrem toho plnia funkciu mennej 

časti predikátov alebo sú doplnkom. Podľa významu sa delia na posesívne (privlastňovacie), 

relačné (vzťahové) a kvalitatívne (akostné). 

Klasifikácia adjektív podľa sémantických príznakov relačnosť (R), kvalitatívnosť (K), ap-

reciatívnosť/hodnotenie (H), intenzívnosť (I), podľa stupňovateľnosti a podľa formy (menné 

posesívne, zložené skloňovanie), bližšie J. Sokolová, 2003: 

I.   

+ R, (-) K, -I, -H 

 

privlastňovacie 

 

individuálne: 

 

Iba v slovenčine sa tvoria pravidelne od život-

ných maskulín a feminín: S kocúrov/mačkin 

chvost – P ogon kota/kotka.  

druhové: 

 

Tvoria sa prevažne od pomenovaní zvierat, 

často mláďat: S teľacie mäso, mačací chvost – 

P cielęce mięso, koci ogon. 

II.   

+ R,  + K, -I, -H  

 

vlastnostné 

 

 

vzťahové:  

 

Tvoria sa hlavne od substantív:  

S čokoládový, orechový, izbový, ručný, prešov-

ský, ovocný; 

P czekoladowy, orzechowy, pokojowy, ręczny, 

preszowski, owocowy. 

III.  

-R,  + K,  + I, -/+ H 

 

vlastnostné 

  

akostné:  

Väčšinou sú nemotivované: 

S biely, červený, horký, tvrdý, pikantný, slad-

ký, kyslý, slaný, mäkký, mladý, starý; 

P biały, czerwony, gorzki, twardy, pikantny, 

słodki, kwaśny, słony, miękki, młody, stary. 

Vzťahové adjektíva majú kondenzačnú schopnosť (pivová fľaša, divácky film, konzumné 

jahody), sú synonymné s adnominálnym pádom, ktorý je však presnejší (fľaša od piva, film 

úspešný u divákov, jahody určené na konzum), bližšie Nábělková, 1993.  

Individuálne posesívne adjektíva sa v slovenčine tvoria bežne, porov. názvy a frazémy: 

Archimedov zákon, Štúrova ulica, Hviezdoslavovo námestie, Timravino dielo, Kolumbovo 

vajce, Kopernikova teória, Hubbleov teleskop, Gaussova krivka, Hviezdoslavov Kubín, Nobe-

lova cena, Damoklov meč. Vyjadrujú iba sému relácie, nemajú novú kvalitu ako vzťahové 

adjektíva, porov. Hviezdoslavov a hviezdoslavovský verš, materina a materinská láska, otcov 

a otcovský pohľad, bratov a bratský, Euklidova a euklidovská geometria. Všetky ženské 

priezviská (Nováková, Jesenská) rovnako ako mužské adjektiválne priezviská neumožňujú 

tvorenie posesívnych adjektív (Jesenský). V slovenčine je pri posesívnych adjektívach, ktoré 

sa tvoria pravidelne sufixmi -ov od mužských osobných substantív alebo -in od ženských 

osobných substantív, 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 poľštine sa častejšie využívajú adnominálne genitívy, 

a to aj od proprií
46

, osobné privlastňovacie adjektíva utvorené od substantív vystupujú len 

sporadicky – matka, ojciec: ojców, matczyn (najmä vo frazeologizmoch matczyna miłość, 

matczyne serce, porov. aj mamin synek). V slovenčine existuje aj neflektívny typ susedovie 

dievča. Nesklonné sú v slovenčine aj adjektíva ako super, lila, príma, blond, mini, maxi, por-

no, kaki, bordó; nanič, mrcha, porov. poľské adjektíva super, lila, blond, mini, maksi, porno, 

khaki, bordo.  

                                                 
46 Dom Novákovcov: dom rodziny Nowaków.  
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Adjektíva v slovenčine stoja zvyčajne pred substantívom, s ktorým sa formálne zhodujú 

(preponované atribúty: sériové výrobné číslo, servisná sieť, citrusové rastliny, hospodársky 

proces/rast, éterické oleje, všeobecné lekárstvo/chirurgia, astronomické pozorovania, koľko 

svetelných rokov, kvantová mechanika), v poľštine sú adjektíva častejšie než v slovenčine  

postponované: numer seryjny, sieć serwisowa, roślina cytrusowa, proces gospodarczy, olejki 

eteryczne, chirurgia ogólna, obserwacje astronomiczne, ile lat świetlnych, mechanika kwan-

towa.  

 

6.1 POROVNANIE DEKLINAČNÉHO SYSTÉMU ADJEKTÍV 

Keďže adjektíva nemajú vlastné kategórie rodu, čísla a pádu, ale majú len kategóriu kon-

gruencie so substantívami, od ktorých preberajú formu, ich paradigma musí mať najmenej 

trikrát viac tvarov než substantívna paradigma (v slovenčine zvyčajne tridsaťšesť tvarov, pri 

akostných adjektívach s gradáciou má paradigma adjektív až stoosem tvarov). 

V kontrahovaných koncovkách slovenských adjektív sú dlhé á, é, ú v tvrdých vzoroch vo 

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

nového  novšieho, novú  novšiu). Koncovky druhových posesívnych adjektív (páví) 

a koncovky komparatívu a superlatívu (užší) sú vždy dlhé a nepodliehajú neutralizácii kvanti-

ty, ale pri ostatných adjektívach sa po dlhej slabike dlhé koncovky vždy skracujú, porov. pod-

vzory krásny a rýdzi.  

V obidvoch jazykoch sú kontrakčné paradigmy adjektív. Pri porovnaní poľštiny a sloven-

činy je výrazný pádový synkretizmus v poľštine, kde je vlastne len jeden typ skloňovania, 

ktorý zodpovedá slovenskému tvrdému aj mäkkému zakončeniu: mladému, krásnemu, cu-

dziemu, otcovmu; mladú, krásnu, cudziu, sviežu, otcovu; mladou, cudzou, sviežou, otcovou – 

młodemu, pięknemu, obcemu (zahraničnému), cudzemu (nie môjmu), ojcowemu; młodą, obcą, 

cudzą, świeżą; z młodą, obcą, cudzą, świeżą. Poľština má jeden univerzálny vzor na skloňo-

vanie adjektív nielen s tvrdým, ale aj s mäkkým zakončením a platí to aj pre všetky adjektivá-

liá. Vyrovnanie koncoviek bez ohľadu na zakončenie je pri skloňovaní adjektív vzťahujúcich 

sa na maskulína a neutrá v singulári okrem Nsg. a Asg., napr. dobrego, takiego, drugiego aj 

lepszego, cielęcego, dobremu, takiemu, drugiemu aj lepszemu, cielęcemu. Po konsonantoch k, 

g je pred koncovkou s vokálom e vždy graféma i označujúca hlásky [k´, g´]: polskiego, pol-

skiemu, polskie, drogie.  

