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9 NEFLEKTÍVNE SLOVNÉ DRUHY 
 

 

V kapitole o adverbiách vychádzame predovšetkým z monografického spracovania F. Buffu 

Z poľsko-slovenských jazykových vzťahov (1998) a z jeho práce Gramatika spisovnej poľštiny 

II (1967). V kapitole o prepozíciách vychádzame z monografie M. Vojtekovej Predložky 

v spisovnej slovenčine a poľštine (2008) a zo štúdie Zložené predložky v spisovnej slovenčine, 

poľštine a češtine (2009). V časti o interjekciách vychádzame zo záverov monografického 

spracovania E. Orwińskej-Ruziczky Funkcje językowe interiekcji w świetle materiału słowac-

kiego i polskiego (1992). 

 

9.1 ADVERBIÁ (PRÍSLOVKY – PRZYSŁÓWKI) 

V slovenčine sa adverbiá sémanticky klasifikujú, porov. klasifikáciu podľa J. Šikru 

(1991): 

 

ADVERBIÁ 

 

Klasifikácia 

 

Koreláty 

 

Adverbiá  

adherentnej 

determinácie 

(lokalizácia) 

adverbiá priestoru: S doma, hore, vľavo, uprostred, zvonku/vonku, 

vnútri, vedľa  – P pośrodku, zewnątrz, wewnątrz, obok  

adverbiá času, lokalizácia v čase: S včera, skoro, neskoro, včas,  

zajtra, ráno, večer  – P wczoraj, wcześnie, późno, zawczasu, jutro, 

rankiem, wieczorem 

 

Kde...? 

 

Kedy...? 

Adverbiá  

inherentnej 

modifikácie 

adverbiá spôsobu: S dobre, úmyselne – P dobrze, umyślnie  

a) agens: S čestne, trpezlivo, ochotnícky hral divadlo (ako ochotník) – 

P uczciwie, cierpliwie, po amatorsku (w sposób właściwy amatorowi); 

b) predikát: S ručne prať – ručné pranie, ustavične vyrušoval – usta-

vičné vyrušovanie, súčasne – P prać ręcznie/w rękach – pranie ręcz-

ne, ciągle przeszkadzać – ciągłe przeszkadzanie, równocześnie; 

c) agens  +  predikát: S hlasno, otcovsky, po slovensky – P głośno,  

po ojcowsku, po słowacku 

Ako, načo, prečo, 

za akým účelom, 

začo, do akej miery 

nakoľko...? 

Adverbiá  

inherentnej 

delimitácie 

(delimitujú 

intenciu  

predikátu) 

adverbiá zreteľa: S ekonomicky výhodný, názorovo jednotní –  

P ekonomicznie korzystny, ideowo zgodni; aktorsko, mistrzowsko, 

koleżeńsko, amatorsko (pod względem amatorskim) 

– sú produktívne a progresívne: S psychotronicky, ekologicky, socio-

ligvisticky, modulovo – P psychotronicznie, ekologicznie, socjolin-

gwistycznie, modułowo.  

Tvoria sa od vzťahových adjektív (-ový, -ný, -ský): športovo, bytostne, 

zákonne, vzdelanostne (sportowo, życiowo, legalnie), majú úzky 

vzťah k intencii slovesa: niekoho spoločensky znemožniť; môžu byť aj 

okolnostné: naoko, navzájom, spolu, vcelku, vedno (na oko/pozornie, 

wzajemnie/nawzajem, razem/wspólnie, ogólnie/całościowo/łącznie, 

razem). 

Z akého zreteľa? 

sú to kondenzáty: 

pokiaľ ide o, vzhľa-

dom na čo...? 

z hľadiska, z aspektu 

čoho...? 

 

Predikatívne 

(vetné)  

adverbiá 

a) obsahové stavové adverbiá vyjadrujúce objektívne stavy: S bolo 

teplo, je chladno – P było ciepło, jest chłodno, a subjektívne stavy:  

S bolo mi zima na nohy – P było mi zimno w nogi. 

 

b) modálne predikatívne adverbiá
59: S bolo treba ísť, možno to 

povedať, tu neslobodno fajčiť – P trzeba było iść, można powiedzieć, 

nie wolno palić   

Ako je...? 

 

 

 

  – bez korelátu 

V poľštine sa vyčleňujú adverbiá miesta, času, spôsobu, ale predikatívne adverbiá, ktoré 

sa označujú termínom predikatívy, nepatria k príslovkám, hoci aj v poľštine sú formálne iden-

                                                 
59 V poľštine sa pokladajú za netypické slovesá alebo neosobné podoby slovies, porov. napr. Nagórko, 2000, s. 120. 
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tické s adverbiami: Było mi miło. – Uśmiechnął się miło. (porov. Gramatyka współczesnego 

języka polskiego, Morfologia, 1999). 

9.1.1 Klasifikácia adverbií podľa tvorenia 

Adverbiá vznikajú najčastejšie z adjektív, v slovenčine sa označujú termínom vlastnost-

né, a z gramatických tvarov substantív (vypadnutie z paradigmy, J. Furdík, 1993), 

v slovenčine sa označujú termínom okolnostné. 

9.1.1.1 Deadjektívne adverbiá. Deadjektívne adverbiá (vlastnostné), prípadne deprono-

minálne adverbiá sa v oboch jazykoch tvoria pomocou sufixov -o a -e, v slovenčine aj -y, kto-

rému zodpovedá v poľštine často sufix -u alebo -e (po poľsky – po polsku, apaticky – apatycz-

nie). V poľštine je produktívnejší typ so sufixom -o (blisko, prędko, drogo, staro), pred sufi-

xom -e dochádza k alternáciám: P mądry → mądrze, zły → źle, cierpliwy → cierpliwie, szla-

chetny → szlachetnie. V slovenčine dochádza pri tvorení adverbií k alternáciám zriedkavejšie, 

navyše, nie vždy korešponduje slovenský a poľský sufix, porov. S múdry → múdro, zlý → 

zle, trpezlivý → trpezlivo, šľachetný → šľachetne. Niektoré adverbiá utvorené od adjektív 

majú dubletné tvary, najmä od adjektív na -isty, napr. P smutnie/smutno, nudno/nudnie, wyra-

ziście/wyrazisto, mgliście/mglisto, leniwo/leniwie, mile/miło – S smutne/smutno, nudne/nudno, 

výrazne, hmlisto, lenivo, milo. Niektoré staršie adverbiá zakončené na -e zmenili význam 

a popri nich vznikli nové pomocou -o, pri ktorých nedochádza k alternáciám (dalece – daleko, 

wysoce – wysoko, gładce – gładko). Variantné tvary bývajú vo vzťahu komplementárnej dis-

tribúcie, v P napr. było smutno, tęskno, ale spojrzał smutnie, tęsknie – v S napr. Bolo mu 

smutno., ale Vyzeral smutne. Veľmi produktívny je v poľštine typ vlastnostných adverbií 

s prefixálnou samostatnou morfémou:  

a)  typ so samostatnou prefixálnou derivačnou morfémou po a sufixom -u: po polsku, po 

sąsiedzku, po amatorsku, po ojcowsku, po królewsku. V slovenčine im zodpovedajú ad-

verbiá s prepozíciou po alebo bez nej a s príponou -sky: po poľsky, po susedsky, amatér-

sky, otcovsky, kráľovsky. Prefixálnu derivačnú morfému po majú aj adverbiá typu: P po 

mojemu, po nowemu – S po mojom, po novom. Tvary s prefixom po a sufixom -u sú nie-

kedy synonymné s tvarmi na -o: Deklamuje po aktorsku/aktorsko. (spôsobom vlastným 

hercovi), inokedy je medzi nimi významový rozdiel: Film słaby aktorsko. (so zreteľom na 

herecký výkon). V zreteľovom význame nemožno použiť analytický typ. V menšom poč-

te prípadov sa vyskytujú formy typu: po staremu, po dziecinnemu, po trzeźwemu, ktoré 

v slovenčine neplnia funkciu adverbií, porov.: po starom, v detstve, v triezvom stave;  

b)  typ so samostatnou prefixálnou derivačnou morfémou z, ktorý je viac zastúpený 

v poľštine: P z rzadka, z lekka, z cicha, z nagła, z daleka – S zriedka, zľahka, ticho, náhle, 

zďaleka;  

c)  typ so samostatnou prefixálnou derivačnou morfémou na, ktorý je viac zastúpený 

v slovenčine: P na sucho, na darmo, na stałe, na nowo – S nasucho/na sucho, nadarmo, 

nastálo, nanovo;  

d)  typ so samostatnou prefixálnou derivačnou morfémou za: P za zimno, za drogo, za blisko, 

za krótko – S prichladno, pridraho, príliš blízko, prikrátko. V poľštine je to veľmi pro-

duktívny typ, ktorému v slovenčine zodpovedá najmä tvar s prefixom pri-. 

Z uvedených typov vyplýva aj zreteľný pravopisný rozdiel medzi oboma jazykmi. Väčši-

na adverbií tohto typu sa v poľštine píše oddelene a v slovenčine spolu.  

9.1.1.2 Okolnostné adverbiá zo substantívnych tvarov. Okolnostné adverbiá vznikajú 

z predložkových gramatických tvarov substantív. Poľské ekvivalenty slovenských adverbií 

miesta sa dajú chápať vzhľadom na pravopis aj ako predložkové pády substantív: P do góry, 

w górę, od góry, ku górze, pod górę, w dół, do przodu, ku przodowi, z przodu, w przód, do 

tyłu, od tyłu, w tył – S hore, dohora, nahor, odhora, zhora, nadol, dolu, dole, dopredu, spre-
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du, vpred, dozadu, odzadu, vzad. Tieto adverbiá vyjadrujú smerový význam, kým P na górze, 

w górze, u góry, w dole, w dołu, na dole, na przodzie/na przedzie, w tyle – S hore, dolu, dole, 

vpredu, vzadu vyjadrujú miestny význam. Význam týchto spojení je rovnako ako význam 

predložkovej konštrukcie závislý od prepozície a pádu, s ktorým sa viaže. Skutočnosť, že ich 

základy fungujú ako samostatné substantíva, je príčinou, že sa píšu ako dve slová. 

V slovenčine im zodpovedajú neflektívne lexikálne jednotky, v ktorých sa môže nachádzať 

prefixálna morféma (dohora, dopredu, odzadu, vpredu). Okolnostné adverbiá, ktoré vznikli 

z nepredložkových pádov substantív (časom, miestami, bokom), sú omnoho častejšie 

v poľštine. V slovenčine im zodpovedajú syntetické tvary adverbií alebo spojenia prepozície 

a substantíva, porov. P rankiem, cwałem; zimą, nocą – S ráno, cvalom; v zime, v noci. Častým 

typom sú v oboch jazykoch zložené desubstantívne adverbiá, ktoré sa odlišujú len pravopi-

som: P na czas, w przód, w tył – S načas, vpred, dozadu.  

