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RIEŠENIE VYBRANÝCH ÚLOH 
 

 

1.  LEKCIA                  

3.  
S p-iaty, v-iac, ryb-ia, šerm-iar, sv-iatok, rozv-iazan-ie, rozv-iať, nam-iesto, p-ieseň, v-iera, rozum-ieť, v-ie,  

b-ieda, b-iely, p-iesok, v-ietor, sm-ieť, zb-ierať, m-iešaný, m-iesto, sp-ievať, zosm-iešňovať, m-iera, m-ieriť,  

p-iecť, sv-ieži, svrb-ieť, sv-ietiť, usm-ievať sa, uv-iesť, zm-iesť 

P pi-ąty, wi-ęcej, rybi-a, szermi-erz, świ-ęto, rozwi-ązani-e, rozwi-ać, zami-ast, pi-eśń, wi-ara, rozumi-eć, wi-e, 

bi-eda, bi-ały, pi-asek, wi-atr, śmi-eć, zbi-erać, mi-eszany, mi-ejsce, śpi-ewać, ośmi-eszać, mi-ara, mi-erzyć,  

pi-ec, świ-eży, świ-erzbi-eć, świ-ecić, uśmi-echać si-ę, uwi-eść, zmi-eść 

11. 
[gna:zoru, zminulosťo , su:vislozďjazikazmisľeňi:m, gvi:robe, gna:žmu, gva:žmu, 

v obeňema:mstrax, misľ anato, zme, tagmer, tagrečeno, gňebu, kozme, nozme, prozme, trawme, plaď-

me, vlagmeška:, v ameňe , oťejolani, ku:sogľadu, ňiňeda:m, kvedrasť e, ďe›ňi:gZME, še:wredaktor, 

gjehopostoju, zlopato , gvoďe, gvedom u, na:žna:rot, agna:hodo  ňepri:ďe, zmoji:m bratom, 

gv oľiťebe, zmaľičkosťo , gjehovi:konu, zvašo , svami] 

12.  
a) [kto, fšetki:x, otpoči:vať, ha:tka, ľepka, fstup, na:žjazik, ňerobiďv obeňič, gv oľiňemu, tagnapri:klat, 

ľencezmojum :tvolu, xľ ebzmaslom, ľ eba, hocigďe, fta:gľeťi:, zaplaďmi, ku:bmeto, zľutovaťsa, 

x ba:daboki, več erogabsolvento , še:wagentu:ri, reumelco , wzňikspoločnosťi, napi:žadresu, 

stobalkoholu, bozgope/ätoval, pezodsusedo , wolwgangamadeuzmo:cart, krigž ako , mozimi, 

pla:žďdodažďa, tabakškoďi:, pe/äzďzovrel, radozďzoživota, uka:šp st, trh/zropo , da:žďzosňehom; 

na: zďriešeň e, či›nozďmesta, peje horu:ca, pri:zďňemusi:š] 

b) [gmestu, gmoru, va ťe, bezu:spexu, zokoľ amesta, veu/euro:pe, gv ere, zradosťo , zvodo , 

zmatko , zňebom, znosom, zlakťom, zruko , besťeba, gbapke, zhadom, snami, vopxoďe, 

vekonomike, kstaňici, gvoďičovi, gjaňe, gukveťe, kumňe, bezo›ca, podu:ťesom, zromanom, 

zondrejom, gľuďom] 

c) [danaaaľenaišľigaňičke || zoľgo jetoťaške: || sťahujemesazopavidoostravi || pa:čisami 

spe operni:h/umelco  || terazužv emfšetko || ud ž avaspojeň ezvoŋka ši:msvetom || p o ďemsvami 

gvašimroďičom|| xiďju || vra:ďje t epeň aze || ma:žveľapr aťeľo ||] 

13. 
a) pred s, z, sz, ż, ś, ź, w, f, ch ako [õ], [ẽ] 

b) ą na konci slov ako [õ] 

c) ę na konci slov ako [e] 

d) ą pred ł ako [o] 

e) ę pred [ľ], ł ako [e] 

f) pred t, d, c, dz, cz ako [on, en] 

g) pred p, b ako [om, em]  

h) pred k, g ako [oŋ, eŋ] 

ch) pred [ć], [] ako [oň, eň]  

21.  

JEDného LETného DŇA ZAstali NA brehu RIEky POPrad pri MEStečku ĽUbovňa Ustatí JAZDci# KTOrým 

VElil STArý ŠĽACHtic ĽUbovenský# TOmu sa Okolitá KRAjina tak ZApáčila# ŽE sa EŠte v TEN IStý DEŇ 

ROZhodol NA skalnom BRAle Oproti MEStečku POstaviť HRAD# 

Ibaže ČO sa CEZ deň VYbudovalo# v NOci ZMIZlo# a TAKto sa to STÁle Opakovalo# SMUTný ĽUboven-

ský ZIStil# že TOto MIESto PATrí ZLEJ VÍle# a TAK sa ZA ňou VYbral# SÚHlasila s POstavením HRAdu 
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pod PODmienkou# ŽE jej STArý ŠĽACHtic ZApredá SVOju DUšu# PO ťažkom ROZhodovaní ĽUbovenský 

PODmienku PRIjal# NA druhý DEŇ sa HRAD ZAskvel v PLnej KRÁse a VŠETci sa TOmu VEĽmi TEšili# 

Iba STArý ĽUbovenský NEmal DUšu NA mieste# Odišiel do NEďalekého KLÁŠtora# KDE sa VYspovedal 

z VEĽkého HRIEchu# ZLÁ VÍla sa DOzvedela O jeho ZRAde a ROZhodla sa HRAD ZNIčiť VEĽkým BAL-

vanom# 

KEĎ sa už k HRAdu PRIbližovala# ZAznel z NEďalekého KLÁŠtora ZVON# VÍla STRAtila MOC# BALvan 

jej VYpadol a OD tých ČIAS už NIKto NIČ O nej v TOMto KRAji NEpočul# ZAto NA brehu RIEky POPrad 

ZOstala DOdnes SKAla# KTOrá MAla ĽUbovniansky HRAD ZNIčiť...# 

22.  
PewNEgo letNIEgo DNIA nad BRZEgiem PopRAdu przy miasTECZku LuBOWnia staNĘli zmęCZEni  

JEŹDŹcy# DoWOdził nimi STAry SZLACHcic ĽuboVENský# OkoLICZna kraIna tak MU się spodoBAła# że 

postaNOwił WZNIEŚĆ ZAmek na SKALnej TURni naPRZEciw miasTECZka#  

ZAbrał się do PRAcy# LECZ co zbuDOwał w CIĄgu DNIA# NOcą zniKAło# ZafrasoWAny ĽuboVENský 

ODkrył# że MIEJSce to naLEży DO złej WIły# WIĘC się DO niej WYbrał# ZgoDZIła się na postaWIEnie 

ZAMku pod waRUNkiem# że STAry SZLACHcic ODda jej DUszę# Po DŁUgim waHAniu ĽuboVENský 

PRZYjął waRUnek# NaZAjutrz ZAmek STAnął w PEŁnej KRAsie# WSZYScy się oGROMnie cieSZYli# 

TYLko STAry ĽuboVENský NIE mógł sobie ZNAleźć MIEJSca# POszedł do niedaleKIEgo klaszTOru 

i wyspoWIAdał się ze SWEgo straszNEgo GRZEchu# WIła dowieDZIAła się o JEgo ZDRAdzie i postanoWIła 

ZBUrzyć ZAmek, zrzuCAjąc nań oGROMną SKAłę#  

Ale w osTATniej CHWIli z niedaleKIEgo kośCIOła ZAbrzmiał DZWON# WIła straCIła SWĄ MOC# SKAła 

wyPADła jej z RĄK# Od TAMtej POry NIKT już w KRAju O niej nie SŁYszał# ZA to nad BRZEgiem  

PopRAdu DO dziś STERczy SKAła# KTÓra MIAła ZNISZczyć LubowNIAŃski ZAmek...# 

27.  
[tfaš/tvaš], [tfu /tvu ], [śf´ at/śv´ at], [xfa a/xva a], [xf´ila/xv´ila], [kfas/kvas], [kf´ at/kv´ at], 

[bžoskf´iňa/bžoskv´iňa], [akfar´ um/akvar´ um], [pšy], [tšeba], [sfu /svu ], [sfoboda/svoboda], [čfarty/čvarty], 

[čfartek/čvartek], [trfa y/trva y], [krf´isty/krv´isty], [pšexacka], [pšut], [tfardy/tvardy], [kšes o], [xšan], 

[ćf´ erć/ćv´ erć], [kf´itnoňć/kv´itnoňć] 

28.  
S [ň e], [dook en], [xiba], [novi:], [humor], [histo:r a], [minima:lni], [minister], [zima], [pi:saň e], [oke ], 

[lopata], [pi:sal], [la da:k], [A>na], [ne>to], [ň ekedi], [nirva:na], [ň ektori:], [orla], [jab ka:], [slova:], [paň e], 

[rozum em], [film], [kino], [xemik i mexanik], [noso ka], [nosidlo], [baraň a], [kolo], [na:rot], [poxot], [Tarno ] 

P [ňe], [dook´en], [xyba], [novy], [xumor], [x´istor´ a], [m´iňimalny], [m´iňister], [źima], [p´isaňe], [oke ], 

[ opata], [p´isa ], [ a dak], [A>na], [ne>to], [ňek´edy], [ňirvana], [ňektury], [or a], [japka], [s ova], [paňe], 

[rozum´ em], [f´ilm], [k´ino], [xem´ik i mexaňik], [nosufka], [nośid o], [baraňa], [ko o], [narut], [poxut], [Tar-

nuf]  