Vyrovnanie koncoviek je v pluráli pri všetkých rodoch, napr. Gpl. od polskich pisarzy, 

studentek, miast, okrem Npl. a Apl., napr. polscy pisarze, polskie studentki, polskie miasta.  

Poľské adjektíva vyjadrujúce kongruenciu so substantívami v troch rodoch majú najmenej 42 

gramatických tvarov, z toho 11 rozličných foriem pri adjektívach typu dobry, 10 pri adjektí-

vach typu tani a 12 pri adjektívach typu ojców (porov. Gramatyka, 1999, s. 352). 

V koncovkách sa využíva nosovka -ą v Asg. a Isg. pre tvary adjektív vzťahujúcich sa na fe-

minína, napr. pije dobrą kawę, z małą córką.   

Základný rozdiel v deklinačnom systéme adjektív vyplýva z toho, že poľština nemá dlhé 

vokály, kým v slovenčine je navyše aj tzv. rytmický zákon. Kým skloňovanie v poľštine je 

nevariantné, slovenčina má okrem základných koncoviek s dlhými vokálmi (vzor mladý, cu-

dzí) fonologicky závislé variantné krátke gramatické koncovky po dlhej slabike (krásny, krát-

ky, svieži, rýdzi). Aj slovenské trpné príčastia sa skloňujú podľa vzoru mladý (urobený, uro-

bená, urobené), aktívne particípiá majú mäkké zakončenie s krátkymi koncovkami (chodiaci, 

volajúci). V poľštine sa vyrovnali aj koncovky pronomín a adjektív: tego, temu – dobrego, 

dobremu, porov. toho, tomu – dobrého, dobrému. 
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6.1.1 Deklinačné vzory s tvrdým zakončením v slovenčine a s tvrdým aj mäkkým zakon-

čením v poľštine 

Väčšina adjektív a všetky pasívne particípiá sa skloňujú podľa vzorov tvrdého zakonče-

nia. Rozdiely medzi slovenčinou a poľštinou spôsobuje aj fakt, že tvary Npl. pri zhode so ži-

votnými maskulínami majú v poľštine pravidelné alternácie: [b/b´, d/, g/ , x/ś, k/c, /l, m/m´, 

n/ň, p/p´, r/ž, s/ś, š/ś, t/ć, v/v´, ž/ź; s /śľ, st/ść], v slovenčine koncovka -í alternácie nespôso-

buje, porov. tú istú výslovnosť slovenských adjektív v Nsg. aj Npl.: krásny, mladý, bohatý, 

drahý, starý, veľký, tichý človek – krásni, mladí, bohatí, drahí, starí, veľkí, tichí, ľudia 

a v poľštine tvary: słaby – słabi, chudy – chudzi, drogi – drodzy, głuchy – głusi, wysoki –  

wysocy, wesoły – weseli, niemy – niemi, znany – znani, ślepy – ślepi, stary – starzy, bosy – 

bosi, słabszy – słabsi, pracowity – pracowici, nowy – nowi, duży – duzi; dorosły – dorośli, 

tłusty – tłuści. 

 Poľština Slovenčina  Poľština Slovenčina 

MASKULÍNA 

SG  Koncovky: 

a) dlhé  

 

b) krátke 

PL  Koncovky:  

a) dlhé  

 

b) krátke 

N młod-y mlad-ý krásn-y Nžo młodz-i mlad-í krásn-i 

    Niné młod-e mlad-é krásn-e 

G młod-ego mlad-ého krásn-eho G młod-ych mlad-ých krásn-ych 

D młod-emu mlad-ému krásn-emu D młod-ym mlad-ým krásn-ym 

Ažo młod-ego mlad-ého krásn-eho Ažo młod-ych mlad-ých krásn-ych 

Ažz młod-ego mlad-ého krásn-eho Ažz młod-e mlad-é krásn-e 

Anž młod-y mlad-ý krásn-y Anž młod-e mlad-é krásn-e 

V V=N! V=N! V=N! V V=N! V=N! V=N! 

L (o) młod-ym mlad-om krásn-om L (o) młod-ych mlad-ých krásn-ych 

I młod-ym mlad-ým krásn-ym I młod-ymi mlad-ými krásn-ymi 

FEMINÍNA 

SG  PL  

N młod-a mlad-á krásn-a N młod-e mlad-é krásn-e 

G młod-ej mlad-ej krásn-ej G młod-ych mlad-ých krásn-ych 

D młod-ej  mlad-ej krásn-ej D młod-ym mlad-ým krásn-ym 

A młod-ą mlad-ú krásn-u A młod-e mlad-é krásn-e 

V V=N! V=N! V=N! V V=N! V=N! V=N! 

L (o) młod-ej mlad-ej krásn-ej L (o) młod-ych mlad-ých krásn-ych 

I młod-ą mlad-ou krásn-ou I młod-ymi mlad-ými krásn-ymi 

NEUTRÁ 

SG  PL  

N młod-e mlad-é krásn-e N młod-e mlad-é krásn-e  

G młod-ego mlad-ého krásn-eho G młod-ych mlad-ých krásn-ych 

D młod-emu mlad-ému krásn-emu D młod-ym mlad-ým krásn-ym 

A młod-e mlad-é krásn-e A młod-e mlad-é krásn-e 

V V=N! V=N! V=N! V V=N! V=N! V=N! 

L (o) młod-ym mlad-om krásn-om L (o) młod-ych mlad-ých krásn-ych 

I młod-ym mlad-ým krásn-ym I młod-ymi mlad-ými krásn-ymi 

Po neutralizácii kvantity je v tvaroch krásneho, krásnemu, krásne, ale aj v tvaroch krás-

nej kontrakčný vokál nemäkčiace e (Marvan, 1999), porov. adjektíva krátky, úzky, priamy, 

známy, malátny, sýty. Okrem Lsg. pre maskulína a neutrá (o mladom, krásnom, cudzom, otco-

vom), Asg. (mladú, cudziu, sviežu) a Isg. pre feminína (mladou, cudzou, sviežou) sú tvary  

poľských a slovenských koncoviek tvrdého zakončenia rovnaké: mladej, krásnej, cudzej, svie-

žej, prirodzene okrem kvantity: mladého, mladému, mladé, mladých, mladými.  
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6.1.2 Deklinačné vzory s mäkkým zakončením  

Podľa vzorov mäkkého zakončenia sa skloňujú v slovenčine všetky tvary komparatívov 

a superlatívov a aktívne particípiá. Neutralizácii kvantity ako pri adjektívach typu vedúci pre-

tekár (svieži, rýdzi a particípiá spievajúci, hovoriaci, robiaci) nepodliehajú gramatické mor-

fémy slovenských posesívnych druhových adjektív s vždy dlhými koncovkami, napr. býčí, 

kohútí, motýlí, krokodílí, vtáčí, kamzíčí, líščí, pavúčí, papagájí, muflóní, kapúní. Posesívne 

druhové adjektíva majú koncovky mäkkej deklinácie bez ohľadu na predchádzajúci konsonant 

(páví, komárí, holubí, kaprí, psí). 