9.1.2 Stupňovanie  

V oboch jazykoch sa stupňujú predovšetkým vlastnostné adverbiá, ktoré majú podobne 

ako adjektíva syntetické a analytické stupňovanie. Syntetické tvary sú príznačné pre deadjek-

tívne adverbiá so sufixmi -o a -e. Ich komparatív v poľštine sa tvorí pomocou prípony -ej, 

pred ktorou nastávajú alternácie tvrdý/mäkký konsonant: łatwo – łatwiej, twardo – twardziej, 

prosto – prościej, cicho – ciszej, gładko – gładziej, chętnie – chętniej, ładnie – ładniej. Ad-

verbiá so sufixmi -ko, -eko, -oko ich v komparatíve strácajú: cięż-ko – cięż-ej, dal-eko – dal-

ej, szer-oko – szerz-ej. Superlatív sa tvorí od komparatívu pridaním prefixu naj-: naj-ciężej, 

naj-dalej, naj-szerzej. Ak sa základ adverbia v pozitíve končí na mäkkú spoluhlásku, 

k alternáciám nedochádza.  

Variantné analytické tvary komparatívu a superlatívu sa môžu tvoriť takmer od všetkých 

adverbií, ktoré majú syntetické stupňovanie. Výlučne analytické stupňovanie majú adverbiá, 

pri ktorých sa uplatňuje tendencia vyhnúť sa alternáciám alebo ťažko vysloviteľnej skupine 

hlások (ślisko – bardziej ślisko), dlhšie adverbiá, najmä so sufixmi -isty, -asty, -owaty (bar-

dziej lesisto, gąbczasto, łukowato), prefixálno-sufixálne adverbiá (bardziej po polsku, na le-

wo). Analytický komparatív a superlatív sa tvoria tak, že k stupňovanej príslovke sa pridá 

komparatív alebo superlatív adverbií bardzo, mało: bardziej niebiesko – najbardziej niebie-

sko, mniej odważnie – najmniej odważnie, bardziej starannie – najbardziej starannie.  

V slovenčine majú adverbiá syntetické stupňovanie, ktoré je analogické stupňovaniu ad-

jektív (pozri 6.2.2). Stupňujú sa najmä vlastnostné adverbiá. Komparatív sa tvorí inými mor-

fémami než v poľštine, a to morfémami -ejšie/-šie. Použitie jednej alebo druhej prípony pod-

lieha formálnym kritériám, pričom dominuje prvý sufix. Adverbiá s jednoslabičným koreňom 

tvoria komparatív morfémou -šie: milo – milšie, ticho – tichšie; pri adverbiách zakončených 

na skupinu konsonantov sa používa morféma -ejšie: bezpečne – bezpečnejšie, ľudsky – ľud-

skejšie, kyslo – kyslejšie, často – častejšie, skleslo – skleslejšie. V adverbiách na -ko je a) krat-

šia morféma -šie, ak -ok-, -k- vypadáva: hlboko – hlbšie, mäkko – mäkšie; b) dlhšia morféma -

-ejšie, ak k s predošlou spoluhláskou nevypadáva: trpko – trpkejšie, horko – horkejšie.  

Superlatív sa tvorí tak ako v poľštine prefixálnou morfémou naj- pridanou k tvaru kom-

paratívu: najhlbšie, najvyššie.  

V oboch jazykoch sa časť adverbií stupňuje nepravidelne: S dobre – lepšie – najlepšie, 

zle – horšie – najhoršie, ďaleko – ďalej – najďalej; P dobrze – lepiej – najlepiej, dużo – wię-

cej – najwięcej, mało – mniej – najmniej, źle – gorzej – najgorzej. 

 

9.2 PREPOZÍCIE (PREDLOŽKY – PRZYIMKI) 

Prepozície sú z lexikálneho hľadiska charakterizované ako synsémantický slovný druh, 

ktorý vyjadruje determinatívne vzťahy medzi plnovýznamovými slovami. Z morfologického 
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hľadiska sú neohybné a zo syntaktického hľadiska synsyntagmatické, t. j. neplnia úlohu vet-

ného člena.  

9.2.1 Inventár základných prepozícií 

K základným prepozíciám v obidvoch jazykoch patria úplne zhodné prepozície: bez, do, 

ku, na, nad, o, od, po, pod, u, z, za; hláskoslovne alebo ortograficky odlišné prepozície: S k, 

medzi, pred, pri, proti, s, v, vo, zo, počas, okolo – P ku, między, przed, przy, przeciw(ko), z, w, 

we, ze, podczas, koło; formálne odlišné prepozície: cez, pre, skrz, podľa, uprostred, napriek, 

voči, okrem – przez, dla, przez, podług/według, wśród/śród, wbrew, wobec, prócz/oprócz. 

Uvedené lexikálne jednotky sú (okrem prepozícií S skrz, P ku, wbrew, prócz, podług, pod-

czas) štylisticky bezpríznakové a (okrem prepozícií S skrz, P podług, śród) patria všetky do 

aktívnej vrstvy lexikálnej zásoby. Pádová väzba prepozícií sa v slovenčine a poľštine väčši-

nou zhoduje. Rozdiel je len medzi slovenskou prepozíciou pre, ktorá sa viaže s A., a poľskou 

dla, ktorá sa viaže s G. Rozdiely medzi poľštinou a slovenčinou vplývajú z diferencovanej 

rekcie pri slovese: podejść do kogoś – pristúpiť k niekomu, uśmiechać się do kogoś – usmiať 

sa na niekoho. Niekedy môže bezpredložkovej väzbe v poľštine zodpovedať predložková 

väzba v slovenčine alebo naopak, porov. deptać coś – šliapať po niečom, grać w coś – hrať 

niečo. Slovenská prepozícia k môže vystupovať v nevokalizovanom alebo vokalizovanom 

tvare,  v poľštine existuje len vokalizovaná podoba ku. V slovenčine sa pri pravopise prepozí-

cií s a z uplatňuje gramatický pravopisný princíp. Počnúc kodifikáciou v Pravidlách sloven-

ského pravopisu z  roku 1953 sa prepozícia z viaže s genitívom a prepozícia s s inštrumentá-

lom. V poľštine sa s oboma pádmi viaže znelá prepozícia z. Významy, ktoré tieto prepozície 

vyjadrujú s genitívom a  s inštrumentálom, sú dnes v oboch jazykoch pomerne odlišné, pri-

čom v slovenčine je táto odlišnosť významov podporená aj formálne.  

9.2.2 Vokalizácia prepozícií 

Čiastočné rozdiely medzi poľštinou a slovenčinou sú vo vokalizácii prepozícií. Vokalizo-

vané tvary sa primárne odlišujú vokálmi využívanými pri vokalizácii. V spisovnej slovenčine 

sa používa o, v poľštine e. Obe samohlásky sú pravidelnými striednicami za tvrdý jer v týchto 

jazykoch. Výnimku predstavuje len vokál u pri predložke k.  

9.2.2.1 Neslabičné a niektoré jednoslabičné spoluhláskové prepozície sa vokalizujú vždy 

pred tvarmi osobného zámena ja: S so mnou, zo mňa, vo mne, ku mne, bezo mňa, cezo mňa, 

odo mňa, nado mňa, podo mňa, predo mnou – P ze mną, ze mnie, we mnie, beze mnie, nade 

mną, ode mnie, przede mnie, pode mną, przeze mnie.  

9.2.2.2 Neslabičné prepozície sa v obidvoch jazykoch vokalizujú pred slovami, ktoré sa 

začínajú rovnakou alebo podobnou spoluhláskou (odlišujúcou sa znelosťou, mäkkosťou, zne-

losťou aj mäkkosťou), ak za ňou nasleduje ďalší konsonant: zo zvedavosti, so sliepkami, vo 

vrecku, ku knihám, zo sveta, so zlatom, vo Francúzsku, ku grošu, zo žľabov, so švagrom, zo 

školy – we wsi, we Wrocławiu, we Włoszech, we włosach, we wtorek, we wszystkim, we wszys-

tko, we Francji, we fraku, ze złością, ze złota, ze słownika, ze srebra, ze skóry, ze snu, ze 

smalcem, ze świata, ze Świeradowa, ze śmietaną, ze szkodą, ze szkoły, ze Szczecina, ze szczę-

tem, ze źródła, ze żłobka, ze żniw. V oboch jazykoch dochádza k vokalizácii, ak rovnaký alebo 

podobný konsonant stojí v skupine konsonantov na druhom mieste: S zo vzduchu,  vo dvore, 

ku skrini, zo psa, so bzdochami, vo sfilmovanej podobe, ku zgrupovaným poslancom, zo vži-

tých, so vžitými predsudkami, zo všeličoho, zo všetkých strán – P we Lwowie, zrobić coś we 

dwóch, we czworo, ze łzami w oczach, ze trzy, ze wszech miar. V poľštine sa prepozície v tejto 

pozícii vokalizujú v omnoho menšej miere než v slovenčine, o čom svedčia  časté variantné 

tvary, napr. P w czwartek/we czwartek – S vo štvrtok.  K vokalizácii prepozícií dochádza aj 

vtedy, ak sa nasledujúce slovo začína skupinou konsonantov, s ktorou by bol tvar nevokalizo-
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vanej prepozície ťažko vysloviteľný: S vo dne, vo sne, vo tme (popri v tme), zo cti, zo včelína, 

ku vchodu, ku všetkým, ku cti, ku vzdelaniu, ku stene – P we śnie, dać się we znaki, zrobić coś 

we trzech, we mgle; ze łba, ze Lwowa, ze dwa. V poľštine je vokalizácia v tomto postavení 

opäť o niečo zriedkavejšia než v slovenčine. Svedčia o tom časté variantné tvary: w środę/we 

środę, w mszy/we mszy, we łzach/w łzach, ze czcią/z czcią. 

Vokalizácia jednoslabičných prepozícií je v niektorých prípadoch ustálená kolokačne: 

S nado dvere, nado dňom, podo dvere, podo dvermi, predo dvere, predo dvermi (ale pred dve-

rami), predo dňom, odo dňa, odo dverí, odo dvora – P nade wszystko, przede wszystkim, zbaw 

nas ode złego.   

9.2.2.3 Neslabičné prepozície sa len v slovenčine vokalizujú pred slovami, ktoré sa začí-

najú jednou rovnakou alebo podobnou spoluhláskou (odlišujúcou sa znelosťou, mäkkosťou, 

znelosťou aj mäkkosťou), v poľštine sa v týchto pozíciách prepozície nevokalizujú a vo vý-

slovnosti vznikajú gemináty zz-, ww-, żż-: S zo začiatku, so soľou, vo vedomí, ku káve, zo súk-

na, so záujmom, vo februári, ku Gizele,  zo života, so šatkou, zo šatôčky, so ženou – w War-

szawie, w wodzie, w wannie, z żoną, z solą, z życia. 

9.2.3 Kontextové významy prepozícií 

Do oblasti parole (reči) patria tzv. kontextové významy prepozícií. Tento typ významov 

vychádza zo skutočnosti, že prepozície sú synsémantické slová, ktoré nadobúdajú významy až 

v kontexte. Na význame prepozícií participuje pádový význam podradených slov, vecný vý-

znam nadradených a podradených slov, menej iné zložky kontextu. Jednotlivé zložky kontex-

tu sa na konkrétnych významoch podieľajú v rozličnej miere. Základným významom sloven-

ských a poľských prepozícií je priestorový význam, hneď po ňom nasleduje časový význam. 

Slovenské a poľské prepozície vyjadrujú rovnaké typy kontextových významov, rozdiely sú 

v sémantickej štruktúre jednotlivých prepozícií, čo spôsobuje problémy najmä pri používaní 

formálne totožných predložkových lexém.   