40.  
S nemá, nech, osobou, kozou, rybou, prácou, Škót, šál, šelest, expert, didaktika, rutina, text, nebo, žaba, žonglér, 

čajník, kačka, voda, kvóta, kedy, nížinným, po vojne, máš, píše, blízko, pracuješ, dňa, nikdy neješ v škole, noso-

rožec, nedobrý, višňový 

P nie ma, niech, osobą, kozą, rybą, pracą, Szkot, szal, szelest, ekspert, dydaktyka, rutyna, tekst, niebo, żaba, 

żongler, czajnik, kaczka, woda, kwota, kiedy, nizinnym, po wojnie, masz, pisze, blisko, pracujesz, dnia, nigdy 

nie jesz w szkole, nosorożec, niedobry, wiśniowy 

41.  
S krv, malinovka, dievča, tetrov, rozprávka, žeriav, názov, obrovský, polievka, postavte sa, achilovka, prvky, 

dav ľudí, niekoľko lovcov, návšteva, otcov, slávny, prestávka, obdiv 

P igła, goły, działo, ciało, mały, ława, wziął, cały, stół, krzesło, siła, wełna, biały, koło, zioło, zaklął, ogarnęła, 

zaczął, łzy, płaszcz, robiła, zbliżałem się, płakać, kupiłem 
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2.  LEKCIA                  

4.  
S päť hodín, mäso, svätý obrázok, deväť príkladov, manželský zväzok, mätový čaj, ružové púpätko, vážny dô-

vod, dva mesiace, mrazivý ľad, letný dážď, rysovacia doska, liečivá rastlina, predčasný pôrod, kuchynský nôž, 

čierny kôň, dubová kôra, na ôsmom mieste, jedálenský stôl, bude, dám ti ruku, mám iba jednu hodinu času, kde 

sa nachádzajú teraz, sú múdri, mám takú knihu, na počiatku  

P pięć godzin, mięso, święty obrazek, dziewięć przykładów, związek małżeński, herbata miętowa, różowy  

pączek, poważny dowód, dwa miesiące, mroźny lód, letni deszcz, deska do rysowania, roślina lecznicza, przed-

wczesny poród, nóż kuchenny, czarny koń, kora dębowa, na ósmym miejscu, stół w jadalni, będzie, dam ci rękę, 

mam tylko jedną godzinę czasu, gdzie znajdują się teraz, są madrzy, mam taką książkę, na początku 

5.  
Prehláska e na a, e na o pred t, d, n, ł, r, s, z. 

7.  
mäso, mäta, päta, vädnúť, svätý, pamäť, pamätník, päť, deväť, mäkký, väčší, väzenie, žriebä, väzeň, väčšie, 

napätie; duby, zuby, ruka, tuhý, ruku, kolegu, trochu, nasledujúci, sudca, muka, hus; jazyk, časť, teľa, vĺča, šte-

ňa, vandrovať; pekný, koleda; viac 

11.  
sąd, łąka, kąpać się, wiozą, kwitnący, prąd, kąt, są, chwytają, pracują, kąsek, mąka, piękną, dobrą, bystrą, ludo-

wą, trąba, tupnąć; budka, buchać, duszek, mur, sukno, tulić się, ufać, głupi, muzeum, smutek, uderzenie, ukłon, 

ul, ułamek, urząd, kogut; mętny, gęstwina, tęsknić, chętka 

13. 
a) pekným plážam – pekných plážach, tlakovým výšam – tlakových výšach, veľkým číslam – veľkých číslach, 

cudzím písmam – cudzích písmach, veselým piesňam – veselých piesňach, teplým lúčom – teplých lúčoch 

b) známym frázam – známych frázach, krásnym plážam – krásnych plážach, prázdnym hniezdam – prázdnych 

hniezdach, čínskym jedlám – čínskych jedlách, bielym miestam – bielych miestach, rýchlym pádom – rýchlych 

pádoch 

15. 
S čakan-ie, behan-ie, chytan-ie, mlčan-ie, lietan-ie, spievan-ie, čítan-ie, písan-ie, prenasledovan-ie, kričan-ie, 

modlen-ie sa, rozumen-ie, myslen-ie, prosen-ie, choden-ie, nosen-ie, seden-ie, minut-ie, chudnut-ie, stiahnut-ie, 

prijat-ie, vzat-ie, liat-ie, začat-ie 

P czekani-e, biegani-e, chwytani-e, milczeni-e, latani-e, śpiewani-e, czytani-e, pisani-e, prześladowani-e, krzy-

czeni-e, modleni-e się, rozumieni-e, myśleni-e, proszeni-e, chodzeni-e, noszeni-e, siedzeni-e, minięci-e,  

chudnięci-e, ściągnięci-e, przyjęci-e, wzięci-e, lani-e, rozpoczęci-e  

19. 
Asibiláciou ď na dź, ť na ć. 

22. 
S a) kačka, rúčka, kľačať, mlčať, čiapka, čajka, čert, čelo, čujný, čin;  

b) ťať, trpezlivosť, temno, tieň, ťahať; 

c) kaša, mušľa, píšu, sušiť, štipľavý, štetina, špenát, Škót; 

d) ruža, každý, muž, žobrák, živica, žaba, železo; 

e) ruský, kúsok, most, cesto, kosiť, sestra, sirota, sedlo, sýkorka, sila;  

f) kozol, mozoľ, kozí, mozog, zeleň, zemský, zimný, zimnica;  

P a) kaczka, rączka, klęczeć, milczeć, czapka, czajka, czort, czoło, czujny, czyn;  

b) ciąć, cierpliwość, ciemno, cień, ciągnąć;  

c) kasza, muszla, piszą, suszyć, szczypiący, szczecina, szpinak, Szkot; 

d) róża, każdy, mąż, żebrak, żywica, żaba, żelazo; 

e) rosyjski, kąsek, most, ciasto, kosić, siostra, sierota, siodło, sikora, siła; 

f) kozioł, mozół, kozi, mózg, zieleń, ziemski, zimny, zimnica;  

24. 
Konsonant j funguje ako protetická hláska, alternant i, interfigovaná hláska alebo grafická zložka na označenie 

asimilácie mäkkosti (informacja). 
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3.  LEKCIA                 

1. 
P szansie, gwieździe, głowie, ręce, łzie, pszczole, musze, kolędzie, mapie, łupinie, matce, kobrze, grzywie, auli, 

bitwie, nodze, brodzie, nudzie, bruździe, ćmie, komorze, garderobie, grze, księdze, mierze, miotle, niewieście, 

męce, kozie, sobocie, roli, sośnie, soli, marchwi, kądzieli 

S šanci, hviezde, hlave, ruke, slze, včele, muche, kolede, mape, lupine, matke, kobre, hrive, aule, bitve, nohe, 

brade, nude, brázde, tme, komore, garderóbe, hre, knihe, miere, metle, neveste, muke, koze, sobote, role, sosne, 

soli, mrkve, kúdeli 

2.  
P o koledze, staroście, łotrze, admirale, cyganie, Adamie, Adrianie, aniele, Arabie, biskupie, błaźnie, Francuzie, 

gaździe, majstrze, Pawle, sąsiedzie; bobrze, kormoranie, psie, lwie, ośle, droździe, orle; świecie, atomie, nerwie, 

klubie, rozkazie, sadzie, reliefie, bębnie, bunkrze, dębie, kotle, lesie; błocie, mieście, awizie, mięsie, oknie, kole, 

ciele, wiadrze, arcydziele, cle, dźiąśle, dominie, gnieździe, jarzmie, rzemiośle, płótnie, słowie, żelazie, świetle 

S o kolegovi, starostovi, lotrovi, admirálovi, cigánovi, Adamovi, Adriánovi, anielovi, Arabovi, biskupovi, bláz-

novi, Francúzovi, gazdovi, majstrovi, Pavlovi, susedovi; bobrovi, kormoránovi, psovi, levovi, oslovi, drozdovi, 

orlovi; svete, atóme, nerve, klube, rozkaze, sade, reliéfe, bubne, bunkri, dube, kotle, lese; blate, meste, avíze, 

mäse, okne, kole, tele, vedre, arcidiele, cle, ďasne, domine, hniezde, jarme, remesle, plátne, slove, železe, svetle 

3.  
S chudí Švédi, veselí študenti, bohatí Česi, vysokí Slováci, drahí priatelia, dobrí psychológovia, starí rektori, 

múdri profesori, mladí Taliani, hluchí páni, slabí chlapci, slepí muži, nemí vojaci (žoldnieri), malí Číňania, bosí 

žobráci, tichí žiaci, lysí manželia, prostí ľudia, zlí hostia, veľkí technici 

P chudzi Szwedzi, weseli studenci, bogaci Czesi, wysocy Słowacy, drodzy przyjaciele, dobrzy psycholo-

dzy/psychologowie, starzy rektorzy/rektorowie, mądrzy profesorowie/profesorzy, młodzi Włosi, głusi panowie, 

słabi chłopcy, ślepi mężczyźni, niemi żołnierze, mali Chińczycy, bosi żebracy, cisi uczniowie, łysi mężowie, 

prości ludzie, źli goście, wielcy technicy 

4.  
S tenší, milší, dlhší, ostrejší, horúcejší, zdvorilejší, lacnejší, bližší, hustejší, tesnejší, dospelejší, belší, veselší, 

užší, temnejší, rozumnejší, zelenší, jasnejší, čistejší, bystrejší, smelší, srdečnejší, ľahší, svätejší, pracovitejší, 