V tvaroch Asg. pri kongruencii s feminínami vznikol v slovenčine po kontrakcii kon-

trakčný diftong iu (pěšьją – pešiu), porov. Marvan, 1999; v poľštine pěšąją – pieszą, porov. 

Klemensiewicz, 1981.  

 
Poľština Slovenčina 

 
Poľština Slovenčina 

MASKULÍNA 

SG  Koncovky: 

a) dlhé  

 

b) krátke 

PL  Koncovky:       

a) dlhé  

 

b) krátke 

N tan-i cudz-í vedúc-i Nžo tan-i cudz-í vedúc-i 

    Niné  tani-e cudz-ie vedúc-e 

G tani-ego cudz-ieho vedúc-eho G tan-ich cudz-ích vedúc-ich 

D tani-emu cudz-iemu vedúc-emu D tan-im cudz-ím vedúc-im 

Ažo tani-ego cudz-ieho vedúc-eho Ažo tan-ich cudz-ích vedúc-ich 

Ažz tani-ego cudz-ieho vedúc-eho Ažz tani-e cudz-ie vedúc-e 

Anž tan-i cudz-í vedúc-i Anž tani-e cudz-ie vedúc-e 

V V=N! V=N! V=N! V V=N! V=N! V=N! 

L (o) tan-im cudz-om vedúc-om L tan-ich cudz-ích vedúc-ich 

I tan-im cudz-ím vedúc-im I tan-imi cudz-ími vedúc-imi 

FEMINÍNA 

SG  PL  

N tani-a cudz-ia vedúc-a N tani-e cudz-ie vedúc-e 

G tani-ej cudz-ej vedúc-ej G tan-ich cudz-ích vedúc-ich 

D tani-e  cudz-ej vedúc-ej D tan-im cudz-ím vedúc-im 

A tani-ą cudz-iu vedúc-u A tani-e cudz-ie vedúc-e 

V V=N! V=N! V=N! V V=N! V=N! V=N! 

L (o) tani-ej cudz-ej vedúc-ej L tan-ich cudz-ích vedúc-ich 

I tani-ą cudz-ou vedúc-ou I tan-imi cudz-ími vedúc-imi 

NEUTRÁ 

SG  PL  

N tani-e cudz-ie vedúc-e N tani-e cudz-ie vedúc-e 

G tani-ego cudz-ieho vedúc-eho G tan-ich cudz-ích vedúc-ich 

D tani-emu cudz-iemu vedúc-emu D tan-im cudz-ím vedúc-im 

A tani-e cudz-ie vedúc-e A tani-e cudz-ie vedúc-e 

V V=N! V=N! V=N! V V=N! V=N! V=N! 

L (o) tan-im cudz-om vedúc-om L (o) tan-ich cudz-ích vedúc-ich 

 I tan-im cudz-ím vedúc-im I tan-imi cudz-ími vedúc-imi 

Poľské adjektíva pri zakončení na mäkký konsonant (tani) nemajú osobitný tvar Npl. pre 

životné maskulína. 

6.1.3 Menná deklinácia 

V slovanských jazykoch existujú dlhé a krátke tvary adjektív, napr. v ruštine sú 

v atributívnej pozícii dlhé tvary, v predikatívnej pozícii dlhé aj krátke tvary, 

v južnoslovanských jazykoch je situácia opačná (Běličová, 1998, s. 36). V slovenčine má 

však menné tvary len adjektívum rád, a to v predikatívnej funkcii. V ostatných prípadoch sú 
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zvyšky menného skloňovania len pri adjektíve hoden, dlžen, vinen, v N je menná deklinácia aj 

pri pronominách sám, všetok, onen, žiaden, on, ona, ono a pri numerále jeden.  

 M F N 

Nsg. rád- rad-a rad-o 

Npl. rad-i rad-y rad-y 

V poľštine je pôvodná slovanská menná podoba adjektív tiež veľmi zriedkavá, a to len 

v nominatíve maskulín, napr. rad
47

, wart; godzien, łaskaw, pełen, świadom, winien, żyw, go-

tów, wesół, zdrów, syt, pewien popri godny, łaskawy, pełny, świadomy, winny, żywy, gotowy,  

wesoły, zdrowy, syty, pewny. Tvar nominatívu singuláru a plurálu neutier (rade, godne) sa 

vyvinul z praslovanských zložených tvarov adjektív.  

V slovenčine je menné skloňovanie sčasti pri privlastňovacích adjektívach v Nsg., Asg. 

a Npl., Apl.: otcov šofér, otcovi šoféri, otcov stroj, otcove stroje, otcova práca, otcove práce, 

otcovo slovo, otcove slová.  

 
Poľština Slovenčina 

 
Poľština Slovenčina 

MASKULÍNA 

SG  PL  

N ojców- otcov- Nžo ojcow-i otcov-i 

   Niné ojcow-e otcov-e 

G ojcow-ego otcov-ho G ojcow-ych otcov-ých 

D ojcow-emu otcov-mu D ojcow-ym otcov-ým 

Ažo ojcow-ego otcov-ho Ažo ojcow-ych otcov-ých 

Ažz ojcow-ego otcov-ho Ažz ojcow-e otcov-e 

Anž ojców- otcov- Anž ojcow-e otcov-e 

L (o) ojcow-ym otcov-om L ojcow-ych otcov-ých 

I ojcow-ym otcov-ým I ojcow-ymi otcov-ými 

FEMINÍNA 

SG  PL  

N ojcow-a otcov-a N ojcow-e otcov-e 

G ojcow-ej otcov-ej G ojcow-ych otcov-ých 

D ojcow-ej  otcov-ej D ojcow-ym otcov-ým 

A ojcow-ą otcov-u A ojcow-e otcov-e 

L (o) ojcow-ej otcov-ej L ojcow-ych otcov-ých 

I ojcow-ą otcov-ou I ojcow-ymi otcov-ými 

NEUTRÁ 

SG   PL   

N  ojcow-e otcov-o N ojcow-e otcov-e 

G ojcow-ego otcov-ho G  ojcow-ych otcov-ých 

D ojcow-emu otcov-mu D ojcow-ym otcov-ým 

A ojcow-e otcov-o A ojcow-e otcov-e 

L (o) ojcow-ym otcov-om L ojcow-ych otcov-ých 

I ojcow-ym otcov-ým I ojcow-ymi otcov-ými 

Vzor ojców, matczyn, ktorý sa takmer nepoužíva, nemá osobitné skloňovanie ako 

v slovenčine, porov. koncovky Gsg., Dsg. maskulín a neutier, ktoré sa zhodujú s koncovkami 

posesívnych pronomín (môjho, nášmu). Posesívne adjektíva sa tvoria od životných maskulín 

formantmi -ov- a od životných feminín formantmi -in-. V poľštine preberá úlohu posesív-

nych adjektív genitív substantív – siostra ojca, siostra matki. V slovenčine pri tvorení pose-

sívnych adjektív od feminín sufixom -in alternujú konsonanty d, t, n, l: Miladin [milaďin], 

tetin [ťeťin], Janin [jaňin], vílin [vi:ľin], ale nevznikajú alternácie velár a r (matkin, Oľgin, 