Do sémantickej štruktúry poľskej prepozície u (G) patrí na rozdiel od sémantickej štruk-

túry formálne totožnej slovenskej prepozície miestny význam „blízko, v blízkosti, neďaleko“, 

ktorý vyjadruje len v spojení s neživotnými substantívami (siedzieć u ogniska). Poľská prepo-

zícia nad (A) vyjadruje v porovnaní so slovenskou smer „do blízkosti“ nižšie položeného ob-

jektu, najčastejšie vodného (iść nad Odrę/nad rzeczkę, wybrać się nad staw) a prepozícia pod 

(A) smerový význam „tvárou v tvár“ (iść pod wiatr). 

Smerový význam „dovnútra“ vyjadruje v poľštine prepozícia do (G) aj w (A), 

v slovenčine len prepozícia do (G); prepozícia v (A) v tomto význame zastarala: P przejść do 

drugiego pokoju, rzucić w błoto – S naliať do hrnčeka, tlačiť v blato (arch. poet.). Smerový 

význam „do blízkosti“ niečoho/niekoho vyjadruje v slovenčine k (D), kým v poľštine do (G); 

prepozícia ku (D) slúži v poľštine ako knižný prostriedok: S kľuknúť si ku klátu – P kłaniać 

się do ziemi, pędzić ku lasowi.  

Do sémantickej štruktúry slovenskej prepozície o (A) patrí na rozdiel od významovej 

štruktúry ekvivalentnej poľskej lexémy význam „konkrétneho časového bodu“, ktorý vyjadru-

je len v spojení so zlomkovými číslovkami označujúcimi štvrť hodiny (chytiť vlak o tri štvrte 

na deväť). Slovenská prepozícia pri (L) vyjadruje na rozdiel od poľskej význam „približného 

časového bodu“ (vyrušiť pri odchode, objaviť sa pri posledných slovách), prepozícia medzi (I) 

význam „časovej súčasnosti“ (medzi rečou utrúsil poznámku), prepozície do (G) a medzi (I) 

význam „časového úseku“ (zodrať do roka tri páry krpcov, tmavá noc sa medzi časom roz-

hostila po zemi). 

Pozornosť treba venovať významu „časovej následnosti“, ktorý v slovenčine vyjadruje 

o (A), ale v poľštine za (A); na rozdiel od slovenskej prepozície v disponuje týmto významom 

aj poľská prepozícia w (A): čakám ťa o týždeň, zrobić coś za chwilę, w dwa dni potem. 
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Význam časovej frekvencie je v slovenčne a poľštine vyjadrovaný prevažne odlišnými prepo-

zíciami. V slovenčine od s genitívom (rastie deň odo dňa), za s akuzatívom (zašiel domov raz 

za dva týždne), do s genitívom (raz do roka sa poriadne opil). V poľštine w s akuzatívom (jes-

tem tu dzień w dzień), na s akuzatívom (raz na rok urządza się wystawy), w s lokálom (palmy 

podlewamy raz w tygodniu). 

Rozdiely medzi slovenčinou a poľštinou sú aj v podsystéme zložených prepozícií, t. j. 

v zloženinách dvoch alebo troch jednoduchých prvotných prepozícií. Okrem totožných typov 

zloženín (S, P a) po-nad, b) s-pred/s-przed, c) s-po-nad) sa v poľštine jednotlivo vyskytujú aj 

iné typy (napr. w-śród, po-śród), ktoré slovenčina nepozná. Poľština nevyužíva niektoré typy 

podvojných a potrojných prepozícií známe v slovenčine (nemá napríklad zložené ekvivalenty 

slovenských prepozícií popred, popri, spopod, spopred), ale na druhej strane disponuje zlože-

ninami, ktoré nemá spisovná slovenčina (napr. pośród, poprzez, zza). Aj napriek tomu, že 

počtom zložených prepozícií sa slovenčina a poľština príliš neodlišujú, vo väčšej miere vyu-

žíva tento typ prepozícií slovenčina, pretože v poľštine sú viaceré zložené prepozície štylis-

ticky príznakové (P popod zastar., kniž.; pośród kniž.; poprzez kniž.).  

Podvojné prepozície typu ponad, popod, poza, pomedzi/pomiędzy sa navzájom odlišujú 

rozličnou pádovou väzbou. V slovenčine sa tieto prepozície spájajú s dynamickým akuzatí-

vom, v poľštine s dynamickým akuzatívom aj so statickým inštrumentálom. Z tohto rozdielu 

vyplývajú aj sémantické diferencie. V slovenčine vyjadrujú tieto prepozície smerové priesto-

rové významy. V poľštine vyjadrujú smerové aj miestne priestorové významy, ktoré navyše 

korešpondujú s významami ich jednoduchých ekvivalentov, s ktorými sú v synonymnom 

vzťahu (ponad = nad, popod = pod, poza = za, pomiędzy = między).  

 

9.3 KONJUNKCIE (SPOJKY – SPÓJNIKI) 

Konjunkcie sú neohybné pomocné slová, ktoré bez pomoci gramatických kategórií pripo-

jeného vetného člena spájajú vetné členy do viacnásobných výrazov a vety do súvetí. Podľa 

toho rozlišujeme vetné a členské konjunkcie. Okrem konjunkcií v pravom zmysle slova plnia 

v oboch jazykoch spájaciu funkciu aj iné výrazy, napr. vzťažné pronominá (ohybné ktorý, 

aký, čo – który, jaki, co a neohybné ako, kde, kedy – jak, gdzie, kiedy), s ktorými tvoria kon-

junkcie skupinu spájacích výrazov.  

9.3.1 Klasifikácia konjunkcií 

Z etymologického hľadiska sa konjunkcie delia na primárne a sekundárne. Primárne kon-

junkcie majú pôvod v praslovanskom období a zahŕňajú jednoslabičné aj viacslabičné výrazy, 

v súčasnosti bez zjavnej morfematickej štruktúry: S, P a, i, ale, že – że, aby, alebo – albo. 

Sekundárne konjunkcie majú okrem spojkového aj iný význam, napr. príslovkový alebo časti-

cový: S najprv – potom, predsa, jednako – P najpierw – potem, jednak.  

Podľa stavby sa konjunkcie delia na: 1. jednoduché: a) jednotlivé: S a, i, ale, alebo, lebo, 

nuž, keď – P a, i, ale, albo, bo, więc, gdy; b) opakované: S aj – aj, buď – buď, buď – alebo;  

P i – i, bądź  – bądź, albo – albo; 2. zložené: z dvoch konjunkcií alebo z konjunkcie a iného 

slovného druhu, najčastejšie partikuly, pronomina, adverbia. V oboch jazykoch ide o pomerne 

bohatú skupinu lexém, ktoré sa môžu písať osobitne: S a preto, a teda, ale predsa, iba ak, iba 

čo – P i dlatego, a więc, ale jednak, ale jak, dopiero co alebo dovedna: S ibaže, niežeby, nieto, 

nietoby, nietožeby, nielenže – P jednakże, dlatego, przeto. Najproblematickejšia je skupina 

významovo totožných konjunkcií s odlišným pravopisom, porov. pretože – dlatego że, ibaže – 

tylko że, nielen – nie tylko. Táto skupina nie je taká rozsiahla ako napr. pri adverbiách. 

3. dvojčlenné súvsťažné konjunkcie: S nielen – ale aj, čím – tým – P nie tylko – ale i, nie tylko 

– lecz także, im – tym. 
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9.3.1.1 Podľa funkcie sa v oboch jazykoch zhodne vyčleňujú parataktické a hypotaktické 

konjunkcie. Parataktické konjunkcie spájajú rovnocenné členy do viacnásobných výrazov 

a rovnocenné vety do priraďovacích súvetí. Funkciu parataktických spájacích prostriedkov 

plnia sekundárne zámenné a príslovkové výrazy, ktoré sa využívajú najmä v zlučovacom type 

vzťahov. V slovenčine a poľštine sa zhodne vyčleňuje päť typov parataktických konjunkcií:  

a) zlučovacie: S a, i, aj, ani, aj – aj, i – i, ani – ani; tu – tu, tam – tu, najprv – potom – P i, a, 

oraz, ani, ni, też, także, tudzież, zarazem, i – i, ani – ani, ni – ni, to – to, nie tylko – lecz 

także;  

b)  odporovacie: S ale, no, lež, a, ibaže, iba čo, len, lenže, ale aj, no aj, lež aj, ale predsa – 

P ale, lecz, a, atoli, jednak, jednakże, owszem, natomiast, tylko, tylko że, jedynie, przecież, 

raczej, przeciwnie, zaś, wszelako, mimo to;  

c)  vylučovacie: S alebo, buď, či, alebo – alebo, buď – buď, buď – alebo, či – či, či – alebo  

– P lub, albo, bądź, czy, albo – albo, bądź (to) – bądź (to), bądź to – bądź też, to – to, już 

to – już to, już to – już też;  

d)  dôsledkové: S preto, teda, nuž, tým, vtedy, a preto, a tak, a teda, a tým – P więc, a więc, 

zatem, toteż, przeto, tedy, dlatego, wobec tego, stąd, i, a, skutkiem tego, wskutek tego;  

e)  príčinné: S veď, však, teda, a teda, a veď, totiž, totižto, to jest – P czyli, to jest, to znaczy, 

inaczej, innymi słowy, słowem. 

Slovenčina okrem toho vydeľuje stupňovacie konjunkcie (ba, aj, ani, a, ba aj, ba až, ba 

ani, ba ani len, nielen – ba aj, nielen – ale) a prípustkové konjunkcie (aj tak, a tak, i tak, pri-

tom, predsa, a predsa, jednak, jednako; a, i, aj). Stupňovanie sa vyjadruje v poľštine pomo-

cou partikúl: Pomyslela na jeho smutný, ba zúfalý pohľad. – Pomyślała o jego smutnym, na-

wet rozpaczliwym spojrzeniu.; Nebolo by užitočnejšie, ba priam potrebné... – Czy nie byłoby 

pożyteczniejsze, co więcej potrzebne...; Nemám video a nepotrebujem ho, ba čo viac, nemám 

ani televízor. – Nie mam wideo i nie potrzebuję go, co więcej, nie mam nawet telewizora. Poľ-

ština na rozdiel od slovenčiny nevyčleňuje ako osobitný typ ani nepravé priraďovacie prípus-

tkové súvetie, čo však neznamená, že prípustku nevyjadruje. V oboch jazykoch sa vyjadruje 

prípustka často kombináciou výrazov, ktoré sa v slovenčine pokladajú za dve konjunkcie (od-

porovaciu a prípustkovú), v poľštine za odporovaciu konjunkciu a partikulu, porov. Nečakali 

sme ho, no jednako prišiel. – Nie oczekiwaliśmy go, ale jednak przyszedł. Bránil sa, a predsa 

súhlasil. – Bronił się, a jednak się zgodził.  

9.3.1.2 Hypotaktické konjunkcie vyjadrujú podraďovací vzťah medzi členmi konštrukcie 

a súčasne jeho smer. Podradený člen tak môže stáť za nadradeným členom alebo pred ním. 