častejší, sviežejší, múdrejší, tlstejší, teplejší, hrdejší, hlbší 

P cieńszy, milszy, dłuższy, ostrzejszy, gorętszy, uprzejmiejszy, tańszy, bliższy, gęściejszy, ciaśniejszy, doroślej-

szy, bielszy, weselszy, węższy, ciemniejszy, rozumniejszy, zieleńszy, jaśniejszy, czyściejszy, bystrzejszy, śmiel-

szy, serdeczniejszy, lżejszy, świętszy, pracowitszy, częstszy, świeższy, mądrzejszy, tłustszy/tłuściejszy, cieplej-

szy, hardziejszy, głębszy  

5. 
S hláv, rúk, dosák/dosiek, knižiek, zápaliek, brád, škôl, kníh, rýb, lúk, rol/rolí, oviec, vrán, žiab, kráv, žien, váh, 

múch, síl, opier, kliník, jám, dier, mier, karaván; pľúc, liet, ech, ložísk, okien, vedier, svetiel, čielok, ramien, 

teliat, mias, miest, miest, mien, diel  

P głów, rąk, desek, książek, zapałek, bród, szkół, ksiąg, ryb, łąk, ról, owiec, wron, żab, krów, żon, wag, much, 

sił, oper, klinik, jam, dziur, miar, karawan; płuc, lat, ech, łożysk, okien, wiader, świateł, czółek, ramion, cieląt, 

mięs, miast, miejsc, imion, dzieł 

7.  
Je to konsonantická alternácia ł/l, ktorú vyvoláva kongruenčná morféma mäkké i vzťahujúca sa na subjekt vyjad-

rený osobným maskulínom v pluráli.  

11.  
Dsg.=Lsg. úlohe, povahe, snahe, dráhe, knihe, nástrahe, oblohe, obsluhe, odvahe, polohe, blche, muche, maco-

che, pančuche, streche, aktovke, búdke, čítanke, bunke, čiarke, čiastke, klinike, lichôtke, uhorke, Oľge, tajge, 

muške, komore, dcére, miere, nevere, pedikúre, sfére, diere, ére, cholere, kariére, karikatúre, chudere, faktúre, 

hore, katedre, lastúre, fakulte, tete, hmote, chate, lopate, korune, pene, hodine, bystrine, maline, jahode, nehode, 

balade, metóde, oblude, hrude, Mekke, jame, dáme, fáme, sadzbe, chodbe, chorobe, hube, chalupe, atrape, strofe, 

žirafe, harfe, katastrofe, nymfe, vdove, cieve, krave, výstave, únave  

12. 
Komparatív: suchší, tichší, vážnejší, spokojnejší, ťažší, bledší, hladší, dlhší, sladší, určitejší, širší, prud-

ší/prudkejší, strohejší, užší, tmavší, mäkší, hlbší, láskavejší, zrejmejší, tupší, plachejší, múdrejší, lepší, mladší, 

tenší, väčší, krajší, náhlejší, ostrejší, horkejší, nižší, ľahší, britkejší, bližší, priateľskejší, otrockejší, kratší, zná-
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mejší; ľahšie, lacnejšie, lepšie, vyššie, nižšie, zdravšie, príjemnejšie, menej, viac, horšie; Superlatív: naj- 

a komparatív: najsuchší, najtichší atď.  

13.  
Sa) úbohí mladíci – o úbohých mladíkoch, anglickí lordi – o anglických lordoch, arabské žrebce – o arabských 

žrebcoch, slovenskí politici – o slovenských politikoch, hluchí dedkovia – o hluchých dedkoch, múdri študenti – 

o múdrych študentoch, plaché srnce – o plachých srncoch, starí dôchodcovia – o starých dôchodcoch, mladí 

muži – o mladých mužoch, veľkí vedci – o veľkých vedcoch, bezmocní zajatci – o bezmocných zajatcoch, boha-

tí obchodníci – o bohatých obchodníkoch, častí hostia – o častých hosťoch, čestní muži – o čestných mužoch, 

dobrí oteckovia – o dobrých oteckoch, dávnoveké jaštery – o dávnovekých jašteroch, mamkini miláčikovia – 

o mamkiných miláčikoch, antickí bohovia – o antických bohoch, sadistickí vrahovia – o sadistických vrahoch 

Sb) sestrini kamaráti – o sestriných kamarátoch, tetini manželia – o tetiných manželoch, nevestini bratia – 

o nevestiných bratoch, hladní žobráci – o hladných žobrákoch, ťažkí pacienti – o ťažkých pacientoch, dlhé hady 

– o dlhých hadoch, experti – o expertoch, prezidenti – o prezidentoch, postrelené bažanty – o postrelených ba-

žantoch, ochotní susedia – o ochotných susedoch, slony – o slonoch, dekani – o dekanoch, Turci – o Turkoch, 

žiaci – o žiakoch, kamzíky – o kamzíkoch 

Sc) plazy – o plazoch, odumierajúce koraly – o odumierajúcich koraloch, levy – o levoch, ženísi – o ženíchoch, 

leňosi – o leňochoch, mnísi – o mníchoch, autori – o autoroch, ministri – o ministroch, rektori – o rektoroch, 

káčery – o káčeroch, kanáriky – o kanárikoch, kalichy – o kalichoch, Česi – o Čechoch, černosi – o černochoch, 

povzdychy – o povzdychoch, výsluchy – o výsluchoch, neúspechy – o neúspechoch, poťahy – o poťahoch, pos-

trehy – o postrehoch, výťahy – o výťahoch, sluhovia – o sluhoch, záťahy – o záťahoch, svahy – o svahoch, kata-

lógy – o katalógoch, patológovia – o patológoch, články – o článkoch, mostíky – o mostíkoch, darebáci – o da-

rebákoch, koňaky – o koňakoch, členky – o členkoch, lejaky – o lejakoch, rozpaky – v rozpakoch, dobrovoľníci 

– o dobrovoľníkoch, kilometre – o kilometroch, litre – v litroch, lakte – na lakťoch, semestre – v semestroch, 

bicykle – na bicykloch, kufre – v kufroch, registre – v registroch 

15. 
síl, rúr, brán, dier, gest, diel, miest, mier, žien, žíl, opier, chát, oblúd, nehôd, karaván, kliník, kníh, divadiel, pra-

vidiel, dievčat, liet, mien, búd, čiar, bied, jám, líp 

 

 

 

4.  LEKCIA                 

1. 
N/Asg. neutier ę: cielę, ramię, wilczę; Asg. maskulín ę: poetę, starostę, radcę, pijanicę; Asg. feminín ę (ą): rybę, 

szansę, pracę, lekcję, panią; Isg. maskulín ą: poetą, starostą, radcą, pijanicą; Isg. feminín ą: rybą, szansą, pracą, 

lekcją, panią 

2.  
N/Asg. neutier -ie: vysvedčenie; Gsg. neutier -ia: vysvedčenia; D/Lsg. neutier -iu: vysvedčeniu; Npl. maskulín  

-ia: dedovia, pedagógovia, géniovia, sokovia; N/Apl. neutier -ia: srdcia, vysvedčenia; N/Apl. -ie pri feminíne 

pani: panie; Dpl. neutier -iam: srdciam, vysvedčeniam; Dpl. feminín -iam: uliciam, dlaniam, kostiam, paniam; 

Lpl. neutier -iach: srdciach, vysvedčeniach; Lpl. feminín -iach: uliciach, dlaniach, kostiach, paniach; Ipl. neutier 

-iami: vysvedčeniami; Ipl. feminín -iami: paniami 

4.  
maskulína: Gsg. = Asg. chlapa, hrdinu; Dsg. = Lsg. chlapovi, hrdinovi; Gpl. = Apl. chlapov, hrdinov; Gsg. = 

Asg. komára; Dsg. = Lsg. komárovi; Npl. = Apl. komáre; Nsg. = Asg. dub-, stroj-; Npl. = Apl. duby, stroje  

feminína: Dsg. = Lsg. žene, ulici, dlani, kosti; Nsg. = Asg. dlaň-, kosť-; Npl. = Apl. ženy, ulice, dlane, kosti 

neutrá: Nsg. = Asg. mesto, srdce, dievča, vysvedčenie; Npl. = Apl. mestá, srdcia, dievčatá, vysvedčenia 

5.  
maskulína: Gsg. = Asg. studenta; Gpl. = Apl. studentów; Dsg. = Lsg. staroście; Gpl. = Apl. starostów; Gsg. = 

Asg. barana; Npl. = Apl. barany; Nsg. = Asg. traktor-; Npl. = Apl. traktory; Npl. = Vpl.  

feminína: Dsg. = Lsg. matce, ulicy, dłoni, nowości; Nsg. = Asg. dłoń-, nowość-; Npl. = Apl. matki, ulice, 

dłonie, nowości; Npl. = Vpl. 

neutrá: Nsg. = Asg. miasto, serce, cielę, spotkanie; Npl. = Apl. miasta, serca, cielęta, spotkania; Nsg. = Vsg.; 

Npl. = Vpl. 
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6.  
a) Npl. sídliská, hradiská, strediská – územia; Lpl. po hodinách, v Beskydách – v Sokolovciach, v Ličartovciach, 

po koľajniciach;  

b) N/Asg. veľké bohatstvo, Spišsko-šarišské medzihorie, slovanské sídlisko, poveľkomoravské obdobie, trhové 

mesto, kúpeľné údolie, vnútrozemské podnebie – najstaršie sídlisko, najvýznamnejšie mesto, najstaršie dielo; 