                                                 
47 Adjektívum a adverbium rad sa v poľštine používa málo, napr. vo frázach: Był rad, że...,  Byli radzi gościom. Rad słuchał. 

Żony będą temu rade. Ekvivalentom slovenského rád sú adjektíva a adverbiá chętny – chętnie, skłonny – skłonnie, gotowy – 

gotów. 
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macochin, sestrin). Podľa pôvodu sú mnohé toponymá pôvodné posesívne adjektíva: Kraków, 

Częstochowa, Teresin, Wejherowo, Lublin (Mańczak, 1975; Mieczkowska, 2003, s. 125),  

porov. slovenské toponymá Žilina, Prešov, Palín. 

 

6.2 GRADÁCIA 

Lexikálno-gramatická (v poľštine slovotvorná) kategória gradácie intenzity (stupňovanie) 

má tri stupne – okrem pozitívu (v slovenčine aj v poľštine starý, ostrý, nový) komparatív 

a superlatív. Týka sa len akostných adjektív so sémami  +  intenzita,  +  hodnotenie. 

Synteticky sa tvorí komparatív modifikačnými a gramatickými morfémami -š-í (v poľšti-

ne -sz-y) a -ej:š-í (v poľštine -ej:sz-y). 

6.2.1 Komparatív 

Nepravidelné stupňovanie je pri adjektívach: malý, veľký, dobrý, zlý; v slovenčine aj pek-

ný – krajší.  

Pravidelné stupňovanie Nepravidelné supletívne stupňovanie 

Poľština Slovenčina Poľština Slovenčina 

starszy starší dobry lepszy dobrý lepší 

milszy milší duży większy veľký väčší 

nowszy novší mały mniejszy malý menší 

ostrzejszy ostrejší zły gorszy zlý horší 

6.2.2 Tvorenie komparatívu 

6.2.2.1 V slovenčine sa tvorí komparatív pomocou modifikačného sufixu -š-í, ak je adjek-

tívum zakončené na jeden konsonant okrem m, p, t a okrem sykaviek: biely, nový, starý, mla-

dý, bledý, tmavý, živý, tvrdý, dlhý, hrubý, studený; v slovenčine sú bez konsonantických alter-

nácií adjektíva zakončené na l, z, d, t, m, v, b, p (milší, mladší, bohatší, novší, slabší).  

Adjektíva zakončené na -k, -ok, -ek majú v slovenčine zánikovú alternáciu či trunkáciu 

k/, ok/, ek/: vysoký  vyšší, tenký  tenší, hladký  hladší, sladký  sladší, hlboký  

hlbší, mäkký  mäkší, riedky  redší (ale vratký  vratkejší, vrtký  vrtkejší, britký  brit-

kejší), ktorá je príznačná aj pre poľské adjektíva (wysoki  wyższy, długi  dłuższy, niski  

niższy). Pred -š-í je kvantitatívna alternácia V´/V: í/i a konsonantické altenácie z/ž (nízky  

nižší), ú/u, z/ž (úzky  užší), ie/e (riedky  redší), á/a (krátky  kratší, krásny  krajší), s/š 

(vysoký  vyšší).  

Aj v poľštine sa tvorí komparatív pomocou modifikačného sufixu -sz-y, ale zriedkavejšie 

než v slovenčine. Pred -szy je v poľštine vokalická alternácia: ą/ę wąski  węższy, a/e biały  

bielszy, o/e wesoły  weselszy a konsonantické altenácie n/ń cienki   cieńszy, ł/l miły   

milszy, g/ž długi   dłuższy, s/ž bliski   bliższy, c/t gorący   gorętszy. 

6.2.2.2 V slovenčine sa tvorí komparatív pomocou infigovaného sufixu -ej:š-í: 

a)  ak je adjektívum zakončené na sykavku c, dz, z, s, z, č, ž: súcejší, rozhodujúcejší, prekva-

pujúcejší, cudzejší, rýdzejší, belasejší, drzejší, rúčejší, sviežejší;  

b)  ak je adjektívum zakončené na dva konsonanty: hustejší, kyslejší, lacnejší, slávnejší, dáv-

nejší, múdrejší, smutnejší, rozumnejší, jasnejší, temnejší, cudnejší, lesklejší, ženskejší, 

ľudskejší, modrejší, šikmejší, bystrejší, mrzkejší, krotkejší, mocnejší, silnejší, príkrejší, 

rýchlejší; vrátane horkejší, klzkejší; 
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c)  pri odvodených, pôvodne vzťahových adjektívach: slastnejší, citlivejší, zaujímavejší, zú-

falejší, ospalejší, krvavejší, rozumnejší, drevenejší, prekvapenejší, cynickejší, stálejší, 

otvorenejší; 

d)  pri adjektívach s dlhou slabikou: sýtejší, známejší, priamejší, skúpejší, hlúpejší, múdrejší, 

stálejší, príkrejší, rýchlejší, rýdzejší, slávnejší, dávnejší, súcejší, rozhodujúcejší, prekva-

pujúcejší;  

e)  pri zakončení na t, m, p je variantnosť: krutejší, sýtejší (ale žltší), priamejší (ale strmší), 

hlúpejší (ale tupší).  

V slovenčine alternujú pred -ejš- konsonanty n/ň, t/ť, l/ľ (vyrovnaný  vyrovnanejší, zau-

jatý  zaujatejší, stály  stálejší). Bez konsonantických alternácií sú v slovenčine adjektíva 

zakončené na z, m, v, b, p (drzejší, lakomejší, hlúpejší). Niektoré adjektíva majú variantný 

komparatív, v slovenčine sú to napr. dvojtvary: krotší/krotkejší, plytší/plytkejší, prud-

ší/prudkejší, vlhší/vlhkejší.  