Funkciu spájacích výrazov v podraďovacom type súvetia plnia aj vzťažné pronominá. Hypo-

taktické konjunkcie sa delia na všeobecné a špecifické. Všeobecné konjunkcie vďaka svojmu 

abstraktnému významu pripájajú viacero typov vedľajších viet, zvyčajne subjektové, prísud-

kové, vetnozákladové, doplnkové, objektové, prívlastkové, ale aj niektoré príslovkové. Patria 

k nim napr. konjunkcie S že, žeby, aby, keď, čo, či, ako, keby, akoby – P że, iż, żeby, iżby, aby, 

by, ażeby, jakoby, jakby, co, czy. Špecifické podraďovacie konjunkcie uvádzajú vedľajšie vety 

príslovkové, majú úzky a jednoznačný význam: takže, hoci, keďže, pretože a iné. Okrem nich 

sa vo vedľajších vetách príslovkových uplatňujú aj všeobecné konjunkcie. Ako spájací výraz 

slúžia aj vzťažné pronominá (korelatíva), ktoré si však zachovávajú vetnočlenskú platnosť. 

V niektorých typoch vedľajších viet slúžia ako základný spájací prostriedok (miestne, prívlas-

tkové vety). 

Príslovkové hypotaktické konjunkcie sa delia na: a) časové: S keď, kým, pokým, len čo, čo 

raz, skôr ako, pokiaľ – P aż, jak, póki, póki nie, dopóki, ledwie, ledwo, zaledwie, nim, zanim, 

niż; b) príčinné: S lebo, pretože, keďže, bo, že, keď, aby, či – P bo, bowiem, gdyż, ponieważ, 

dlatego, dlatego że, iż; c) účelové: S aby, žeby, že, či, čo – P by, aby, żeby, ażeby, iżby; d) 

podmienkové: S ak, keby, i keby, keby aj, keď, pokiaľ – P jeśli, jeżeli, jak, jakby, gdy, gdyby, 

żeby, byle, byleby; e) prípustkové: S hoci, bár(s), trebárs, čo (aj), akokoľvek, i keď, keď i, na-
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priek tomu, namiesto toho – P choć, chociaż, choćby, jakkolwiek, mimo, mimo że, mimo to, 

nawet gdy, żeby; f) dôsledkové: S takže, aby, žeby, že – P że, że aż, aż, żeby; g) spôsobové 

porovnávacie: S ako, akoby, ako keby, tak ako, ani keby, sťaby, než aby, než keď – P jak, jak-

by, jak gdyby, podobnie jak, tak samo, niż, niżeli, aniżeli, niby; h) spôsobové účinkové: P až, 

že, takže, aby, žeby, čo len, len tak, ledva, pokiaľ, kým – P iż, iżby, że, aż, niż, niżeli, aniżeli, 

im; ch) zreteľové: S pokiaľ, ako, čo, nakoľko
60

. 

Vedľajšie vety príslovkové miesta, resp. aj času sa pripájajú k hlavným vetám pomocou 

pronomín: a) miestne: S kde, kade, odkiaľ, skade, kam, kdekoľvek, kamkoľvek  – P gdzie, któ-

rędy, skąd, dokąd, gdziekolwiek, dokądkolwiek; b) časové: S kedy, odkedy, dokedy – P gdy, 

kiedy, od kiedy, do kiedy. 

9.3.2 Rozdiely vo funkciách konjunkcií 

Pri učení sa druhého jazyka spôsobujú problémy konjunkcie neznáme v domácom jazy-

ku, pri ktorých je potrebné osvojiť si ich funkcie, napr. poľské oraz alebo slovenské ba, lež. 

Problémy však spôsobujú najmä formálne totožné konjunkcie, ktoré môžu mať odlišné funk-

cie, alebo konjunkcie s totožnými funkciami, v ktorých sú rozlične frekventované.  

K takýmto spojkám patria napríklad základné parataktické konjunkcie a a i, ktoré sa 

v oboch jazykoch využívajú takmer vo všetkých typoch parataktických vzťahov (zlučovacom, 

odporovacom, stupňovacom, vylučovacom). Okrem toho sa využívajú aj v nepravých prira-

ďovacích súvetiach, najčastejšie s inými konjunkciami, pronominami, adverbiami, partikula-

mi. Základným významom slovenských konjunkcií a – i je zlučovací význam. Konjunkcia a 

však predstavuje primárny a nocionálny prostriedok, kým konjunkcia i sekundárny 

a expresívny prostriedok, ktorý dodáva zlučovaniu odtienok stupňovania: Kôň si nakláňal 

hlavu a čelo mal opreté o matkinu sluchu. Požadujú si svoje, i berú si svoje. V hierarchii 

funkcií slovenskej konjunkcie a stojí odporovanie na druhom mieste: Zjedol veľa, a stále bol 

hladný.; konjunkcia i vyjadruje odporovací vzťah okrajovo, obyčajne v spojení s ukazovacím 

pronominom: Iba jedna macocha bola dobrá, i tú čert vzal.  

Pre poľskú spojku a sa uvádza ako základná odporovacia funkcia: Zjadł dużo, a ciągle 

był głodny. a pre spojku i zlučovacia funkcia: Pracowali dobrze i osiągali znakomite wyniki. 

Konjunkcia a vyjadruje v poľštine zlučovanie len zriedkavo, v súvetiach, ktorých vety vyjad-

rujú následné deje, kde si konkuruje so základnou zlučovacou spojkou i: Zwieziono z lasu 

kilka wozów jałowca i palono go na rynku miejskim. Łzy mi w oczach stanęły, a po chwili 

gotów byłem w oburzeniu gołymi rękami rozrzucać palenisko. Poľská konjunkcia i odporovací 

vzťah nevyjadruje.  

Vo významoch, ktoré v sémantickej štruktúre konjunkcií a – i zastávajú sekundárne pos-

tavenie, sa môžu voľne zamieňať inými spájacími prostriedkami, v daných významoch pri-

márnymi alebo synonymnými sekundárnymi. 

Slovenská konjunkcia keď a poľské gdy a kiedy uvádzajú zhodne časovú a podmienkovú 

vetu. Oproti spojkám gdy a kiedy uvádza slovenská konjunkcia aj subjektovú vetu 

s významom podmienky (Bude lepšie, keď odíde.) a príčinnú vetu (Nemohla prísť, keď jej 

prekážal.). 

Slovenská konjunkcia že korešponduje s poľskými że a iż pri uvádzaní objektovej, príčin-

nej a dôsledkovej vety. V slovenčine predstavuje že základnú podraďovaciu spojku so vše-

obecným významom, ktorá oproti poľským konjunkciám uvádza rad ďalších viet: subjektovú, 

prísudkovú, vetnozákladovú, doplnkovú, prívlastkovú, spôsobovú, prostriedkovú a účelovú.  

Slovenská konjunkcia žeby a poľská żeby uvádzajú zhodne vedľajšiu vetu účelovú a ob-

jektovú. Okrem toho každá z nich uvádza ešte niekoľko typov viet, slovenská konjunkcia 

napr. príslovkovú vedľajšiu vetu miery (Nie je im tak dobre, žeby mohli rozhadzovať.) a sub-

                                                 
60

 V poľštine sa nevydeľuje zreteľová vedľajšia veta. 

http://slovniky.juls.savba.sk/?w=spojen%C3%AD&c=vde2&d=peciar&d=kssj4
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=jedna&c=vde2&d=peciar&d=kssj4
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=macocha&c=vde2&d=peciar&d=kssj4
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=dobr%C3%A1&c=vde2&d=peciar&d=kssj4
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=%C4%8Dert&c=vde2&d=peciar&d=kssj4
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jektovú vetu (Hlavné je to, žeby ťa on chcel.) a poľská konjunkcia dôsledkovú vetu (Za mało 

się znamy, żebyśmy mogli przejść na ty.) a príčinnú vetu (Imał się każdej pracy, żeby tylko 

zdobyć pieniądze.).   

 

9.4 PARTIKULY (ČASTICE – PARTYKUŁY/MODULANTY) 

Partikuly sú neohybné pomocné slová, ktoré vyjadrujú (subjektívny) postoj hovoriaceho 

k výpovedi alebo k jej časti. Slovenský názov častica aj poľské pomenovanie partykuła má 

pôvod v latinskom slove pars s významom „časť“. Niektoré partikuly sú skutočne pozostat-

kami pôvodne samostatných výrazov, napr. partikula by pochádza zo slovesa byť/być, bodaj 

z vety boh daj/bóg daj.  

9.4.1 Klasifikácia partikúl 

Základné delenie partikúl je založené na ich význame. Na základe tohto kritéria oba jazy-

ky vyčleňujú nasledujúce skupiny partikúl, s menšími rozdielmi v ich názvoch: 

1. Uvádzacie partikuly – uvádzajú výpovede, stoja na začiatku týchto výpovedí. Pobá-

dacie partikuly v rámci uvádzacích partikúl fungujú ako spoluindikátory komunikačných 

funkcií (otázka, rozkaz, želanie, apel, pochybnosť): Czy już wrócił? Už sa vrátil? Bodaj by 

nadeszła wiosna. Bodaj by už bola jar. Czyżby miał rację? Žeby mal pravdu? V poľštine sa 

častejšie pri otázke využíva partikula czy (Czy wiesz, że to zrobił?), v slovenčine sú ekviva-

lentné výpovede častejšie bez partikuly: Vieš, že to urobil?, len príznakovo s partikulou: Va-

ri/či vieš, že to urobil?. Uvádzacie partikuly sa delia na:  a) opytovacie partikuly: S či, azda, 

hádam, vari – P czy, czyżby, -li (znaszli), no, rzeczywiście; b) rozkazovacie a želacie partiku-

ly: S nech, že, ale, aleže, keby, čo by, len, iba, no, čože, veď, veďže, kiež, bár, bárs, bodaj, aby 

– P niech, niechaj, niechby, oby, bodaj. Pripájacie partikuly v rámci uvádzacích partikúl stoja 

na začiatku oznamovacích viet, aktualizujú a expresivizujú ich: S a, ani, ale, napokon – P a, 

ani, ale, właściwie, ostatecznie.   

2. Vytyčovacie zdôrazňovacie partikuly – zdôrazňujú vetný člen, pri ktorom stoja, 

napr.: S aj, i, ani, aspoň, až, ba, ešte, už, priam, práve, iba, len, just, jedine, tiež, tu, už, vôbec 

– P tylko, jedynie, także, jeszcze, już, dopiero, właśnie, przeciwnie, zwłaszcza, przede wszys-

tkim, szczególnie. V rámci vytyčovacích zdôrazňovacích partikúl sa vymedzujú epistemické 

partikuly, ktoré vyjadrujú a) plnú istotu hovoriaceho o pravdivosti výpovede (To je bezpochy-

by, fakt, iste, skutočne, naozaj pravda.), b) nižšiu mieru istoty autora o pravdivosti výpovede 

(To je asi, možno, pravdepodobne, zrejme pravda.), c) pochybnosť (sotva, ťažko).  

3. Vysvetľovacie partikuly – uvádzajú polopredikatívne konštrukcie, najmä apozíciu, 

k predchádzajúcemu kontextu pripájajú spresnený synonymný výraz: S inakšie, vlastne, naj-

mä, vraj, respektíve, prípadne, napríklad – P na przykład, ewentualnie, mianowicie.  

4. Hodnotiace partikuly – tvoria samostatné výpovede a vyjadrujú hodnotenie na osi 

medzi pólmi áno – nie (Prídeš?): S áno, hej, veru, skutočne, (na)ozaj, dobre, iste, určite, bez-

pochyby, nepochybne, samozrejme; nie, aleba, čože(by), akože, kdeže(by), čerta, figu, sotva, 

ťažko, bohužiaľ – P tak, owszem, naprawdę, istotnie, oczywiście, na pewno, niezawodnie, nie-

chybnie, wszak, zaiste; nie, chyba nie, a jakże, ledwie, ledwo, zaledwie, raczej nie, chyba nie, 

niestety, ani, wcale.  