N/Apl. Bardejovské Kúpele, slané kúpele, jednotlivé kúpeľné hotely, malé kúpele, bohaté kúpele, liečebné úspe-

chy, mestské práva, hlavné strediská, technické pamiatky, závažné opravy, významné udalosti, živelné pohromy, 

výhodné klimatické podmienky, nešpecifické choroby, pitné kúry, účinné metódy, doplnkové služby – ďalšie 

objekty, najvýznamnejšie sídla, najvýznamnejšie pamiatky, ďalšie metódy, ubytovacie a stravovacie služby 

c) 3. os. sg. nemá – vracia sa 

7.  
samosprávny kraj, unikátny komplex, vedúce postavenie, Čierna hora, vínna réva, kultúrna pamiatka, Cisárska 

jama, fyzikálna a medikamentózna liečba, dávneho osídlenia, erárneho podniku, tráviaceho ústrojenstva, centrál-

nym dielom, katastrálne územia, Slánske vrchy, Nízke Beskydy, známe hradiská, kováčske dielne, mimoriadne 

udalosti, minerálne vody, v Nízkych Beskydách, minerálnych vôd, kultúrnych podujatí 

8.  
a) Asg. kolekcję, jamę, atrakcję, rezydencję, palmę, ojczyznę, listę, godzinę, panoramę, wiosnę, Europę, grupę; 

Isg. przygodą, nowoczesnością, syntezą, architekturą, budowlą, attyką, łasiczką, siedzibą, kopalnią, sprawą, 

architekturą, konstrukcją, strzechą, jesienią, pewnością, miejscowością; 

b) A/Isg. całą, największą, gotycko-renesansową, przepiękną, najcenniejszą, smoczą, unikalną, najstarszą, unika-

tową, turystyczną, rycerską, magnacką, najpiękniejszą, najwyższą, turystyczną, zimową; 

c) 3. os. pl. sięgają, są, dodają, mają, wtapiają się, stanowią, dokonują, wybierają, królują, znajdują się, zachęca-

ją, znajdą, stwarzają, urozmaicają, zjeżdżają 

9.  
[b – b´]: budzących, chyba, zabytków, obecnie, obronnymi, brama – wyrzeźbiony, Sobieskiego, wybierają, zdo-

bione, wyrabia się, wybitnego; [p – p´]: Małopolska, przygodą, naprawdę, przyrodnicze, pradoliny,  początek, 

parę – pigułce, najpiękniejsze, wpisanych, papież, Europie, św. Piotra, wtapiają się; [m – m´]: tym, Muszyna, 

pokarmowego, naszym, wszystkim, form, mamy – miejscowości, miasteczek, tradycyjnymi, miód, mineralnych, 

mieści się; [v – v´]: wszystkie, spróbować, kajakarstwa, spływ, wspaniałe, warunki – wiosnę, procesowi, naj-

większym, świata, podziwiając, niewielkiej; [k – k´]: roku, trakcie, której, skali, okolicach, kajakarstwa – wa-

runki, wszystkie, górskie, potoki, ośrodki, huculskiej; [g – g´]: legendarnemu, Gorlic, przygotowanych, górskiej, 

przygodzie, jego – Norymbergii, drugiej, drugi, uwagi, regionu, targi; [x – x´]: małopolskich, budzących, chyba, 

chwili, wysłuchać, zachowane – architekturą, architektonicznych, architekta 

10.  
P kopiec – kopców, początek – początki, rynek – na rynku, zamek – zamki, zamków; wypoczynek 

S František – Františka, celok – celku, celkov; začiatok – začiatkom, Kežmarok 

12.  
P w pigułce k/c; w Małopolsce k/c; w Polsce k/c; o mieście a/e, [st/ść]; w Europie [p/p´]; po drugiej stronie 

[g/g´, n/ń]; córce Wandzie k/c, [d/]; w Wieliczce k/c; w takiej przygodzie [k/k´], [d/] 
S o rozlohe –; v Košickej kotline [n/ň]; v doline [n/ň]; v podobe –; v podstate [t/ť]; po vojne [n/ň] 

13. 
S: na východe [d/ď]; na západe [d/ď]; v Prešove –; v Solivare –; na prelome –; na obvale –; v stredoveku –; 

v novoveku –; v roku –; v mechu –; v parku –; na Hradisku –; na Slovensku –; 

P: o klimacie [t/ć]; w Watykanie [n/ň]; w kościele ó/e, ł/l; w obrębie [b/b´]; na świecie a/e, [t/ć]; na terenie [n/ń]; 

w Czorsztynie [n/ň]; w Ojcowie ó/o, [v/v´]; na wschodzie ó/o, [d/]; w powiecie a/e, [t/ć]; w czasie [s/ś]; 

w regionie [n/ň]; w Rożnowie ó/o, [v/v´]; w Gładyszowie ó/o, [v/v´]; w trakcie [t/ć]; w zamku e/; na Wawelu –; 

w skarbcu [b´/b], e/; w budynku e/; w roku –; w Ogrodzieńcu e/; na szlaku –; w Nowym Wiśniczu –; we 

wrześniu e/; w wyniku –; w wapieniu –; o mieście a/e, [st/ść]; w drzewie [v/v´]; w Dębnie [n/ň]; przy użyciu –; 

o organizowaniu –; w Zalipiu –; na pograniczu –; na południu –; w oparciu o –; w leczeniu –; 

14.  
a) P (-em): duchem, dzwonem, Zygmuntem, Wiedniem, ogniem, krajobrazem, zalewem, gontem, szlakiem, 

folklorem, Dunajcem, szczytem, parkiem; sercem, miejscem, miastem, bogactwem 

S (-om, -ím): tokom, dôkazom, hradom, začiatkom, koncom, obsahom, predpokladom, počtom, domom, zážit-

kom; dielom, množstvom, sídlom, pokračovaním, územím, potrubím, klopaním 
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b) P (-ą): przygodą, nowoczesnością, syntezą, architekturą, budowlą, attyką, łasiczką, siedzibą, kopalnią, spra-

wą, architekturą, konstrukcją, strzechą, jesienią, pewnością, miejscowością 

S (-ou): Vranov nad Topľou, pod strechou, vôňou, rozlohou 

15.  
S (-ia, -i): obyvatelia, roľníci 

P (-i, -y): rowerzyści, artyści, jurorzy, zwolennicy, amatorzy, miłośnicy 

16. 
P prawd –; kamieniczek /e; tkanin –; stóp o/ó; zup –; krain –; Tatr –; koronek /e; wód o/ó; chorób o/ó; jaskiń 

–; zagród o/ó; miast –; spotkań –; miasteczek /e; schorzeń –; miejsc –; schronisk –  

S komôr o/ô; pamiatok /o; vôd o/ô; ciest e/ie; miest –; sídiel /ie; lôžok /o 

17.  
a) P (-om): władcom, bohaterom – S (-om): objektom, baníkom, zamestnancom;  

b) P (-ach): o ogródkach, stylach, zbiorach, terenach, rejonach; o komnatach, skałach, sceneriach, trasach, okoli-

cach, Tatrach, górach; o muzeach, latach – S (-och; -ách, -iach): o Močidlanoch, krajoch, hoteloch, podstavcoch, 

vozíkoch, časoch; o hodinách, Nízkych Beskydách; o koľajniciach, Šarišských Sokolovciach, Ličartovciach; 

c) P (-ami): murami, grobami, arrasami, Rysami; Sukiennicami, kamieniczkami, wspaniałościami, metodami – 

S (-mi, -ami): pármi, zvodmi, chodníkmi; parkami, vetrami, zmenami, mestami 

18.  
P nie zastanawiałam się, powiedział, stanowił, miał, zionął, pożerał; działa, powstała; było, zostało; znalazły 

(kawiarnie), dały (spotkania dały mi wiele do myślenia), zostały (fragmenty), rozwinęły się (uzdrowiska); usy-

pywali (mieszkańcy) 

S oznamoval sa, získal, navštívil, stal sa, vyčlenil, pestoval sa, vyhorel, bol; pestovala sa, zvádzala sa, nezacho-

vala sa, zhorela, ukončila, vpúšťala sa, vyhrabávala sa, plnila, prenášala sa, zhorela, ponechala sa, expedovala, 

premiestnila sa, čerpala sa, bola; ustálili sa, stali sa, získali, pribudli, patrili, začali, vyžiadali si, tvorili, dotvárali, 

boli; išlo, navštívilo, zachovalo sa, bolo 

19.  
P a) odpoczywając, wędrując, podziwiając; b) począwszy 

20.  
P a) aktívne: nie budzących, okalającymi, pochodząca, będący, działających, będące, górujące, otaczającym, 

sięgające, wznoszący się, pochodzące, zdumiewające, wpływający, słynące, skupiająca, specjalizujące się, sprzy-

jające, charakteryzujące się, zwiedzających, wywożąca, leżące; b) pasívne: uprzemysłowione, zwieńczoną, 

wyrzeźbiony, otoczonego, przesycona, poświęcony, prowadzona, wzniesione, postrzępionych, położone, poło-

żonych, zdobione, położonej, zalesionych, rozrzucone, udostępnionych, wytworzonym, położona, wpisanych, 

zachowane, zwanych, związany, oznakowanych, kultywowanych, organizowany, malowane, organizowane, 

rozsiane, produkowanej, wyrabiane, organizowanego, oferowana, organizowane, przygotowanych, odwiedza-

nym, udostępniany, oznakowanych, odwiedzaną; zdobyte, rozwinięte, kryte; c) neosobné: zgromadzono, wznie-

siono, usypano 

S a) pochádzajúci; b) objavené, postavená, postavené, umiestnené, prispôsobené, umiestnenej, dokončený, roz-

členených, prepojené, otáčaný, privádzaná, zbúrané, prevážaná, zabezpečované, prezývaná 

21.  
P nie zastanawiałam się, niebudzących wątpliwości  

S nezachovala sa nám, nemá konkurenta 

 

 

 