Aj v poľštine sa tvorí komparatív pri zakončení na viac konsonantov pomocou modifi-

kačného sufixu -ej:szy, napr. cieplejsze, mroźniejsza, trudniejsze, zdolniejsza. Pred -ej:szy je 

v poľštine alternácia: r/ž (ostry  ostrzejszy), m/m´ (uprzejmy  uprzejmiejszy), st/ść (gęsty  

gęściejszy), sł/śl (dorosły   doroślejszy), sn/śń (ciasny  ciaśniejszy).  

6.2.2.3 V poľštine je častejšie než v slovenčine okrem analytických lexém aj analytické 

stupňovanie, ktoré sa používa súbežne so syntetickým:  

Pozitív Komparatív Superlatív 

odważny odważniejszy/bardziej odważny najodważniejszy/najbardziej odważny 

śmieszny śmieszniejszy/bardziej śmieszny najśmieszniejszy/najbardziej śmieszny 

sławny sławniejszy/bardziej sławny najsławniejszy/najbardziej sławny 

mądry mądrzejszy/bardziej mądry najmądrzejszy/najbardziej mądry 

zdolny zdolniejszy/bardziej zdolny najzdolniejszy/najbardziej zdolny 

Analytické stupňovanie má aj slovenčina, ale využíva sa vo väčšej miere len pri zo-

stupnom stupňovaní: menej elastický, najmenej elastický. Analytické vzostupné stupňovanie 

(viac žiaduci) je v slovenčine menej časté než v poľštine, porov. opálenejší – bardziej opalo-

ny, horkejší – bardziej gorzki, plochejší – bardziej płaski, trpkejší – bardziej cierpki, abstrak-

tnejší – bardziej abstrakcyjny. 

Slovenčina Poľština 

zdravší, najzdravší zdrowszy bardziej zdrowy najzdrowszy najbardziej zdrowy 

nudnejší, najnudnejší nudniejszy bardziej nudny najnudniejszy najbardziej nudny 

6.2.3 Superlatív 

Superlatív sa tvorí pravidelne od komparatívu prefixom naj-: P najstarszy, najmilszy, 

najostrzejszy, najciaśniejszy, najlepszy, największy, najmniejszy, najgorszy, najlżejszy – 

S najstarší, najmilší, najostrejší, najtesnejší, najlepší, najväčší, najmenší, najhorší, najľahší. 

6.2.4 Komparácia adjektív 

Adjektíva majú ustálenú väzbu s konjunkciami alebo prepozíciami pri komparácii: 

pozitív  +  ako  +  substantívum/ 

pronomen v nominatíve 

Je rovnako veľký ako Peter/ja. 

komparatív  +  než  +  substantívum/ 

pronomen v nominatíve 

Je väčší než Peter/ja. 

čím – tým  +  komparatív  Čím kratší, tým lepší; Čím väčší, tým drahší. 

superlatív  +  z/zo, spomedzi  +  Pavol je najvyšší z triedy/zo všetkých/spomedzi všetkých. 
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substantívum/pronomen v genitíve, 

medzi  +  substantívum/pronomen 

v inštrumentáli 

Pavol je najvyšší medzi všetkými. 

čoraz  +  komparatív Sú čoraz drzejší. 

Adjektíva majú pri komparácii ustálenú väzbu s konjunkciami alebo prepozíciami aj 

v poľštine: 

pozitív  +  jak  +  substantívum/ 

pronomen v nominatíve 

Czerwony jak burak. Był taki sam jak oni wszyscy.  

komparatív  +  niż  +  substantívum/ 

pronomen v nominatíve 

Piotr jest starzy niż ja. 

komparatív  +  od  +  substantívum/ 

pronomen v genitíve 

Studentki są pilniejsze od studentów.  

czym – tym  +  komparatív  

im – tym  +  komparatív 

Czym więcej halek pod spódnicą, tym wyższa klasa.  

Czym więcej, tym lepiej. 

Im lepsza znajomość terenu, tym większa w nim orientacja. 

superlatív  +  z/ze/spośród  +  sub-

stantívum/pronomen v genitíve, 

między  +  substantívum/pronomen 

v inštumentáli 

Najwyższy z nich trzech. Wzrost spożycia napojów alkoholowych przez 

młodzież w Polsce jest najwyższy spośród wszystkich krajów europej-

skich. Jest to najpiękniejszy zamek między gotyckimi zabytkami w kraju.  

coraz  +  komparatív  Babcia jest coraz zdrowsza.  

6.2.5 Väzba adjektív 

Adjektíva, ktoré vznikli z verb, ale aj niektoré pôvodné adjektíva majú ustálenú väzbu: 

predložkový pád 

S k (D.) – P dla, wobec  (G.) 

S dobrý, zlý, láskavý, drzý, krutý, úprimný, ľahostajný k niekomu  – P 

dobry, zły, łaskawy dla kogoś; bezczelny, okrutny, szczery, obojętny wo-

bec kogoś; uprzejmy (láskavý) dla kogoś/wobec kogoś 

S bezpredložkový datív, prepozície 

ku, voči – P bezpredložkový datív;  

prepozície dla, do, wobec (G.), z (I.) 

S blízky, verný, oddaný, vďačný, naklonený, podriadený, prístupný nie-

komu/niečomu; podobný, primeraný niekomu/niečomu; nepríjemný  (ku, 

voči) niekomu; zaviazaný niekomu; rovný, úmerný niekomu/niečomu – 

P bliski, wierny, oddany, wdzięczny,  przychylny, podporządkowany  

komuś/czemuś; dostępny dla kogoś; podobny, stosowny do kogoś/czegoś; 

nieprzyjemny dla/wobec kogoś;  zobowiązany wobec kogoś; równy, 

współmierny z kimś/czymś 

S bezpredložkový datív alebo pre 

(A.) – P prepozície dla, do (G.) 

S podobný niekomu; škodlivý, dobrý, ťažký, charakteristický, prajný  pre 

niekoho/niečo – P podobny do kogoś/czegoś;  szkodliwy, dobry, ciężki, 

charakterystyczny, życzliwy dla kogoś/czegoś 

predložkový pád 

S na, nad, pre,  za (A.) 

– P dla, do (G.) alebo  przez, za, nad, 

na (A.) 

S vhodný, súci, lakomý, pripravený na niečo; drahší nad zlato; nešťastný 

pre niečo/niekoho; zodpovedný za niečo/niekoho – P odpowiedni dla 

kogoś/na coś; nadający się do czegoś; skąpy – bez väzby; gotowy do 

czegoś/na coś; droższy nad (niż) złoto; nieszczęśliwy przez kogoś; odpo-

wiedzialny za coś/kogoś 

predložkový pád 

S z, od  (G.) – P z, od (G.) 