V oboch jazykoch sa dajú vyjadriť aj stredné hodnoty modality: S možno, asi, môžbyť, 

hádam, vari, azda –  P może, pono, prawdopodobnie, podobno, chyba. Tieto partikuly sa mô-

žu kombinovať s predošlými hodnotiacimi partikulami, pričom s nimi vyjadrujú pritakávanie 

alebo popieranie: asi áno, asi nie – chyba tak, chyba nie. 

5. Viazané (nesamostatné) partikuly – nemajú vlastný prízvuk a sú súčasťou a) grama-

tických tvarov alebo b) lexém. A) Podmieňovacia partikula by je súčasťou kondicionálu pré-

zenta alebo préterita. V poľštine sa k nej môžu pripájať pohyblivé osobné koncovky: bym, 
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byś, by, byśmy, byście, by; S kdežeby, čoby, čožeby, kiežby – P bodajby, czyżby, niechby.  

Okrem toho ako viazaná partikula v poľštine a pri slovese byť aj v slovenčine sa správa mor-

féma nie (P nie ma, S nie je).  B) Súčasťou lexém sú postfixálne partikuly: -že/-że (po spolu-

hláske): S azdaže, bodajže, ešteže, veruže –  P bodajże, jakże, także, bądźże; -ż len v poľštine 

v postavení po samohláske: komuż; -li len v poľštine: maszli; -ż a -by: czyżby. Partikuly -że/-ż 

sa uplatňujú najmä v rozkazovacích a opytovacích vetách a majú zosilňovaciu funkciu, parti-

kula -li sa pridáva k slovesám a uplatňuje sa v opytovacích vetách: Maszli czas wolny, by dłu-

giego dyskursu wysłuchać?. Slúži ako knižný prostriedok s príznakom vznešenosti, nocionál-

ne sa používa opytovacia partikula czy, porov. Maszli...? – Czy masz...?. Zastarané je jej sa-

mostatné použitie s partikulou tylko alebo jedynie, pričom do týchto spojení nevnáša žiaden 

dodatočný význam: li tylko = tylko.   

9.4.2 Tvorenie partikúl 

Partikuly, podobne ako ostatné slovné druhy, možno rozčleniť na základe viacerých krité-

rií. Z formálneho hľadiska sa delia na jednoslovné – viacslovné a primárne – sekundárne. Ok-

rem niekoľkých výnimiek je prevažná väčšina partikúl v slovenčine jednoslovná. Výnimky 

predstavujú napríklad už-už, tak-tak, len-len že nie, už aj. V poľštine je skupina viacslovných 

lexém omnoho bohatšia: przede wszystkim, na pewno, z pewnością, na przykład, w dodatku, 

na dodatek, co więcej, wprost przeciwnie, co najwyżej a iné. Slovenské ekvivalenty týchto 

partikúl sú zväčša jednoslovné. Pri písaní partikúl si treba uvedomiť hlavne rozdiely 

v pravopise formálne totožných lexém, porov. napr. slovenské predovšetkým, napríklad s poľ-

skými tvarmi przede wszystkim, na przykład.  

Partikuly vznikajú z iných slovných druhov, napr. z konjunkcií (ale, aby, že, a, aj), 

z adverbií (čisto, skôr, určite, jednoducho, možno), z tvarov substantív, adjektív a pronomín 

a z predložkových pádov (bezpochyby, naopak, dokonca, nanajvýš, navyše, vcelku, popravde, 

zato). V poľštine si často zachovávajú oddelený pravopis: bezpochyby – bez wątpienia; do-

konca – w dodatku, na dodatek; navyše – poza tym, do tego; zato – za to. Výnimočne vznikajú 

zo slovies (vraj, myslím, tuším, hádam, povedzme) a zo syntaktických spojení (takpovediac, 

bohvie, dajme tomu). Porov. aj petrifikované, často skrátené spojenia: bohdaj/bodaj, bohužiaľ, 

môžbyť, namojveru, vonkoncom, nesporne, tobôž – bodaj, niestety, może/być może, naprawdę. 

Slovenským partikulám z predložkových výrazov zodpovedajú často iné štruktúrne typy: na-

opak – wprost przeciwnie; nanajvýš – co najwyżej, nie więcej niż; navyše – co więcej, ponadto 

(po  +  nad  +  to). Niektorým slovenským partikulám tohto typu zodpovedajú dlhšie frázy 

s funkciou partikúl namojveru – słowo honoru, nesporne – w rzeczy samej. 

Rozdiely medzi jazykmi sú vo funkciách jednotlivých lexém, napr. v slovenčine sa zlo-

žené lexémy ešte čo/ešteže čo; kdeže; čoby/čožeby chápu ako partikuly, v poľštine sa ich ek-

vivalenty jeszcze czego; gdzież tam/skądże; gdzie tam definujú ako interjekcie. Takáto roz-

dielna klasifikácia sa týka pomerne veľkej skupiny lexém, porov. aj S nesporne (adverbium, 

partikula) – P bezspornie (adverbium), S nepochybne (adverbium, partikula) – P niewątpliwie 

(adverbium). 

Osobitosťou poľského jazyka je aj pripájanie koncovky, ktorá je pohyblivá, k tvaru parti-

kuly: S Azda si tam bol? – P Czy tam byłeś?/Czyżbyś tam był?. 

Partikuly sa v obidvoch jazykoch v textoch často kumulujú: S No, hádam sa len neurazil. 

– P No, chyba się nie obraził.  

 

9.5 INTERJEKCIE (CITOSLOVCIA – WYKRZYKNIKI) 

Interjekcie vyjadrujú citovú reflexiu objektívnej reality, sú neflektívne a amorfné. Majú 

vlastnú intonáciu, preto sa niekedy charakterizujú ako slová – vety. Slovenčina a poľština sa 

v prvom rade líšia počtom interjekcií. Slovenčina ich má okolo 500, kým poľština len okolo 
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300. Tento kvantitatívny rozdiel spôsobuje často problémy pri hľadaní vhodného ekvivalentu 

v poľskom jazyku. Interjekcie predstavujú otvorenú skupinu lexém, ktorá sa na jednej strane 

obohacuje novými členmi, na strane druhej niektoré členy stráca.  

9.5.1 Klasifikácia interjekcií 

Delenie interjekcií podľa významu sa v oboch jazykoch zhoduje. Možno ich rozčleniť na: 

vlastné (citové a vôľové) a zvukomalebné (onomatopoje). Najmenšiu skupinu v poľštine aj 

slovenčine predstavujú vôľové interjekcie. A) Citové interjekcie vyjadrujú pozitívne, ale čas-

tejšie negatívne emócie (ó, hurá, au, ach, fuj, bŕŕ); B) kontaktové interjekcie sa používajú na 

nadviazanie kontaktu (haló, ahoj), udržanie kontaktu (človeče), upozornenie (pozor), ospra-

vedlnenie (pardon) alebo zrušenie kontaktu (čau, ahoj, zbohom); C) apelové (vôľové) inter-

jekcie sa používajú najmä v komunikácii so zvieratami (hijó, heš, pŕŕ, curik, na); D) osobit-

ným typom sú onomatopojické interjekcie, ktoré sa používajú na napodobňovanie zvukových 

prejavov človeka (cheche, chacha, hihi, hapčí), zvierat (hav-hav, mňau, kikirikí) alebo zvukov 

vydávaných objektom (tik-tak, cink-cink, cvak-cvak, fidli-fidli). 

9.5.2 Rozdiely v interjekciách 

Základné zhody a rozdiely medzi interjekciami sa v analyzovaných jazykoch týkajú lexi-

kálneho, formálneho morfologického, sémantického a syntaktického hľadiska.  

9.5.2.1 Z lexikálneho hľadiska sa úplne odlišuje asi 1/3 interjekcií. Zvyšok vykazuje čias-

točnú alebo celkovú zhodu. Úplne zvukovo i graficky totožné sú napr. bŕŕ, ach, fuj, och (cito-

vé interjekcie); pst, hej, stop (vôľové interjekcie); bum, hop, kuku, mee (zvukomalebné inter-

jekcie). Čiastočné rozdiely medzi lexémami vyplývajú z odlišnosti fonologických systémov, 

ďalej to môže byť rozličné poradie hlások, počet slabík alebo odlišnosti v jednej, resp. dvoch 

hláskach, napr. S oj, hú, ej-ej – P ojej, uh, ojejej (citové interjekcie), S čit, beda, hijo – P cyt, 

biada, wio (vôľové interjekcie), S ťap, tresk, cin-cin – P ciap, trzask, dzyń-dzyń (zvukomaleb-

né interjekcie). Úplne rozdielne sú napr. S fíha, ojha – P ho-ho/hu-hu, hoho/fifi (citové inter-

jekcie); S heš, aha – P a sio, patrz!/o! (vôľové interjekcie); S hudry-hudry, štrng – P glu-glu, 

frr, fru (zvukomalebné interjekcie).  

Pre citové interjekcie platí, že čím sú spontánnejšie, tým menšie sú lexikálne rozdiely 

medzi oboma jazykmi. Vôľové interjekcie sa z lexikálneho hľadiska odlišujú najmenej, čo je 

zapríčinené historickou a teritoriálnou blízkosťou oboch jazykov, ale aj existenciou prevzatí 

ako marš (marsz), stop, halo. Miera zhody medzi zvukomalebnými interjekciami sa spája 

s mierou ich ikonickosti. Čím nižšia je jej miera, tým menšie sú lexikálne rozdiely.  

9.5.2.2 Formálna charakteristika interjekcií. V oboch jazykoch sa zhodne vyčleňujú pô-

vodné a odvodené interjekcie. Najviac zhôd vykazujú pôvodné interjekcie, ktoré dnes nepoci-

ťujeme ako motivované. Tieto slúžia ako základ pre tvorenie nových výrazov (najmä slovies), 

ktoré sa tvoria hlavne od citových a zvukomalebných interjekcií. Odvodené interjekcie sa 

tvoria od slovesných základov, od celých výrazov alebo dokonca konštrukcií.    

Mnohé slovenské citové interjekcie sú základom pre tvorenie slovies dokonavého a ne-

dokonavého vidu, ako aj frekventatív, napr. joj → jojkať, zajojkať; hm → hmknúť, zahmkať, 

hmkať. V poľštine na rozdiel od slovenčiny je tento typ derivácie okrajový, napr. oj → ojać.  

Menší rozsah má v poľštine v porovnaní so slovenčinou aj tvorenie slovies od zvukomaleb-

ných (onomatopojických) interjekcií, porov. napr. S dup → dupať, dupnúť, dupkať; P buch → 

buchać, buchnąć. Od vôľových interjekcií sa v oboch jazykoch tvoria slovesá veľmi zriedka-

vo, porov. napr. S pst → pstkať; P stop → stopować. 

Z formálneho hľadiska majú interjekcie rozličné podoby, od jednofonémových štruktúr 

cez jednoslovné výrazy až po kompozitá. Najkratšie interjekcie majú formu: S a/á, o/ó, e/é – 

P a, o, e, i, u. V reči sa realizujú rozličnou intonáciou a časom trvania, v písme sa zaznačujú 
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jedným až viacerými vokálmi, v slovenčine často aj s naznačením kvantity. K čisto konsonan-

tickým interjekciám zloženým často z netypických zoskupení patria napr. frr, pst, tss. 