5.  LEKCIA                 

1.  
morské orly – o morských orloch, biele bociany – o bielych bocianoch, pestré motýle – o pestrých motýľoch, 

bojovné kohúty – o bojovných kohútoch, hnedé chrústy – o hnedých chrústoch, chrty – o chrtoch, jelene – 

o jeleňoch, dekani – o dekanoch, barany – o baranoch, žraloky – o žralokoch, dudky – o dudkoch, leopardy – 

o leopardoch, zajace – o zajacoch, pstruhy – o pstruhoch, levy – o levoch, ženísi – o ženíchoch, hrochy – o hro-

choch, leňosi – o leňochoch, mnísi – o mníchoch, bobry – o bobroch, káčery – o káčeroch, kanáriky – o kanári-
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koch, kapry – o kaproch, výry – výroch, čmeliaky – o čmeliakoch, kilometre – o kilometroch, litre – o litroch, 

lakte – o lakťoch, semestre – o semestroch, bicykle – o bicykloch, kufre – o kufroch, registre – o registroch 

2.  
1. hady, medvede, papagáje, vlky, tigre, orangutany a krkavce, 2. zajace, motýle, vtáky, orly, sokoly, 3. supy, 

požierače, 4. pstruhy, 5. slony, 6. chrty, 7. sobole, 8. mravce, 9. kliešte, komáre, 10. dinosaury, 11. býky, 

12. kapry, liene, 13. kocúry, 14. hrochy, 15. krty, ježe, 16. zubry, 17. levy, 18. bobry, 19. raky, 20. výry  

3.  
Kapušany – m pl, Karpaty – m pl, Tatry – f pl, Alpy – f pl, Košice – f pl, Levice – f pl, Olomouc – m, Paríž – m, 

Sereď – f, Radvaň – f, Halič – f, čary – m pl, koraly – m pl, paberky – m pl, prístupky – m pl, dožinky – m pl, 

sluchy – f pl, šaty – f pl, liace – f pl, náruč – f, náručie – n, srieň – f, inovať – f, reťaz – f, mosadz – f, byľ – f, 

garáž – f, pištoľ – f 

6.  
1. po zaschnutí, 2. pred pečením, 3. počas pečenia, 4. po upečení, 5. presádzania, poškodením a zaschnutím, 

6. pre zranenie, 7. od dojatia  

7.  
1. oblakoch, 2. balíčkoch, 3. päsťami, 4. kostiach, 5. dverami, 6. prác, 7. kolegoch, 8. hostia, 9. chodníkoch,  

10. z kremeňa, 11. reťaze, 12. Pražania, 13. do popola, 14. kameňa, 15. dňa, 16. rodičia, 17. brehoch,  

18. chlapče, 19. s rodičmi, 20. týždňa, 21. dňom  

8.  
pilot, kupec, priateľ, lotor, Adam, Adrián, Bohumil, Stanislav, chlapče/chlapec, pane, Bože, človeče, Marek, 

syn/synu, mních, kráľovič, technik, svedok, kráľ, atlét, starosta, kolega, excelencia; chlapci, synovia, piloti, su-

sedia, zradcovia, biológovia, stolári; Stanislava, Eva, Tatiana, Marta, Marianna, pastierka, sestra, matka, kňažná, 

žena, babička, mamička, mamička, gazdiná, členka; babičky, tety, nevesty, členky; dieťa, dieťa, deti  

9.  
Pa) epopeję narodową, nagrodę muzyczną, zupę rybną, tysiącletnią historię, piękną plażę, czarną ziemię, zieloną 

aleję, długą brodę, brudną kuchnię, wolną chwilę, polonistykę, Francję, inspirację, Polskę, melodię, szynkę; 

nowego starostę, amerykańskiego atletę, starego sędzię/sędzięgo, młodego poetę, polskiego rowerzystę, artystę  

Pb) z naczelną ideą, grupą rewolucjonistów, wiedeńską firmą, twórczością muzyczną, podstawą programu, mię-

dzynarodową sławą, jego wolą, młodą niewiastą, białą kozą, wysoką sosną, słodką marchwią, szybką jazdą, 

ogromną pobożnością, gwiazdą, zatoką; znanym poetą, wielkim pianistą, dobrym kolegą, ekscelencją, pijanicą  

11.  
S 1. kráľovnej, gazdinej, Márie, kolegu, radcu, dieťaťa, Krasku/Kraska; 2. kráľovnej, gazdinej, Márii, kolegovi, 

radcovi, dieťaťu, Kraskovi; 3. kráľovnú, gazdinú, Máriu, kolegu, radcu, dieťa, Kraska; 4. kráľovná, gazdiná, 

Mária, kolega, radca, dieťa, Krasko; 5. o kráľovnej, gazdinej, Márii, kolegovi, radcovi, dieťati, Kraskovi;  

6. s kráľovnou, gazdinou, Máriou, kolegom, radcom, dieťaťom, Kraskom 

P 1. królowej, gospodyni, Marii, kolegi, radcy, dziecięcia, Fredry; 2. królowej, gospodyni, Marii, koledze, radcy, 

dziecięciu, Fredrze; 3. królową, gospodynię, Marię, kolegę, radcę, dziecię, Fredrę; 4. królowo, gospodyni, Ma-

rio, kolego, radco, dziecię, Fredro; 5. o królowej, gospodyni, Marii, koledze, radcy, dziecięciu, Fredrze;  

6. z królową, gospodynią, Marią, kolegą, radcą, dziecięciem, Fredrą  

12.  
1. s orchideou/orchideami, 2. športových štadiónov, 3. študentmi, géniov, 4. o neutrónoch, 5. s témou diplomo-

vej práce/témami diplomových prác, 6. v centre, 7. panorámu, 8. idey, 9. idey, 10. v Nikarague 

13.  
1. z orchideą/orchideami, 2. stadionów sportowych, 3. studentów, geniuszy/geniuszów, 4. o neutronach, 

5. z tematem pracy magisterskiej/tematami prac magisterskich, 6. w centrum, 7. panoramę, 8. idee, 9. idee,  

10. w Nikaragui 

14.  
dielo Fryderyka Szopena/Chopina, oltár Wita Stwosza, rozhovor s Andrzejom Stasiukom a Olgou Tokarczuko-

vou, život a dielo Ignacyho Paderewského, koncert Maryly Rodowiczovej, spolupráca s hercom Mariuszom 

Dmochowským, obrazy Pabla Picassa, s režisérom Andrzejom Wajdom, tvorba Johanna Wolfganga Goetheho, 

s lingvistkou Alicjou Nagórkovou, s výtvarníkom Jackom Malczewským, štúdia Jána Kačalu, Jána Sabola, slov-

níky Andrzeja Markowského a Mirosłava Bańku, texty Miroslava Žbirku, dielo Jána Bottu, Františka Hečka, 

Ivana Krasku, portrét Géjzu Včeličku, vystúpenie Mariána Vargu, Petra Nagya, koncert Hany Hegerovej, Divad-
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lo Jana Kochanowského, so spisovateľom Jerzym Andrzejewským, pesničky Paľa Haberu, monológy Júliusa 

Satinského a Milana Lasicu, úspechy krasokorčuliara Karola Divína, relácia s Aloizom Beňačkom, Jozefom 

Golonkom  

15. 
s pani Čiernou a s paňou nášho priateľa, o pánu Beňačkovi, pre pani Novákovú, od pani susedky, od kráľovnej, 

krásnej princeznej, pri Pavlovom dome, k pacientovmu stavu, našej pani doktorky, pani manželky, pani učiteľ-

kami, o zlej kráľovnej, zakliate princezné, o smutnej princeznej, všetkých princezien, uplakaných princeznách 

16.  
1. medzi Banskou Štiavnicou a Pezinkom, 2. z Nízkych Tatier, 3. v Prahe, 4. z Košíc, 5. do Banskej Bystrice, 

6. v Piešťanoch, 7. v Pardubiciach, 8. v Prešove, 9. v Krkonošiach, 10. v Olomouci, 11. v Ostrave-Porube, 

12. v Bratislave-Petržalke, 13. v Dobšinej, 14. vo Vrátnej doline, 15. v Trenčianskych Tepliciach, 16. do Parti-

zánskeho 

17.  
a) Adamie, Adasiu, Cezarze, Danielu, Adrianie, Albercie, Dariuszu, Darku, Aleksandrze, Edku, Eryku, Dawi-

dzie, Iwanie, Gabrielu, Hubercie, Jonaszu, Marcinie, Norbercie, Rafale, Sebastianie, Jasiu; Kazimiero, Kasiu, 

Adelajdo, Judyto, Cecylio, Agato, Danusiu, Anastazjo, Ewko, Aleksandro, Franiu, Agnieszko, Gabrysiu, Halino, 

Jasiu, Kornelio, Janino, Jadziu, Marylo, Otylio, Jadwigo, Katarzyno 

b) mój synu, kochany bracie, miły Jacusiu, drogi Januszu, kochany Jacku, mój Stachu, panie inżynierze, panie 

doktorze, mój aniele; droga ciociu, kochana Marysiu, droga sąsiadko, najdroższa babciu, pani kierowniczko, 

panno Ewo, pani magister 

18.  
1. divej zveri, 2. na Sibíri, 3. stredovekej cirkvi, 4. do tváre, 5. paňou, 6. bez dverí, 7. pani doktorke, 8. mladou 

paňou, 9. do plaču, 10. pánu doktorovi, 11. čaju, 12. v mieri, 13. na koni, 14. z kozmu, 15. v cirkuse, 16. týfusu, 

17. dátumu, 18. reumy, 19. v rytme, 20. turnuse, 21. cykle, 22. v luxuse, 23. úzu  