S nešťastný, chorý, zúfalý z niečoho/niekoho; odlišný, závislý od niečo-

ho/niekoho  – P nieszczęśliwy, chory z czegoś/kogoś; odmienny, zależny 

od czegoś/kogoś; beznadziejny (zúfalý) – bez väzby 

S bezpredložkový genitív – P bez-

predložkový genitív alebo prepozícia 

do (G.) 

S žiadostivý, plný,  vedomý, hodný, schopný niečoho – P chciwy czegoś – 

častejšie bez väzby, pełny, świadomy, godny czegoś; zdolny do czegoś  

S bezpredložkový inštrumentál – P 

bezpredložkový genitív alebo z (G.)  

S známy, výnimočný, užitočný, slávny,  istý niečím – P znany z czegoś; 

wyjątkowy, pożyteczny, słynny – bez väzby; pewny czegoś 

predložkový pád S s (I.) – P z (I., G.)  S zhodný, spokojný s niečím/niekým – P zgodny z czymś (I.), zadowolony 

z kogoś/czegoś (G.) 
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ÚLOHY K 6. LEKCII 

 

1.  Doplňte koncovky lokálu singuláru maskulín a neutier:        

S 

1. Práve táto nepotrebná vecička vie urobiť v cudz.. prostredí zázraky. 2. Stratili sa v hust.. 

kroví. 3. Meditovali sme na sviež.. horsk.. vzduchu. 4. Dokáže o nej uvažovať ako o čomsi 

estetick.. a dekoratívnom.. . 5. Ponúkame prácu v atraktívn.. prostredí. 6. Urobil radosť malé-

mu chlapcovi túžiacemu po drah.. hračkársk.. aute. 7. Moderátor chce v krátk.. čase povedať 

čo najviac. 8. Na opačnej strane poľa sa v ľahk.. vánku pohojdávali konáre brestov. 9. Krajina 

sa zmietala v hlbok.. hospodársk.. úpadku. 10. Prílohu nájdete v zajtrajš.. vydaní novín. 

11. Potili sme sa na ostr.. slnku. 12. Doniesol som si čaj v plastov.. poháriku. 

P 

1. Kradł jabłka w cudz.. ogrodzie. 2. W olszow.., gęst.. lesie – rzecz niesamowita: murowana 

kapliczka, zadaszona, ogrodzona. 3. Lekcje odbywają się na śwież.. powietrzu. 4. W nie-

wielk.., estetyczn.. pomieszczeniu. 5.  Na atrakcyjn.. terenie w środku miasta. 6. Butelka po 

drog.. winie. 7. Po krótk.. milczeniu kontynuowała. 8. Wykrzywił usta w lekk.. uśmiechu. 

9. Miasto pogrążone jeszcze było w głębok.., senn.. mroku. 10. W jutrzejsz.. numerze tygod-

nika przedstawimy nieoficjalne wyniki wyborów. 11. Szliśmy pod górę w ostr.. słońcu. 12. Za 

20 euro można zwiedzić Berlin w plastikow.. trabancie. 

 

2.  Doplňte chýbajúce grafémy a vysvetlite rozdiel medzi slovenčinou a poľštinou:    

S 

1. susedn.. štáty, 2. posledn.. vlak, 3. ranogotick.. budovy, 4. o širok.. cestách, 5. strácať kvali-

tu dlh.. skladovaním, 6. breh s vlč.. makom, 7. ľudia s vysok.. postavením, 8. s hlúp.. úškľab-

kom na tvári, 9. zaoberať sa lepš.. prístupom k vzdelaniu, 10. obchodný reťazec s lacn.. tova-

rom, 11. zľutujte sa nad úboh..  osamel.. mlad.. mužom, 12. starš.. ľuďom, 13. jedna z vyšš.. 

kariet, 14. dialóg s poľsk... partnermi, 15. ovládanie cudz.. jazykov 

P 

1. sąsiedni.. państwa, 2. ostatn.. pociąg, 3. budowle wczesnogotycki.., 4. człowiek o szerok.. 

horyzontach, 5. koszule z dług.. rękawem, 6. spojrzeć krzyw.. okiem, 7. ogrodzony wysok.. 

murem, 8. z głup..  półuśmiechem na ustach, 9. był lepsz.. kandydatem, 10. eternit był tan.. 

materiałem, 11. z ubog.. imigrantem, 12. starsz.. ludziom, 13. istnienie wyższ.. szkół, 14. pły-

ta z polsk... piosenkami, 15. kradzieże cudz.. rzeczy 

 

3.  Nasledujúce adjektíva preložte do slovenčiny:         

O 

od znanego, łaskawemu, piękny, o sytym, z cudzym, wielcy, o ostrych, z dziennym, o twar-

dych, ze świeżymi, do białej, czarną, z gorszym, z mniejszymi, w węższym, o gorących,  

rzeczną, o mlecznym, ludzkiemu, o wątłym, z przedwczorajszymi, z polnymi, o złotym, 

o śliskich 
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4.  Doplňte prepozície alebo bezpredložkové pády a všímajte si odlišné väzby adjektív 

v slovenčine a poľštine:            

S 

1. Bol spokojný .... tvojou prácou? 2. Musel tam byť niekto  schopný (protest). 3. Šúcha si 

ruky, žoviálny, pamätlivý (svoje pohodlie). 4. Myslím, že je to veľmi optimistický film,  

vhodný .... celú rodinu. 5. Ich dcéra je  súca .... vydaj. 6. Vysoký príjem sodíka je  škodlivý .... 

ľudský organizmus. 7. Čistý morský vzduch je  dobrý .... telo aj dušu. 8. Budem  úprimný ....  

ľuďom. 9. Možno aj nás čaká jeho osud, krutý .... všetkým tvorcom, ktorých presiahlo ich 

vlastné dielo. 10. Samuraj je podľa kódexu  zaviazaný  (svoj pán) a slúži mu až za hrob. 

P 

1. Mój tata był bardzo zadowolony .... mojej decyzji. 2. Nie jest zdolny .... realizacji takich 

reform. 3. Wśród nich był jeden weteran pamiętający (stary czas – pl.). 4. Przydzielił nam 

budynek przedszkola, odpowiedni ... naszych potrzeb. 5. W każdej partii znajdują się ludzie 

nadający się .... poważnej pracy ustawodawczej. 6. Pył azbestowy jest szkodliwy .... zdrowia. 

7. Ten rok był dobry .... całej mojej rodziny. 8. Jeśli człowiek jest szczery .... siebie, to będzie 

szczery .... innych. 9. Jeśli ktoś jest okrutny .... zwierząt, to nie może to być dobrym człowie-

kiem. 10. W pewien sposób czułem się zobowiązany .... klienta. 