V poľštine sa vyskytujú aj dubletné tvary s vokalickým elementom: frr/fru, pst/psyt, tss/tssyt. 

Najpočetnejšiu skupinu však predstavujú vokalicko-konsonantické interjekcie: jednoduché 

(aj), reduplikované (ajajaj, ej-ej). 

Pre slovenské zvukomalebné interjekcie sú príznačné časté dubletné tvary (krátky 

a dlhý), ktoré však nemajú vplyv na sémantiku: bac/bác, prask/prásk. Spoločným javom je 

pridávanie segmentu -s po interjekciách zakončených na bilabiálny konsonant: S, P bum, 

bums. Iteratívne zvukomalebné interjekcie sa delia na reduplikované bez zmeny vokalické-

ho/konsonantického elementu: S cup-cup, krá-krá-krá – P pac-pac, dzyń-dzyń-dzyń a redupli-

kované so zmenou vokalického/konsonantického elementu druhého člena: S, P tik-tak.  

Od slovies prešli k interjekciám niektoré ustrnuté tvary výlučne v slovenčine, napr. hybaj, 

poď. Od substantív sa obohatil systém interjekcií v oboch jazykoch, ale vo väčšej miere 

v poľskom jazyku: S sakra, Bože – P Jezus Maria.  

Slovenčina sa odlišuje od poľštiny aj výraznou tendenciou k tvoreniu zložených interjek-

cií, ktoré sa skladajú z dvoch alebo viacerých výrazov alebo predložkových konštrukcií. Píšu 

sa väčšinou spolu, v niektorých prípadoch ešte oddelene: Ježišmarijajozef, Kristeježiši, dopa-

roma, preboha. 

9.5.2.3 Sémantické rozdiely spočívajú najmä v absencii niektorého sémantického prízna-

ku v jednom z jazykov. Čiastočne významovo odlišné interjekcie predstavujú najpočetnejšiu 

skupinu: hej, fuj, aha, hej, heš, šic atď. Napríklad citoslovce hej sa zhodne používa len vo 

význame upozornenia (S Hej, vy tam! – P Hej, z drogi!), v slovenčine vyjadruje navyše roz-

ličné citové pohnútky (Hej, to bude život!), v poľštine sa zas používa vo funkcii pozdravu 

„cześć“ medzi mladými ľuďmi (Hej! Dawno cię nie widziałem. Hej! Jak się masz?). 

Úplne sémanticky totožné sú napr.: S, P a, ach, hm; S mhm, uf – P uhm, uf/uch; S haló, 

hahou/hahoj – P halo, hej-hej; S, P bum, buch, bach.   

9.5.2.4 Syntaktické vlastnosti slovenských a poľských interjekcií v primárnych funkciách 

nevykazujú žiadne rozdiely. V sekundárnych funkciách citové interjekcie v podstate nevstu-

pujú do syntaktických vzťahov s inými členmi výpovede, vystupujú vo funkcii samostatných 

výpovedí, sekundárne sa spájajú s tvarmi rozkazovacieho spôsobu a s tvarom vokatívu (Haló, 

Stanislava! – Halo, Stanisławo!). 

 

 

 
 

 

ÚLOHY K 9. LEKCII 

 

1.  Od nasledujúcich adverbií utvorte syntetické tvary komparatívu a vypíšte alterná-

cie, ktoré vznikajú pri stupňovaní:           

P 

1. biało, 2. wesoło, 3. gorąco, 4. drogo, 5. cicho, 6. prędko, 7. krótko, 8. staro, 9. prosto, 

10. tanio, 11. blisko, 12. grzecznie, 13. trudno, 14. twardo, 15. głośno, 16. szybko, 17. słodko, 

18. mocno, 19. długo, 20. smutno, 21. dobrze, 22. źle, 23. szlachetnie, 24. modnie, 25. pewnie 
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2.  Utvorte komparatív slovenských adverbií a vypíšte alternácie:       

S 

1. draho, 2. priateľsky, 3. tuho, 4. jednoducho, 5. lacno, 6. dobre, 7. vysoko, 8. nízko, 9. sme-

lo, 10. zdravo, 11. príjemne, 12. demokraticky, 13. málo, 14. mnoho, 15. zle, 16. bezpečne, 

17. energicky, 18. bystro, 19. trpko, 20. často,  21. dokonale,  22. úctivo, 23. milo,  24. ľahko, 

25. dobre, 26. falošne, 27. voľne  

 

3.  Preložte do slovenčiny poľské adverbiá:          

O 

1. do przodu, 2. pod wieczór, 3. na darmo, 4. po cichu, 5. na nowo, 6. na stałe, 7. z gruba,  

8. z wysoka, 9. z daleka, 10. z rzadka, 11. z lekka, 12. z dawna, 13. z bliska, 14. z tyłu, 15. na 

lewo, 16. na odwrót, 17. na poły, 18. na razie, 19. za długo, 20. za dużo, 21. za mało, 22. za 

wcześnie, 23. za późno 

 

4.  Preložte nasledujúce deadjektívne adverbiá do poľštiny a všímajte si rozdielne  

sufixy:                

O 

1. medzinárodne, 2. mocne, 3. duševne, 4. bezcieľne, 5. čiastočne, 6. povinne, 7. pravidelne, 

8. týždenne, 9. výnimočne, 10. naliehavo, 11. nevšímavo, 12. obetavo, 13. spevavo, 14. láska-

vo, 15. ľútostivo, 16. plačlivo, 17. šťastlivo, 18. pohŕdavo, 19. spravodlivo, 20. pravdivo 

 

5.  Na základe prekladu slovenských adverbií so sufixom -y odvoďte zodpovedajúce 

poľské sufixy:              

O 

1. komicky, 2. fantasticky, 3. asymetricky, 4. excentricky, 5. foneticky, 6. umelecky, 7. apa-

ticky, 8. biologicky, 9. byrokraticky, 10. demokraticky, 11. (po) česky, 12. (po) anglicky, 

13. európsky, 14. (po) poľsky, 15. susedsky, 16. ľudsky, 17. otcovsky, 18. bratsky, 19. macoš-

sky 

 

6.  Uveďte slovenské ekvivalenty poľských adverbií a definujte rozdiel medzi členmi 

dvojíc:               

O 

1. Umiał po przyjacielsku poklepać po ramieniu. 2. Przyjacielsko podana dłoń. 3. Gdyby 

w Polsce panował inny ustrój, to ze swoim fachem mógłbym założyć własne przedsiębior-

stwo, a moja rodzina żyłaby po królewsku. 4. Brygida w ciemnych spodniach i żakiecie koja-

rzy się nieco ze stypą, ale uśmiech ma promienny, królewsko łaskawy. 5. Ojciec grał po ama-

torsku na skrzypcach i klarnecie. 6. Od wczesnych lat młodości zajmował się amatorsko piłką 

nożną. 7. Zrobił to po mistrzowsku. 8. Jagiełło mistrzowsko wygrał bitwę pod Grunwaldem. 

9. Zauważyłem, że lekko po aktorsku uniósł brew. 10. Scenki te doskonale odegrali utalento-

wani aktorsko mieszkańcy Bolesławia. 11. Osądzić go po koleżeńsku czy też sprawiedliwie? 

12. Traktuję ją koleżeńsko.  

 

7.  Všímajte si odlišnú väzbu slovies s predložkovými pádmi:  

P 

zmusić do czegoś, tulić się do kogoś, dokładać do czegoś, pobudzać do czegoś, podejść do 

kogoś, przyczynić się do czegoś, uśmiechać się do kogoś, nawiązywać do czegoś, oczyścić 
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z czegoś, dygotać z czegoś, walczyć o coś, pytać o kogoś, podejrzewać o coś, wpaść w coś, 

zagłębić się w coś/w czymś, bawić się w coś, zamienić w coś, liczyć na coś, zgadzać się na 

coś, wybrać na kogoś, znać się na czymś, zawieść się na kimś, opierać się na czymś, zakochać 

się w kimś, uczestniczyć w czymś, zapomnieć o czymś, myśleć o czymś, głosować za czymś, 

pracować nad czymś, rozmyślać nad czymś 

S 

prinútiť k niečomu, túliť sa k niekomu, prikladať k niečomu, povzbudzovať k niečomu, pri-

stúpiť k niekomu, pričiniť sa o niečo, usmievať sa na niekoho, nadväzovať na niečo, očistiť 

od niečoho, triasť sa od niečoho, bojovať za niečo, pýtať sa na niekoho, podozrievať 

z niečoho, upadnúť do niečoho, zahĺbiť sa do niečoho, hrať sa na niečo, premeniť na niečo, 

počítať s niečím, súhlasiť s niečím, zvoliť za niekoho, vyznať sa v niečom, sklamať sa 

v niekom, opierať sa o niečo, zamilovať sa do niekoho, zúčastniť sa na niečom, zabudnúť na 

niečo, myslieť na niečo, hlasovať za niečo, pracovať na niečom, rozmýšľať o niečom 

 

8.  Doplňte vokalizovaný alebo nevokalizovaný tvar prepozície:       

P 

(z) mną, (z) mnie, (w) mnie, (w) wsi, (w) Wrocławiu, (w) włosach, (w) wtorek, (w) wszys-

tkim,  (w) Francji, (z) złością, (z) srebra, (z) skóry, (z) snu, (z) smalcem, (z) świata, (z) szko-

ły, (z) źródła, (z) żłobka, (z) żniw, (w) śnie, zrobić coś (w) trzech, (w) mgle, (z) łba, (z) dwa, 

(w) wieku 32 lat, (w) Warszawie, (w) wodzie, (w) konkursie, (z) żoną, (z) samochodu, 

(z) lasu, (z) zagrożenia, (z) zespołu prasowego, (z) sukcesów kolegi, (z) rządu, (bez) mnie, 

(nad) mną, (od) mnie, (przed) mnie, (przed) mną, (pod) mnie, (pod) mną, (przez) mnie  

S 

(s) mnou, (z) mňa, (v) mne, (v) mňa, (k) mne, (z) začiatku, (z) zvedavosti, (s) soľou, (s) sliep-

kami, (v) vedomí, (v) vrecku, (k) káve, (k) knihám, (z) súkna, (z) sveta, (s) záujmom, (s) zla-

tom, (v) februári, (v) Francúzsku, (k) Gizele, (k) grošu, (z) života, (z) žľabov, (s) šatkou, (s) 

švagrom, (z) šatôčky, (z) školy, (s) ženou, (k) káve, (k) knihám, (z) vzduchu, (v) dvore, (k) 

skrini, (z) psa, (s) bzdochami, (v) sfilmovanej podobe, (k) zgrupovaným poslancom, (z) vži-

tých predsudkov, (s) vžitými predsudkami, (z) všeličoho, (z) všetkých strán, (v) sne, (z) cti, 

(k) vchodu, (k) cti, (bez) mňa, (cez) mňa, (od) mňa, (nad) mňa, (nad) mnou, (pod) mňa, (pod) 

mnou, (pred) mňa, (pred) mnou 

 

9.  Preložte nasledujúce vety s predložkovými pádmi do slovenčiny a všímajte si rozdie-

ly v spôsobe vyjadrenia totožných významov:         

O 

1. Staliśmy u bramy. 2. Co roku razem wyjeżdżamy nad morze. 3. Płynie pod prąd. 4. Po-

szedł  do lekarza. 5. Rzadko do nich wracam. 6. Spotykamy się raz w tygodniu. 7. Przyjeżdża 

raz na miesiąc. 8. Rozpoczęcie budowy pierwszego bloku planujemy za kilka miesięcy. 9. 