19.  
P 1. Npl. zmęczone oczy, zielone oczy, wielkie oczy; odstające uszy, uszy bolą od czegoś; brudne ręce, zręczne 

ręce, zimne ręce; 2. A pl. otwórz oczy, mieć oczy szeroko otwarte, dbaj o oczy; zakochać się po uszy, czerwienić 

się po uszy; coś rozwiązuje komuś ręce, podać sobie ręce, umywać ręce, załamywać ręce; 3. Gpl. kolor oczu, 

krople do oczu; operacja uszu (uszów), choroby uszu (uszów), przekłuwanie uszu (uszów); ruchy rąk, otrzymać 

z rąk; 4. Ipl. patrzeć smutnymi oczami (oczyma), świat oczami (oczyma) dziecka, Europa oczami (oczyma) 

eurosceptyka; mieć coś za uszami (uszyma), strzyc uszami (uszyma), machając uszami (uszyma); objął ją rękami 

(rękoma), siedzieć z założonymi rękami (rękoma), cudzymi rękami (rękoma), z pustymi rękami (rękoma)  

S 1. Npl. unavené oči, zelené oči, veľké oči; odstávajúce uši, uši bolia od niečoho; špinavé ruky, zručné ruky, 

studené ruky; 2. Apl. otvor oči, mať oči široko otvorené, staraj sa o oči; zaľúbiť sa po uši, červenať sa po uši; 

niečo uvoľňuje niekomu ruky, podať si ruky, umývať si ruky; 3. Gpl. farba očí, kvapky do očí (očné kvapky) 

(arch. očú); operácia uší, choroby uší, prepichávanie uší (arch. ušú); pohyby rúk, obdržať z rúk; 4. Ipl. hľadieť 

smutnými očami, svet očami dieťaťa, Európa očami euroskeptika; mať niečo za ušami, strihať ušami, kývajúc 

ušami; objal ju rukami, sedieť so založenými rukami, cudzími rukami, s prázdnymi rukami  

20. 
a) chłopom, szamponom, szlachcicom, alkoholikom, bankom, brunetom, darwinistom, dogmatom, Filipińczy-

kom, filmom, kuponom, objawom, nietoperzom, jeżom, słoniom, owadom; maskom, marchewkom, harfom, 

fasolom, Chorwatkom, brodom, babciom, anarchistkom, definicjom, Mongołkom, nizinom, piszczałkom, kurom, 

sowom, żyrafom, strukturom; jeziorom, pasmom, miastom, awizom, jarzmom, słowom, przysłowiom, muzeom, 

sercom, rzemiosłom, dziewczątkom, cielętom, szczeniętom, wilczętom 

b) chłopami, szamponami, szlachcicami, alkoholikami, bankami, brunetami, darwinistami, dogmatami, Filipiń-

czykami, filmami, kuponami, objawami, nietoperzami, jeżami, słoniami, owadami; maskami, marchewkami, 

harfami, fasolami, Chorwatkami, brodami, babciami, anarchistkami, definicjami, Mongołkami, nizinami, pisz-

czałkami, kurami, sowami, żyrafami, strukturami; jeziorami, pasmami, miastami, awizami, jarzmami, słowami, 

przysłowiami, muzeami, sercami, rzemiosłami, dziewczątkami, cielętami, szczeniętami, wilczętami 

c) chłopach, szamponach, szlachcicach, alkoholikach, bankach, brunetach, darwinistach, dogmatach, Filipińczy-

kach, filmach, kuponach, objawach, nietoperzach, jeżach, słońach, owadach; maskach, marchewkach, harfach, 

fasolach, Chorwatkach, brodach, babciach, anarchistkach, definicjach, Mongołkach, nizinach, piszczałkach, 

kurach, sowach, żyrafach, strukturach; jeziorach, pasmach, miastach, awizach, jarzmach, słowach, przysłowiach, 

muzeach, sercach, rzemiosłach, dziewczątkach, cielętach, szczeniętach, wilczętach 
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21. 
stoły, stoliki, rogi, miesiące, Kozacy, kozły, laicy, malarze, miłośnicy, noclegi, ułamki, uśmiechy, świadkowie, 

generałowie, obiady; żony, nogi, kawiarnie, noce, ulice, kozy, syreny, teorie, twarze, pieluchy, pływalnie; dzieci, 

okna, laboratoria, oczy, uszy, podia, gniazda, okna, popołudnia, morza, koła 

23.  
1. od kolegi, 2. gróźb, 3. żółtek, 4. przez godzinę, 5. turystę, 6. po stypendium, 7. śpiewacy, 8. synowie, 9. matki, 

dzieci, 10. Barbarze, 11. zwierzętom, 12. ojcu, 13. w milczeniu, 14. trawie, 15. o czasownikach  

24.  
1. pomiędzy Beskidami a Mazurami, 2. w Czechach, 3. do Włoch, 4. w Tatrach, 5. do Katowic, 6. Himalajów, 

7. Karkonoszy, 8. w Alpach, 9. Karpat Wschodnich, 10. Karlowych Warów 

25. 
P o sąsiedzie, w lesie, na płocie, na dębie, o doktorze, o patriotyzmie, w zeszycie, o psie, o profesorze, 

w Krakowie, o zębie, przy ośle, na koniu, przy mężu, w kraju, w parku, o śmiechu, o karpiu, o gołębiu, 

o lekarzu, o ptaku, przy chłopcu, o księdzu; o słowie, w lecie, w płótnie, na sianie, w siodle, o oknie, o mieście, 

na maśle, na polu, na wybrzeżu, w mleku, w uchu, w morzu, o dziecku, w milczeniu 

S o susedovi, v lese, na plote, na dube, o doktorovi, o patriotizme, v zošite, o psovi, o profesorovi, v Krakove, 

o zube, pri oslovi, na koni, pri manželovi, v kraji, v parku, o smiechu, o kaprovi, o holubovi, o lekárovi, 

o vtákovi, pri chlapcovi, o kňazovi; o slove, v lete, v plátne, na sene, v sedle, o okne, o meste, na masle, na poli, 

na pobreží, v mlieku, v uchu, v mori, o dieťati, v mlčaní  

26.  
P tej ziemi, dobrej kondycji, ulubionej kawiarni, czerwonej krwi, mojej roli, mojej przyjaciółki, pięknej wsi, 

trudnej chemii, białej lilii, mojej matki, długiej drogi, waszej dyskusji, wielkiej radości, ich odpowiedzi, naszej 

telewizji, nowej książki, nowej restauracji, linii telefonicznej, wielkiej odwagi 

S tej zeme, dobrej kondície, obľúbenej kaviarne, červenej krvi, mojej roly, mojej priateľky, peknej dediny, ťaž-

kej chémie, bielej ľalie, mojej matky, dlhej cesty, vašej diskusie, veľkej radosti, ich odpovede, našej televízie, 

novej knižky, novej reštaurácie, telefonickej linky, veľkej odvahy 

27.  
P w liceum, z podium, akwarium, z muzeów, w sanatoriach, sympozjom; z uzusem, eukaliptusów, consensusu, 

Owidiusza, o Achillesie, Damoklesa (miecz Damoklesowy), z Herkulesem 

S v lýceu, z pódia, akvárium, z múzeí, v sanatóriách, sympóziám; s úzom, eukalyptov, konsenzu, Ovídia (Oví-

diusa), o Achillovi, Damokla (Damoklov meč), s Herkulom 

28.  
P o jastrzębiu, gołębiu, popie, generale, Michale, diable, Pawle, pośle, Adamie, profesorze, Piotrze, inżynierze, 

studencie, bracie, specjaliście, Wacławie, Andrzeju, koniu, słoniu, łososiu, rysiu, łosiu, niedźwiedziu, śledziu, 

jasnowidzu, księdzu, malarzu, lekarzu, stolarzu, papieżu, wężu, zającu, ojcu, Polaku 

S o jastrabovi, holubovi, popovi, generálovi, Michalovi, diablovi, Pavlovi, poslovi, Adamovi, profesorovi, Pet-

rovi, inžinierovi, študentovi, bratovi, špecialistovi, Václavovi, Andrejovi, o koňovi (na koni), slonovi, lososovi, 

rysovi, losovi, medveďovi, sleďovi, jasnovidcovi, kňazovi, maliarovi, lekárovi, stolárovi, pápežovi, hadovi, 

zajacovi, otcovi, Poliakovi 

29.  
P kolegę, sędzią, o hokeiście, rowerzysty, futboliście, o starostach, ze zdrajcami, eminencje, przeciw abstrakcjo-

nistom, radcy, za poetę 

S kolegu, sudcom, o hokejistovi, cyklistu, futbalistovi, o starostoch, so zradcami, eminencie, proti abstrakcionis-

tom, poradcu, za poetu 

30. 
braci, nauczycieli, leni (-ów), cieśli, czarodziei (-ów), ludzi, księży, słoni, pawi, jastrzębi, jeży, węży (-ów), 

moli, karpi, chruścieli, chrząszczy (-ów), karasi, gronostai (-ów), zajęcy, talerzy, łabędzi, dni, tygodni, pieniędzy, 

kluczy, liści, gwoździ, miesięcy 
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6.  LEKCIA                 

1.  
S 1. v cudzom prostredí, 2. v hustom kroví, 3. na sviežom horskom vzduchu, 4. estetickom a dekoratívnom, 

5. v atraktívnom prostredí, 6. po drahom hračkárskom aute, 7. v krátkom čase, 8. v ľahkom vánku, 9. v hlbokom 

hospodárskom úpadku, 10. v zajtrajšom vydaní, 11. na ostrom slnku, 12. v plastovom  poháriku 
P 1. w cudzym ogrodzie, 2. w olszowym, gęstym lesie, 3. na świeżym powietrzu, 4. w niewielkim, estetycznym 

pomieszczeniu, 5. na atrakcyjnym terenie, 6. po drogim winie, 7. po krótkim milczeniu, 8. w lekkim uśmiechu, 