 

5.  Všímajte si zhody a rozdiely pri komparácii v poľštine a slovenčine a opíšte ich:  
P 

1. Siostra była taka sama jak on. 2. Chleb jest brązowy jak kasztan i biały jak śnieg. 3. To 

państwo nie jest takie wielkie jak Rosja. 4. Jego terapia śmiechem jest lepsza niż każdy lek 

antydepresyjny. 5. Czym lepiej kłamie, tym jest lepiej widziany. 6. Opowiadał ją kiedyś So-

lon, najmądrzejszy z siedmiu mędrców. 7. Najatrakcyjniejszy ze wszystkich urzędów. 8. Zaję-

li szóste miejsce, najlepsze spośród polskich zawodników. 9. Ta akcja z roku na rok cieszy się 

coraz większą popularnością wśród dzieci. 10. Kiedyś wychodziłem z założenia, że im młod-

sza, tym naiwniejsza. 11. Margaryna jest zdrowsza od masła. 

S 

1. Moja odpoveď je  taká istá ako  pána Poláka. 2. Bol od strachu  biely ako  krieda. 3. Papier 

by mal byť dvakrát  taký veľký ako výsledné dielo. 4. Prevencia  je lepšia než  liečba. 5. Vie-

me, že čím lepšie budeme hrať, tým lepšie sa môžeme predať. 6. Hovorí najmúdrejší zo sied-

mich mudrcov. 7. Vek sa ukázal ako najdôležitejší zo všetkých. 8. Najmladší spomedzi  šies-

tich detí. 9. Krútila sa na kolotoči čoraz väčšou  rýchlosťou. 10. Čím mladšia, tým naivnejšia. 

 

6.  Od slov v zátvorkách tvorte náležité tvary:          

S 

1. Na pieskovisku sa hrali dvaja (maličký chlapček). 2. Vitajte, (drahý) priatelia! 3. (Austrál-

sky a americký) tenisti majú slávnu tradíciu. 4. Žiaci boli dnes veľmi (tichý). 5. Po lúke behali 

(bosý) chalani. 6. Obidve jeho staré mamy sú (živý a zdravý). 7. Obdivovali sme odvahu (Al-

bertova) manželky. 8. Z (matkin) izby sa ozývala hudba. 9. Nad (Hankin) stolíkom visí ad-

ventný kalendár. 10. Ľudia v Európe sú (bohatý – komparatív) než v Afrike.  

 

7.  Skloňujte priezviská Milevski, Słowacki, Sedoj, Tolstoj, Dostojevskij, Žilinský; No-

váková, Čierna v singulári vo vetách:          

S 

1. Riadil sa radou ...... . 2. Oznámte to ...... . 3. Stretli sme ...... . 4. Hovorili sme o ...... . 

5. Zoznámili sme sa s ...... . 



M. Sokolová – M. Vojteková – W. Mirosławska – M. Kyseľová: Slovenčina a poľština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami 

 

161 | S t r a n a  

8.  Tvorte jednoduché vety s adjektívami s príslušnou väzbou:  
S 

žiadostivý, schopný, plný, sýty, lačný, hodný, jasnejší, drahší, súci, verný, oddaný, známy, 

naklonený, podobný, vzdialený, chorý, povestný 

 

9.  Utvorte Npl. od nasledujúcich spojení a všímajte si alternácie pri adjektívach:    

P 

1. słaby przeciwnik, 2. ślepy wykonawca, 3. niemy świadek, 4. żywy kowboj, 5. młody ar-

cheolog, 6. bogaty faraon, 7. ładny chłopiec, 8. mały pacjent, 9. bosy karmelita, 10. cichy 

Francuz, 11. stary gospodarz, 12. drogi czytelnik, 13. lepszy fachowiec, 14. duży akcjona-

riusz, 15. bezbożny grzesznik, 16. mądry pracownik, 17. wielki człowiek, 18. znany nauko-

wiec, 19. cudowny rodzic, 20. miły gość, 21. lubiany aktor, 22. zdolny mężczyzna, 23. 

śmieszny facet 

 

10.  Doplňte koncovky Asg. a I sg. feminín:          

S 

1. Reprezentujem kozmetick.. firm.. . 2. Otvoril som veľk.. reštauráci.. . 3. Stretol som mladš.. 

sestr.. . 4. Chcela by kúpiť nov.. tašk.. . 5. Anna opakovala cel.. gramatik.. . 6. Navrhovala mu 

spoločn..  večer.. . 7. Rozprával sa s blízk.. znám.. . 8. Rozdiely medzi poľsk.. a americk.. 

mládež.. sa zotierajú. 9. Nevedno, či bol postav.. legendárn.. alebo historick.. . 10. Musím sa 

skontaktovať s nov.. kolegyň.. .  

P 

1. Reprezentuję firm.. kosmetyczn.. . 2. Odkryłem wielk.. restauracj.. . 3. Spotkałem młodsz.. 

siostr.. . 4. Chciałaby kupić now.. torb.. . 5. Anna powtarzała cał.. gramatyk.. . 6. Proponowa-

ła mu wspóln.. kolacj.. . 7. Rozmawiał z blisk.. znajom.. . 8. Różnice pomiędzy polsk.. i ame-

rykańsk.. młodzież.. zacierają się. 9. Nie wiadomo, czy był postaci.. legendarn.. czy history-

czn.. . 10. Powinienem skontaktować się z now.. koleżank.. .  

 

11.  Doplňte správne tvary slov uvedených v zátvorke (slová sú uvedené bez kvantity) 

podľa najnovších pravopisných pravidiel:          

S 

1. Našim (najlepšia prekažkarka) sa na posledných pretekoch nedarilo. 2. Výprava bola bez 

(ruska vyškarka – pl.) ochudobnená o kvalitné výkony. 3. Mlieko sa spracúva v (vychodoslo-

venska mliekareň – pl.). 4. Predstavitelia mesta ponúkli všetkým (nova prevadzkareň) výhod-

né podmienky. 5. Postavili tam novú (sankarska draha). 6. Človeku, (trpnuci) od strachu, sa 

krvi nedorežeš. 7. (Vladnuci) vrstva nerešpektuje demokratické zásady. 8. Učíme sa o spiso-

vateľoch (pišuci) po nemecky. 9. Vaša prítomnosť je (žiaduci). 10. Ako všetci (veduci), aj ja 

(ziskavať – 1. os. prézenta) nové skúsenosti. 