Obowiązkowe modlitwy odbywały się tylko w dni świąteczne. 10. Przywiązywali do nóg bia-

łych gołębi karteczki z prośbami do Boga. 11. Następnego dnia został zatrzymany koło sklepu 

spożywczego. 12. Śród fotografów nie zabrakło i konserwatysty z przedpotopowym aparatem. 

13. Minął wielkie lipy koło dworu.  
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10.  Doplňte prepozície v – w, pred – przed, pri – przy, k – ku; z, s – z, medzi – między, 

cez – przez, okrem – oprócz, pre – dla,  proti – przeciw:        

P 

1. .... samochodzie było dwóch mężczyzn. 2. Rezygnację zapowiedział już .... dwoma tygod-

niami. 3. Mieszkańcy wielokrotnie widzieli go .... pobliżu zabudowań, najczęściej .... olszy-

nach. 4. Pochyla się .... ziemi. 5. Mężczyźni wyjęli .... samochodu łopatę. 6. Mieszkał razem 

.... matką i bratem. 7. .... Polsce istnieje najmniejsza rozbieżność .... zarobkach .... kobietami 

i mężczyznami. 8. Biegła .... wieś, .... las. 9. Należą się wszystkim, .... mnie. 10. Dużą szansą 

.... rolnictwa może być produkcja biopaliw. 11. Głosował .... tej kandydaturze. 

S 

1. .... aute boli dvaja muži. 2. Rezignáciu oznámil už .... dvoma týždňami. 3. Veľakrát ho 

obyvatelia videli .... blízkosti stavísk, najčastejšie .... jelšiach. 4. Skláňa sa .... zemi. 5. Muži 

vybrali .... auta lopatu. 6. Býval spolu .... matkou a bratom. 7. .... Poľsku je najmenší rozdiel 

.... platoch .... ženami a mužmi. 8. Bežala .... dedinu, .... les. 9. Patria všetkým, .... mňa. 10. 

Veľkou šancou .... roľníctvo môže byť produkcia biopalív. 11. Hlasoval .... tej kandidatúre.  

 

11.  Doplňte zložené prepozície ponad – ponad, popod – popod, poza – poza, pomedzi – 

pomiędzy a všímajte si odlišnú pádovú väzbu a rozdielne významy:      

S 

1. Leteli .... hory, leteli .... doliny, až sadla na zem noc a vtedy sa dostali k ježibabinmu domu. 

2. Prešiel som  ....  mamutiu figurínu nosorožca a pochopil som, že až doteraz som robil chy-

bu. 3. Ako spolu bežali chodníkom ....  humná, starý Zázvor zbadal v tráve hustý chvost. 4. Za 

východného vetríka sme sa preplavili .... ostrovčeky Lanai a Kaho´olawe.  

P 

1. Krzyk głosicieli wzbił się .... gwar tłumu. 2. .... moją głową zebrały się czarne chmury 

i wkrótce uderzył grom. 3. Chodziły .... okna. 4. Wydawało mu się, że czarniawymi liniami 

obrysowany, niewyraźny obrys, który widzi .... czerwonym słońcem, jest górną krawędzią 

wąwozu. 5. Większość małolatów idzie na papierosa .... teren szkoły. 6. Teren .... miastem 

świetnie nadawał się na taktykę i ćwiczenia wojskowe. 7. .... wystające korzenie możemy 

włożyć niewielki kamień. 8. Teraz spały .... liśćmi na drzewie.  

 

12.  Určte funkcie konjunkcií a, i v nasledujúcich vetách a pomenujte ich primárne 

funkcie v slovenčine a poľštine:          

S 

1. Bača sedel na kopci a obzeral sa po horách. 2. Uvedomil si to a odišiel. 2. Netrvalo dlho 

a hrubý voz zastal pri okovanej bráne. 4. Povyše dediny dobehli ostatných i pridali sa k nim. 

5. Martin sa smutne obrátil, poškrabal sa za uchom – i odišiel. 6. Niekto si berie prášky na 

spanie, a ja som si bral noviny. 7. Zjedol veľa, a stále bol hladný. 8. Rečníte veľa, a málo ko-

náte. 9. Gajdy veľké, a dychu málo. 10. Zdvojnásobil som čiastku, a zasa som prehral. 

11. Ona všetku vinu iba na mňa a na muža uvaľuje, a jednako ona je všetkému na vine.  

P 

1. Tańczą i śpiewają. 2. Pracowali dobrze i osiągali znakomite wyniki. 3. Jeszcze raz rzuciła 

na małe izdebki wejrzenie serdecznego żalu i poszła prędko za towarzyszami. 4. Zwieziono 

z lasu kilka wozów jałowca i palono go na rynku miejskim. 5. Łzy mi w oczach stanęły, a po 

chwili gotów byłem w oburzeniu gołymi rękami rozrzucać palenisko. 6. Zjadł dużo, a ciągle 

był głodny. 7. Byliśmy przemoczeni od stóp do głów, a nikt nie zachorował na grypę. 8. Tu 

był mrok, a nad wsią wisiała świetlna łuna. 9. Położył się zmęczony, a tu goście. 10. Spo-

http://slovniky.juls.savba.sk/?w=smutne&c=vde2&d=peciar&d=kssj4
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=iba&c=d1dc&d=peciar&d=kssj4
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=m%C5%88a&c=d1dc&d=peciar&d=kssj4
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=jednako&c=d1dc&d=peciar&d=kssj4
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=ona&c=d1dc&d=peciar&d=kssj4


9 NEFLEKTÍVNE SLOVNÉ DRUHY 

 

240 | S t r a n a  

dziewał się wygód, a tymczasem zastał marny pokój. 11. Był umarły, a znów ożył. 12. Mie-

dzy milionami sosen każda inaczej się rozrasta, a jednak wszystkie ten sam mają wzorzec.  

 

13.  Do viet doplňte spájacie prostriedky: S akoby, ibaže, nielen – ale i, pretože – P jak 

gdyby, tylko że, nie tylko – ale także, dlatego że. Pozornosť venujte odlišnému pra-

vopisu:               

S 

1. Miesto odpovede pritúlila sa k nemu, …. uňho hľadala záštitu. 2. Slečna však bola …. pek-

ná, …. bystrá. 3. Po pansky sme sa odviezli, …. nie domov. 4. Výška skál kaňonu sa postupne 

znižuje, .... jeho dno stále stúpa. 

P 

1. Tu każdy się spieszy, …. w planach na przyszłość nie było jutra. 2. Sąd zmuszony był  

przesłuchać …. 5 oskarżonych, …. 105 świadków. 4. Przyszedł do mnie, …. ja z nikim nie 

chciałem rozmawiać ani nikogo widzieć. 5. Kurtyna nie otwierała się, …. wczepiły się w nią 

tysiące czarnych ptaków. 

 

14.  Doplňte konjunkcie: P oraz, więc, póki, iż, chociaż, lecz, lub, czyli, ponieważ, jeśli – 

S ak, pretože, čiže, alebo, ale, a, teda, kým, že, hoci a identifikujte ekvivalentné dvo-

jice:               

P 

1. Nie biegłem, …. doszedłem. 2. Najlepsi otrzymali nagrody za naukę, działalność społeczną 

…. osiągnięcia artystyczne i sportowe. 3. Zazwyczaj terapia wspomaga …. uzupełnia inne 

sposoby leczenia. 4. Rozegrała osiem meczy, wszystkie wygrała, …. awansuje do mazowiec-

kiej ligi. 5. Nie cieszy się dobrą opinią tam, gdzie mieszka, …. w Olsztynie. 6. Korzystaj ze 

szczęścia, …. jesteś młoda. 7. Ten temat został zarzucony, …. władze miasta nie zdecydowa-

ły się na finasowanie tego przedsięwzięcia. 8. Specjalistka stwierdziła, …. rozwój umysłowy 

Julki jest prawidłowy. 9. Trochę jestem zacofany, …. chodzi o nowości. 10. Z wykształcenia 

jest nauczycielem, …. nie wykonuje tego zawodu od dłuższego czasu. 

S 

1. Otváral, …. nebol dosť blízko. 2. K rabínovi prišiel chlapec …. dve dievčatá. 3. Môžeme 

vystúpiť na vrchol, ….  pohodlne pokračovať chodníkom. 4. Skúšky som urobil na prvýkrát, 

…. mal som dosť času na oddych. 5. Od 19. storočia sa opierala takmer výhradne o literárne 

pamiatky, …. v našom prípade o spisy historikov. 6. Ruky nepustil, …. si  nesadol. 7. Upadol 

do zabudnutia, …. ho zakrývala mohutná lipa. 8. Nevedela, …. to boli moje dvanáste narode-

niny. 9. Vždy máme radosť, …. môžeme našim čitateľom dať niečo naviac. 10. Kraslice sa 

maľovali až na Bielu sobotu, …. vajíčka pripravovali počas celého pôstu. 

 

15.  Doplňte spájacie výrazy z tejto ponuky: že, lebo, ako, než, kým, zatiaľ čo, aj keď, 

hoci, pokiaľ, pretože, či, keď, alebo, ak, preto, pokým.         

S 

1. Je krajší, ................. sme si mysleli. 2. .................... bude stále tak pršať, rieky sa rozvodnia. 

3. .................. som prišiel na kúpalisko, Jožo tam už bol. 4. Museli sme sa vrátiť, ................. 

sme zabudli kľúče. 5. Zostanem tu, ..................... neprídu. 6. .................... sme sa snažili, vý-

sledky neboli najlepšie. 7. .................. my sme vybaľovali kufre, Ilonka varila čaj. 8. Poslali 

nám e-mail, ................... objednávku vybavia. 9. ..................... bolo už neskoro, išli sme spať. 

10. Všetko som vám už vysvetlila, ...................... už pomaly pôjdem. 11. Peter je v pivnici 
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................. v záhrade. 12. Stalo sa to včera, ................. všetci boli na chate. 13. Nemohli sme 

si spomenúť, ................... sme ju v dedine videli.  

 

16.  V jednotlivých funkciách doplňte ekvivalentné poľské konjunkcie: keď – gdy, kiedy, 

jeśli; že – że, iż; teda – to jest, czyli, toteż, a więc; kým – póki, zanim.     