9. w głębokim, sennym mroku, 10. w jutrzejszym numerze tygodnika, 11. w ostrym słońcu, 12. w plastikowym 

trabancie 

2.  
S 1. susedné štáty, 2. posledný vlak, 3. ranogotické budovy, 4. o širokých cestách, 5. dlhým skladovaním,  

6. s vlčím makom, 7. s vysokým postavením, 8. s hlúpym úškľabkom, 9. lepším prístupom, 10. s lacným tova-

rom, 11. nad úbohým osamelým mladým mužom, 12. starším ľuďom, 13. z vyšších kariet, 14. s poľskými part-

nermi, 15. cudzích jazykov 

P 1. sąsiednie państwa, 2. ostatni pociąg, 3. budowle wczesnogotyckie, 4. o szerokich horyzontach, 5. z długim 

rękawem, 6. krzywym okiem, 7. wysokim murem, 8. z głupim półuśmiechem, 9. lepszym kandydatem, 10. tanim 

materiałem, 11. z ubogim imigrantem, 12. starszym ludziom, 13. wyższych szkół, 14. z polskimi piosenkami, 

15. cudzych rzeczy 

3. 
S od známeho, láskavému, pekný, o sýtom, s cudzím, veľkí, o ostrých, s denným, o tvrdých, so sviežimi, do 

bielej, čiernu/čiernou, s horším, s menšími, v užšom, o horúcich, riečnu/riečnou, o mliečnom, ľudskému, 

o útlom, s predvčerajšími, s poľnými, o zlatom, o klzkých 

4. 
S 1. spokojný s, 2. schopný protestu, 3. pamätlivý svojho pohodlia, 4. vhodný pre, 5. súca na, 6. škodlivý pre, 

7. dobrý pre, 8. úprimný k, 9. krutý ku, 10. zaviazaný svojmu pánovi 

P 1. zadowolony z, 2. zdolny do, 3. pamiętający stare czasy, 4. odpowiedni dla, 5. nadający się do, 6. szkodliwy 

dla, 7. dobry dla, 8. szczery wobec, 9. okrutny dla, 10. zobowiązany wobec  

6. 
1. maličkí chlapčekovia, 2. drahí, 3. austrálski a americkí, 4. tichí, 5. bosí, 6. živé a zdravé, 7. Albertovej, 

8. z matkinej, 9. nad Hankiným, 10. bohatší 

7.  
Milewského, Milewskému, Milewského, Milewskom, Milewským; Słowackého, Słowackému, Słowackého, 

Słowackom, Słowackým; Sedého, Sedému, Sedého, Sedom, Sedým; Tolstého, Tolstému, Tolstého, Tolstom, 

Tolstým; Dostojevského, Dostojevskému, Dostojevského, Dostojevskom, Dostojevským; Žilinského, Žilinské-

mu, Žilinského, Žilinskom, Žilinským; Novákovej, Novákovej, Novákovú, Novákovej, Novákovou; Čiernej, 

Čiernej, Čiernu, Čiernej, Čiernou 

9. 
1. słabi przeciwnicy, 2. ślepi wykonawcy, 3. niemi świadkowie, 4. żywi kowboje, 5. młodzi archeolo-

dzy/archeologowie, 6. bogaci faraonowie, 7. ładni chłopcy, 8. mali pacjenci, 9. bosi karmelici, 10. cisi Francuzi, 

11. starzy gospodarze, 12. drodzy czytelnicy, 13. lepsi fachowcy, 14. duzi akcjonariusze, 15. bezbożni grzeszni-

cy, 16. mądrzy pracownicy, 17. wielcy ludzie, 18. znani naukowcy, 19. cudowni rodzice, 20. mili goście, 

21. lubiani aktorzy, 22. zdolni mężczyźni, 23. śmieszni faceci  

10. 
S 1. kozmetickú firmu, 2. veľkú reštauráciu, 3. mladšiu sestru, 4. novú tašku, 5. celú gramatiku, 6. spoločnú 

večeru, 7. s blízkou známou, 8. medzi poľskou a americkou mládežou, 9. postavou legendárnou alebo historic-

kou, 10. s novou kolegyňou  

P 1. firmę kosmetyczną, 2. wielką restaurację, 3. młodszą siostrę, 4. nową torbę, 5. całą gramatykę, 6. wspólną 

kolację, 7. z bliską znajomą, 8. pomiędzy polską i amerykańską młodzieżą, 9. postacią legendarną czy histo-

ryczną, 10. z nową koleżanką 

11. 
1. najlepším prekážkarkám, 2. bez ruských výškariek, 3. vo východoslovenských mliekarniach, 4. novým pre-

vádzkarniam, 5. sánkarskú dráhu, 6. tŕpnucemu, 7. vládnuca, 8. píšucich, 9. žiaduca, 10. vedúci, získavam 
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13. 
1. mamkine, 2. Karlove, 3. susedove, 4. Pavlove, veselé, 5. oteckove, 6. zradné, 7. Zuzkine, 8. Jankove holuby, 

9. Novákovci, 10. Nobelovu, 11. Stasiukov, 12. Damoklov    

14.  
1. Szukam okularów dziadka. 2. Psy sąsiada zawyły. 3. Zadzwonił do siostry Piotra. 4. Zapaliła świeczkę na 

grobie ojca. 5. Dzięki bogactwu brata. 6. Przekonanie wujka. 7. Ciągle czuję smak kotletów matki. 8. Czy to 

tylko zasługa siostry? 9. Najbardziej spodobało mu się dzieło Katarzyny. 10. Słyszę wołanie babci. 11. Odpo-

wiada matka aktorki. 12. Patrzę na piękne włosy cioci. 

15. 
mladší, múdrejší, hlbší, kratší, redší, sladší, tuhší, slabší, cudzejší, vyšší, černejší, menší, lepší, horší, mäkší, 

drahší, prudší/prudkejší, tenší, priateľskejší, ľahší, skromnejší, ustatejší, zúfalejší, mokrejší, mocnejší, ľudskejší, 

horkejší, vlhší, priamejší, užší, širší, drsnejší, hladší, nižší 

16.  
1. najjednoduchší, 2. najjedovatejší, 3. za najlepšieho, 4. najznámejším, 5. najľahší, 6. najprudší, 7. v najtichšej 

a najčistejšej, 8. najnižšiu, 9. najredší, 10. najsuchšom 

17. 
a) bardziej, najbardziej: piaszczysta, niebieskie, porowaty, bagnisty, rycerski, zaawansowana, siwy 

b) mniej, najmniej: piaszczysta, niebieskie, porowaty, bagnisty, rycerski, zaawansowana, siwy 

18. 
1. odpowiedniejszy/bardziej odpowiedni, 2. gładsza/bardziej gładka, 3. widoczniejsze/bardziej widoczne, 

4. weselsza/bardziej wesoła, 5. gorętsza/bardziej gorąca, 6. miększa/bardziej miękka, 7. suchsza/bardziej sucha, 

8. serdeczniejszy/bardziej serdeczny 

19. 
1. rzetelniejszy – najrzetelniejszy, 2. twardsze – najtwardsze, 3. nowszy – najnowszy, 4. dłuższa – najdłuższa, 

5. mądrzejsze – najmądrzejsze, 6. słodszy – najsłodszy, 7. cieńsze – najcieńsze, 8. bliższy – najbliższy, 9. lżejszy 

– najlżejszy, 10. głębszy – najgłębszy, 11. droższy – najdroższy, 12. tańsza – najtańsza, 13. głośniejszy – naj-

głośniejszy, 14. wyższe – najwyższe  

20. 
1. młodszy, 2. zimniejszy, 3. słodsza, 4. szerszy, 5. cieplejsza, 6. piękniejszy, jaśniejszy, 7. uprzejmiejsza, 

8. czerwieńsza, 9. groźniejsze, smutniejsze, 10. milsze  

21. 
1. Państwo, to żywi obywatele. 2. Jest pełen entuzjazmu. 3. Nie jest zdolna radzić sobie sama. 4. Jej nauczycie-

lem był znany artysta. 5. Kto tym razem będzie winien? 6. W tym świecie czuł się swobodny. 7. Robert był 

świadom tego, co robi. 8. W głębi serca był szczęśliwy. 9. Michał jest zdrów, ma się dobrze. 10. Sam jestem 

ciekaw.  