 

12.  Všimnite si spôsob písania zložených adjektív a pokúste sa vysvetliť príčinu dvoja-

kého písania: 

S 

vysokoškolský, vedecko-výskumný (veda a výskum), literárnovedný, červenokrížsky, bielo- 

-modro-červený, čiernooký, motýľokvetý, rakúsko-uhorský, slovensko-nemecký, vedecko- 

-technický, sociálnodemokratický, čiernomorský, stredomorský 
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13.  Doplňte koncovky:             

S 

1. Hľadám mamkin.. okuliare. 2. Pozreli sme si Karlov.. obrazy. 3. Susedov.. psy neustále 

vyjú. 4. Pavlov.. sestry sú vesel.. dievčatá. 5. Našla som oteckov.. rukavice. 6. Precvičujeme 

si zradn.. slová. 7. Trpezlivo odpovedal na všetky Zuzkin.. otázky. 8. Jankov.. holub.. sú teraz 

v karanténe. 9. Manželia Novák.. pricestujú zajtra. 10. Dostal Nobel... cenu. 11. Páči sa mi 

posledný Stasiuk... román. 12. Visí nad ním Damokl... meč.    

 

14.  Vety preložte do poľštiny a všímajte si rozdiely v privlastňovaní:      

O 

1. Hľadám dedkove okuliare. 2. Susedove psy zavyli. 3. Zatelefonoval Petrovej sestre. 4. Za-

žala sviečku na otcovom hrobe. 5. Vďaka bratovmu bohatstvu. 6. Ujovo presvedčenie. 7. Stá-

le cítim chuť matkiných rezňov. 8. Je to len sestrina zásluha? 9. Najviac sa mu zapáčila Ka-

tarínina práca. 10. Počujem babkino volanie. 11. Odpovedá herečkina matka. 12. Hľadím na 

pekné tetine vlasy. 

 

15.  Tvorte komparatív od adjektív (dávajte pozor na pravopis v príponách):     

S 

mladý, múdry, hlboký, krátky, riedky, sladký, tuhý, slabý, cudzí, vysoký, čierny, malý, dobrý, 

zlý, mäkký, drahý, prudký, tenký, priateľský, ľahký, skromný, ustatý, zúfalý, mokrý, mocný, 

ľudský, horký, vlhký, priamy, úzky, široký, drsný, hladký, nízky 

 

16.  Adjektíva v zátvorkách nahraďte tvarmi superlatívu v náležitom páde:      

S 

1. Takýto postup bude pravdepodobne (jednoduchý). 2. (Jedovatý) had je mamba. 3. Za (dob-

rý) poľského režiséra je považovaný Andrzej Wajda. 4. (Známy) poľským astrológom je 

M. Kopernik. 5. Posledný príklad bol (ľahký). 6. Kamil zvládne na snowborde aj ten (prudký) 

svah. 7. Bývame v (tichá a čistá) časti mesta. 8. Ktoré auto má (nízka) spotrebu benzínu? 

9. Lesný porast je v týchto miestach (riedky). 10. Stan si postavte na čo (suché) mieste. 

 

17.  Utvorte analytické tvary komparatívu a superlatívu a) vzostupného, b) zostupného 

stupňovania:              

P 

piaszczysta plaża, niebieskie oczy, porowaty kamień, bagnisty teren, rycerski sposób życia, 

zaawansowana praca, siwy dym 

 

18.  Utvorte syntetické a analytické tvary komparatívu vzostupného stupňovania:     

P 

1. odpowiedni kandydat, 2. gładka skóra, 3. widoczne miejsce, 4. wesoła dziewczyna, 5. go-

rąca atmosfera, 6. miękka kołdra (deka), 7. sucha bielizna, 8. serdeczny list 
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19. Utvorte syntetické tvary komparatívu a superlatívu vzostupného stupňovania a vší-

majte si zmeny v koreňových morfémach:          

P 

1. rzetelny pracownik, 2. twarde drewno, 3. nowy model, 4. długa spódnica, 5. mądre rozwią-

zanie, 6. słodki nektar, 7. cienkie szkło, 8. bliski kontakt, 9. lekki worek, 10. głęboki wykop, 

11. drogi płaszcz, 12. tania książka, 13. głośny śmiech, 14. wysokie pensje (platy) 

 

20.  Doplňte komparatív adjektív:           

P 

1. Paweł jest (młody) niż wszyscy jego koledzy. 2. Jest bardzo zimny, (zimny) niż temperatu-

ra w pokoju. 3. Glukoza jest (słodka) niż laktoza. 4. Immunitet parlamentarny w wielu krajach 

Unii jest (szeroki) niż w Polsce. 5. Jego dłoń była (ciepła) od mojej. 6. Jesteś (piękny) niż 

słońce i (jasny) od światła. 7. Kobieta była nieco (uprzejma) od swojego męża. 8. Obdarowa-

na zrobiła się (czerwona) od róż. 9. Sprawy (groźne), (smutne) od tych, o których mówiłem 

dotąd. 10. Dzieci są (miłe) od dorosłych.  

 

21.  Preložte do poľštiny a zdôvodnite rozdiel medzi slovenčinou a poľštinou. Pri dvoj-

tvaroch uprednostnite menné tvary.          

O 

1. Štát, to sú živí občania. 2. Je plný entuziazmu. 3. Nie je schopná poradiť si sama. 4. Jej 

učiteľom bol známy umelec. 5. Kto bude vinný tentokrát? 6. V tom svete sa cítil slobodný. 

7. Róbert si bol vedomý toho, čo robí. 8. V hĺbke srdca bol šťastný. 9. Michal je zdravý, má 

sa dobre. 10. Sám som zvedavý.  

 

22.  Utvorte menné tvary adjektív:           

P 

1. Chodzi po śniegu i jest (wesoły) jak nigdy. 2. Za parę tygodni będzie pan (zdrowy) jak ry-

ba. 3. Do końca był (pełny) energii, humoru i planów na przyszłość. 4. Sam jestem (ciekawy), 

co będzie dalej. 5. Złodziej (gotowy) jest rozbić okno nawet dla używanej parasolki. 6. Nie 

jestem (pewny), czy masz rację. 7. Wpadł do mnie, przysięgał, że on temu nie (winny). 8. Nie 

jestem (godny) pomocy, którą uzyskałem od tylu ludzi. 9. Czy pan byłby (łaskawy) skomen-

tować to? 10. Tego wszystkiego był (świadomy).   

 

23.  Posúďte, ktoré adjektíva majú v poľštine vedľa zložených tvarov aj menné tvary:  
   

P 

wesoły, neutralny, dobry, szczęśliwy, winny, zdrowy, znajomy, młody, mądry, głodny, stary, 

godny, cichy, piękny, ciekawy, gotowy, martwy, świadomy, bosy, pewny, łaskawy, żywy, 

ostry, żółty, wiosenny, pogardliwy, dostępny, pełny 

 

24.  Tvorte adjektíva od slovies:            

P 

1. (sypać) piasek, 2. woda (pić), 3. ziemia (orać), 4. (płakać) dziecko, 5. (kłamać) słowa, 

6. (szkodzić) pokarm, 7. (wędrować) ptaki, 8. (bać się) chłopiec, 9. metody (badać), 

10. (życzyć) kolega 

 