S 

1. Keď polnoc odbíja, vychádza vodník z vody. (časová veta) 2. Keď budeš raz pracovať, sami 

za tebou prídu. (podmienková veta) 3. Počula, že matka prežila detstvo ako sirota. (objektová 

veta) 4. Do predsiene sa zišiel celý kŕdeľ, že je takmer plná. (dôsledková veta) 5. Záverečnú 

etapu sťahovania národov treba hľadať až v 10. storočí, teda v období, keď ustáva migrácia 

Maďarov a Vikingov. (vysvetľovací význam) 6. Vláda plánuje už druhýkrát otvoriť na určitý 

čas druhý pilier, teda každý bude môcť prehodnotiť svoje rozhodnutie o účasti v ňom. (dô-

sledková veta) 7. Stala sa ich sídlom, kým administratívne celkom nesplynuli s historickou 

župou. (časová veta)  

P 

1. a) Wiesz, zaimponował mi ten dzieciak – powiedział, .... wracali do komendy. b) Przyszła 

do nas, .... wystawialiśmy drugi dramat Witkacego. 2. a) .... nasze sugestie nie zostaną  

uwzględnione, zmuszeni będziemy podjąć bardziej drastyczne środki. b) .... ciśnienie rośnie, 

mieszek zwiększa swą objętość. 3. a) Wydaję się, ... unijny model biurokracji papierowej jest 

daleko bardziej rozbudowany niż polski. b) Twierdził, .... musi załatwiać jakieś sprawy. 4. a) 

Poznałam go na tyle, .... mogę mu zaufać. b) Zrobiło mu się tak słabo, .... trzeba było wezwać 

pogotowie. 5. a) Przyjmie ich codziennie w godzinach urzędowania, .... między 8:00 a 16:00. 

b) Od razu dostała rolę matki, .... głównej postaci w tej sztuce. 6. a) Był to dzień wolny, .... do 

placówki przyjechały całe rodziny. b) Zapewniono im bezpieczeństwo, .... zdecydowali się 

przyjąć takie rozwiązanie. 7. a) Dzielmy się radością, .... możemy. b) Dwa lata trwało, .... 

nauczyłem się uprawy brokułów.  

 

17.  Doplňte partikuly: S naopak, najmä, až, bohužiaľ, naozaj, dokonca, určite, vôbec, 

samozrejme, asi – P naprawdę, niestety, dopiero, zwłaszcza, wprost przeciwnie, 

chyba, oczywiście, w ogóle, z pewnością, nawet  a identifikujte ekvivalentné dvojice: 

               

S 

1. Sú na ňu …. pyšní. 2. Zdá sa, že domácim to neprekáža, …., sme vítanými hosťami. 

3. Chlapci, ja sa vás nedočkám, …. z toho ochoriem. 4. Prišli zaučiť do tajov lyžiarskeho 

umenia …. deti a mládež. 5. Nepopýtal sa, ako ide robota, …. ho to nezaujímalo. 6. Väčšina 

bánk svoje služby obmedzí už dnes a najbližšie ich obnoví …. v pondelok. 7. Nepôjde …. 

v nijakom prípade o súkromnú výstavbu chatiek. 8. Bola to, …., pravda. 9. Mnohým …. za-

vadzia, ale ja si na nej dobre oddýchnem. 10. Jazero je …. prekrásnou oázou plnou vzácnych 

dunajských zákutí a bohatou na rastlinné a živočíšne spoločenstvá lužných lesov.  

P 

1. Kiedyś była tu …. szkoła, ale zlikwidowano ją już wiele lat temu. 2. Sandra nie buntuje się,  

…., uważa, że po tym wszystkim, co zrobił, jej odmowa byłaby czymś podłym i nieludzkim. 

3. Pociągnie to za sobą …. koniec tej organizacji. 4. Widoczne to jest …. w kradzieżach sa-

mochodów. 5. Na temat spisu powszechnego …. się nie wypowiadałem. 6. Wyniki eksperty-

zy miały nadejść …. w poniedziałek, więc po godzinie wyszedł. 7. Nie zabrakło, …., progra-

mu artystycznego. 8. Dawniej zatrzymywała się u matki w Szczecinie, …., już nie żyje. 9. Ci, 

którzy dopuszczają się tych kradzieży, …. nie mają sumienia. 10. Byłem …. bardzo szczęśli-

wy. 
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18.  Do nasledujúcich viet doplňte partikuly predovšetkým – przede wszystkim, naprí-

klad – na przykład, nanajvýš – co najwyżej, dokopy – w sumie,  božechráň – broń 

Boże, naveľa – w końcu, dokonca – w dodatku, zato – za to, bezpochyby – bez wąt-

pienia:              

S 

1. Moja babka …. bola jednou z najlepších kuchárok. 2. Fotografie majú …. dokumentárnu 

cenu. 3. Táto vrstva ľudí má …. veľmi čudný zvyk. 4. Koľko podmanivého rytmu a poetickej 

konkrétnosti je …. vo veršoch stredoslovenských piesní. 5. Niektoré skupiny sa  …. vybavujú 

aj vysielačkami. 6. Nejestvujú nevyslyšané modlitby,  ….  môže ísť o nesplnené prosby. 

7. Dlho mlčala, ale …. pravdu vyjavila. 8. Svojou trénerskou prácou  …. nič  nedokázali. 

9. Nesťažujeme sa, …. . 

P 

1. Anita …. była i jest kobietą o niezwykłych atrybutach i zdolnościach. 2. Szukała odpowie-

dzi …. we łzach i wspomnieniach. 3. Dziewczyna byla brzydka, ładnie się …. ubierała. 

4. Przyjemnie było tam …. zjeść posiłek w małym kółku znajomych. 5. Chroniczna bieda 

zaostrza …. najprostsze problemy. 6. Nie jest to z mojej strony żaden akt nietolerancji, …. 

ciekawość. 7. Ewelina tyle energii włożyła w to, żeby go do tego pomysłu zapalić, że …. dał 

się namówić, żeby obejrzeć cegielnię. 8. Niektórym osobom warto dać kolejną szansę, po-

nieważ i tak …. nic nie stracimy. 9. …., nie chcę mu tym zrobić żadnej krzywdy. 

 

19. Preložte do slovenčiny vety s viazanými (nesamostatnými) partikulami a definujte 

rozdiely:               

O 

1. Czyżby liczył na to, że sprawa przycichnie? 2. W końcu komuż ja mam wierzyć? 3. Któż z 

nas nie marzył o dalekich podróżach? 4. Gdzież podziała się wiara? 5. Jakże się cieszę! 6. Nie 

bądźże podejrzliwy!  

 

20.  Preložte do slovenčiny vety s uvádzacou partikulou czy:        

O 

1. Czy panowie działają sami? 2. Czy masz zamiar zrealizować swój projekt? 3. Czy ma ja-

kieś specyficzne cechy? 4. Czy coś panią zaskoczyło? 5. Czy muszą one być sytuowane na 

terenie, który należy szczególnie chronić? 6. Czy nie ciąży ci popularność? 7. Czy muzeum 

wzbogaca swe zbiory? 8. Czy to realny scenariusz? 

 

21. Text doplňte vhodnými časticami: keby, čo, bohvie, predsa, však, dokonca, veď, 

nech, vraj, len, ktovie, zrejme, vôbec, bohužiaľ, vari, predovšetkým, napodiv, iba, 

ale kde!, horkýže, aj tak.            

S 

1. ...................... sa na mieste prepadnem. 2. Máme .................. zatvorené. 3. .................... sa 

to skončilo dobre. 4. ....................... prečo neprišiel. 5. Je ..................... tvoj syn. 6. Zistite si 

......................, či sa neplánuje zmena trasy. 7. ............................, mýlite sa! 8. ....................... 

sa neboj. 9. ........................ ťa chytia. 10. .................... sa opováž! 11. ..................... bol už 

všetkému koniec! 12. .................... sa to smie? 13. ..................... sa nič vážne nestalo. 

14. ............... ako to v skutočnosti bolo. 15. ..................... sa vopred dohovorili. 16. Na tom 

....................... nezáleží. 17. .................... sa uvidíme. 18. Napísal im ..................... dlhý list. 

19. ......................... sa im vôbec neospravedlnili. 20. ........................ ti verí. 21. ............... si 
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stratil rozum? 22. ................... sa vám páči. 23. ................. nezabudni, že je zajtra posledný 

termín. 24. ......................... neprídu. 25. ....................... ti neverím. 

 

22.  Do viet doplňte nasledujúce sémanticky totožné, ale formálne odlišné interjekcie 

P kukuryku – S kikirikí; a sio – heš; dzyń, dzyń – cink, cink; chlup – čľap; wio – hi-

jó; tup, tup – dup, dup; ojej – jáj; bach, bach – bum, bum; ho, ho – fíha; gul, gul – 

hudry, hudry:              

P 

1. A na płocie na patyku, kogut beztrosko śpiewa…. . 2. Przegania dziewczynki jak kury, …., 

do łóżka! 3. Sanie dzwonią dzwoneczkami, …., …. . 4. Dzieciaki jakby nigdy nic – …. do 

wody, a ja długo stałem, długo patrzyłem na rzekę. 5. Pani krzyknie na konia: ….! – bo ja 

dziś nie mogę. 6. I …., …., biegnie Gienia. 7. Co to będzie, …., co to będzie? 8. A serce …., 

…. . 9. …., …., piękną podróż bym miała takim samolotem. 10. Indyk gulgocze: …., .… .  

S 

1. Kdesi za vrchom sa –  ....  – ozval hlas kohúta. 2. Kľakla si, zahnala sa rukami a zahriakla 

ho, ....! Kohút jej okamžite zaútočil na tvár ostrohami a zatrepotal krídlami. 3. ...., .... – zazvo-

nili v bielom dome pondusové hodiny. 4. Sedem hodín, kúpeľ, .... . 5. Šibal kone a kričal ....! 

6. ...., ...., kráča ťažko, až zem pod ním duní. 7. ...., len to nám bolo treba! 8. ...., .... – ozval sa 

pravidelný rytmus srdca. 9. ...., to je kompliment! 10. Moriak hudruje: ...., .... .  

 

23.  Od nasledujúcich interjekcií utvorte verbá:          

S  

1. jaj, 2. krá, 3. fuj, 4. frk, 5. hop, 6. kikiriki/kikirikí, 7. cing/cink, 8. hu/hú, 9. prask/prásk, 

10. kŕ/kŕŕ, 11. uhm, 12. čľap, 13. žblnk, 14. bzz, 15. pi-pi 

P 

1. ach, 2. cmok, 3. joj, 4. buch, 5. tup, 6. kra, 7. hu-hu, 8. kwa-kwa, 9. ciam, 10. człap, 

11. bul-bul, 12. kum-kum, 13. hyc, 14. gęgę, 15. mlas 

 

24.  Všímajte si zhodné a rozdielne významy formálne totožných interjekcií a pokúste sa 

ich identifikovať:             

S 

1. a) Aha, už viem! b) Aha, už ide! 2. a) Hej, vy tam! b) Hej, to bude život! 3. a) Preskoč, 

hop! b) Hop, stojte! 4. a) Ach, ako sa teším! b) Ach, ták! Aj vy poznáte jeho otca? 5. Marš 

von! 6. a) Ha-ha-ha! – nevie sa zdržať smiechu. b) Čo tu chceš, ha? 7. a) Cha-cha, zasmial sa. 

b) Cha! Ak chcete, dáte, ak nie – nie. 8. a) Potkol som sa a pác na zem. b) Pritisne pušku k 

lícu, pác, a medveď leží na pysku. 9. a) Z lesa sa ozývalo hlasné húkanie sovy: huhu, huhú. b) 

Hu, to je odporné! 

P 

1. a) Aha, już rozumiem! b) Zjadłbyś coś? – Aha. 2. a) Hej, z drogi! b) Hej! Dawno cię nie 

widziałem. 3. a) Hop! No już! Właź panu na kolana! b) Od strony drogi usłyszałam nawoły-

wanie: Hop! Hop! 4. Ach, jak się cieszę! 5. a) Marsz do domu! b) W tył zwrot, naprzód 

marsz! 6. Ha, ha, ha, nie rozśmieszaj mnie! 7. Cha, cha, cha! – wybuchnął gromkim śmie-

chem. 8. Pac, pac, krople deszczu stukały w parapet. 9. Jestem sowa. Hu, hu! Hu, hu!  