22. 
1. wesół,  2. zdrów,  3. pełen,  4. ciekaw, 5. gotów,  6. pewien,  7. winien,  8. godzien,  9. łaskaw,  10. świadom 

23. 
wesół, winien, zdrów, godzien, ciekaw, gotów, świadom, pewien, łaskaw, pełen 

24. 
1. sypki, 2. pitna, 3. orna, 4. płaczliwe, 5. kłamliwe, 6. szkodliwy, 7. wędrowne, 8. bojaźliwy, 9. badawcze, 

10. życzliwy 

 

 

 

7.  LEKCIA                  

1.  
Sa) 1. os. sg.: pravidelne -m (píšem, vidím, pečiem, umriem); 1. os. pl.: pravidelne -me (píšeme, vidíme, pečie-

me, umrieme); 3. os. pl. prézenta aktíva: píšu, môžu, nesú, kvitnú, pletú, lezú, tlčú, vlečú, trasú sa, vedú, vezú, 

berú, perú, vezmú, ženú sa, orú, kĺžu sa, kúpu, češú, umrú, pečú, tečú, tisnú, vypnú, napnú, začnú, kryjú, žartujú, 
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prosia, ohlásia, odprosia, trpia, hoja sa, stoja, triedia, visia, ležia, naložia, sadia, súvisia, vyplácajú, púšťajú, veša-

jú, ochorejú, rozumejú, hádžu, chytajú, bijú, idú, voňajú, sedia, majú, umyjú, žijú, vravia, vidia, vedia, počujú, 

žnú (trávu), najmú (niekoho), držia; 2. os. sg. imperatívu: píš, nes, kvitni, pleť, lez, tlč, vleč, tras sa, veď, vez, 

ber, per, vezmi, žeň sa, or, kĺž sa, kúp, češ, umri, peč, teč, tisni, vypni, napni, začni, kry, žartuj, pros, ohlás, od-

pros, trp, hoj sa, stoj, trieď, vis,  lež, nalož, saď, vyplácaj, púšťaj, vešaj, ochorej, rozumej, hádž, chytaj, bi, 

iď/choď, voňaj, seď, maj, umy, ži, vrav, počuj, žni (trávu), najmi, drž 

Sb) infinitív: písať, môcť, niesť, kvitnúť, pliesť, liezť, tĺcť, vliecť, triasť sa, viesť, viezť, brať, prať, vziať, hnať 

sa, orať, kĺzať sa, kúpať, česať, umrieť, piecť, tiecť, tisnúť, vypnúť, napnúť/napäť, začať, kryť, žartovať, prosiť, 

ohlásiť, odprosiť, trpieť, hojiť sa, stáť, triediť, visieť, ležať, naložiť, sadiť, súvisieť, vyplácať, púšťať, vešať, 

ochorieť, rozumieť, hádzať, chytať, biť, ísť, voňať, sedieť, mať, umyť, žiť, vravieť, vidieť, vedieť, počuť, žať, 

najať, držať; verbálne substantívum: písanie, nesenie, kvitnutie, pletenie, lezenie, tlčenie, vlečenie, trasenie sa, 

vedenie, vezenie, branie, pranie, vzatie, hnanie sa, oranie, kĺzanie sa, kúpanie, česanie, umretie, pečenie, tečenie, 

tisnutie, vypnutie, napnutie/napätie, začatie, krytie, žartovanie, prosenie, ohlásenie, odprosenie, trpenie, hojenie 

sa, státie, triedenie, visenie, ležanie, naloženie, sadenie, súvisenie, vyplácanie, púšťanie, vešanie, ochorenie, 

rozumenie, hádzanie, chytanie, bitie, voňanie, sedenie, umytie, žitie, vravenie, videnie, vedenie, počutie, žatie, 

najatie, držanie 

Pa) 1. os. sg.: piszę, mogę, niosę, biorę, kąpię, czeszę, umrę, boję się, jestem, mam, czytam, mierzę, błądzę, 

proszę, piekę, mielę, jem, tnę, śpię, strzygę, wiem, kopnę, dam, wezmę, biegnę, robię, wożę, poznam, zmierzę, 

zabarwię, zemdleję, usłyszę, wysunę, ogrzeję, otworzę, zwiążę, wycierpię, ochrzczę; 1. os. pl.: pravidelne -my 

(piszemy, możemy, niesiemy); 3. os. pl. prézenta aktíva: piszą, mogą, niosą, biorą, kąpią, czeszą, umrą, boją 

się, są, mają, czytają, mierzą, błądzą, proszą, pieką, mielą, jedzą, tną, śpią, strzygą, wiedzą, kopną, dadzą, wez-

mą, biegną, robią, wożą, poznają, zmierzą, zabarwią, zemdleją, usłyszą, wysuną, ogrzeją, otworzą, zwiążą, wy-

cierpią, ochrzczą; 2. os. sg. imperatívu: pisz, nieś, bierz, kąp, czesz, umrzyj, bój się, bądź, miej, czytaj, mierz, 

błądź, proś, piecz, miel, jedz, tnij, śpij, strzyż, wiedz, kopnij, daj, weź, biegnij, rób, woź/wóź, poznaj, zmierz, 

zabarw, zemdlej, usłysz, wysuń, ogrzej, otwórz, zwiąż, wycierp, ochrzcij 

Pb) infinitív: pisać, móc, nieść, brać, kąpać, czesać, umrzeć, bać się, być, mieć, czytać, mierzyć, błądzić, prosić, 

piec, mleć, jeść, ciąć, spać, strzyc, wiedzieć, kopnąć, dać, wziąć, biec/biegnąć, robić, wozić, poznać, zmierzyć, 

zabarwić, zemdleć, usłyszeć, wysunąć, ogrzać, otworzyć, związać, wycierpieć, ochrzcić; verbálne substantí-

vum: pisanie, niesienie, branie, kąpanie, czesanie, umarcie, banie się, bycie, czytanie, mierzenie, błądzenie, 

proszenie, pieczenie, mielenie, jedzenie, cięcie, spanie, strzyżenie, kopnięcie, danie, wzięcie, biegnięcie, robie-

nie, wożenie, poznanie, zmierzenie, zabarwienie, zemdlenie, usłyszenie, wysunięcie, ogrzanie, otworze-

nie/otwarcie, związanie, ochrzczenie 

2.  
1. neklamú, 2. môžu, 3. píšu, 4. chrumkajú, 5. vlečie sa, 6. nemôžem, 7. pomôžem, 8. usmieva sa, 9. nesieš, 

10. závidia, 11. si myslím, chcú,  12. šoféruje, 13. nájdeš, 14. tlačia 

4.  
1. nie si, 2. nie som, 3. nie je, 4. nie sú, 5. nie sme, 6. nie je, 7. nie sú, 8. nie ste 

5.  
1. nie sme, 2. nie sme, 3. nie je, 4. nie sú, 5. nie ste, 6. nie som, 7. nie sú, 8. nie je, 9. nie je 

6.  
S píšuci, viažuci, vážiaci, sediaci, chváliaci, baliaci, honiaci, kropiaci, češúci, čítajúci, bijúci, šijúci, súvisiaci, 

žnúci 

P piszący, wiążący, ważący, siedzący, chwalący, pakujący, goniący, kropiący, czeszący, czytający, bijący, szy-

jący, wiążący się, żnący       

8.  
1. všetky okná boli otvorené, 2. hravé, páčili, 3. umreli, žili, 4. pochodovali, 5. sa krátili, 6. podpísali, 7. boli, 

8. by chceli, 9. povolili, sa začali, 10. pripravovali sme sa, 11. odcestovali  

9.  
1. leží a číta, 2. obkolesujú, 3. hrá, 4. oddeľuje, 5. sa leje, 6. použi, 7. začneš, 8. som, 9. si, 10. stojí 

10.  
kos, pros, lieč, pi, kry, umy, bi, ži, presvedč, urči, zhorši, zväčši, pomasti, zauzdi, rozlúšti, poštátni, urýchli, 

vyprázdni, zlepši, upozorni, zmäkči, pozvi, fajči, mumli, pošli, začni, vypni, vypni, prijmi, odním, chci, potres-

taj, nepáchaj, neluhaj, plávaj, skáč, choď/poď, pozri, príď, nerob, nesadaj, nesadni, nečakaj, nedaj, nedávaj, ne-

plač, neostaň, neostávaj 
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11.  
a) 1. nerob/nerobte, 2. napi sa/napite sa, 3. umy/umyte, 4. nebi sa/nebite sa, 5. pusť/pusťte/pusti/pustite, 6. vráťte 

sa, 7. urči/určite, 8. neboj/nebojte sa, 9. upeč/upečte, 10. prikry/prikryte, 11. pomôž/pomôžte, 12. uprac/upracte, 

13. prines/prineste, 14. nefajči/nefajčite, 15. opýtaj sa/opýtajte sa, 16. dovoľ/dovoľte, 17. pochváľ/pochváľte, 

18. odíď/odíďte, 19. napíš/napíšte, 20. chci/chcite, 21. pošli/pošlite 

b) 1. urobme, zaspievajme si, 2. vžime sa, 3. pripravme, 4. zamyslime sa, 5. uctime si, 6. využime, 7. dohodnime 

sa, 8. minimalizujme, 9. nebuďme, 10. pozvime, 11. bráňme, 12. dodržme, 13. zvoľme 

12.  
1. prídem, začnem, 2. napíšem, 3. ukážem, 4. neplačem, 5. pošlem, 6. neporežem, 7. učešem, 8. neklamem, 

9. pozriem sa, 10. nepotrebujem, 11. spomeniem si, 12. prečítam si, 13. môžem, 14. prinesiem, 15. vyperiem, 

16. upečiem, 17. mrznem, 18. nehryziem, 19. zoberiem, odídem, 20. sa smejem, 21. odpočiniem si, 22. zabud-

nem, 23. natriem, 24. skúšam, 25. ušijem, 26. nevládzem, 27. neleziem, bojím sa, spadnem, zabijem sa 

13. 
S 1. plačúc, 2. pripomínajúc, 3. opierajúc sa, 4. ukážuc, 5. spúšťajúc sa, 6. dávajúc   

P 1. pijąc, 2. śmiejąc się, 3. zarabiając, 4. czekając, 5. nie śpiąc, 6. wracając 

14.  
zaťatý – zaťatie, napätý – napätie, napnutý – napnutie, rozopätý – rozpätie, rozopnutý – rozopnutie, vypnutý – 

vypnutie, vypätý – vypätie, zatknutý – zatknutie, zatýkaný – zatýkanie, vyhlásený – vyhlásenie, brúsený – brú-

senie, myslený – myslenie, súdený – súdenie, (po)blúdený – (po)blúdenie, šľachtený – šľachtenie, miesený – 

miesenie, miešaný – miešanie, mrazený – mrazenie, vyobrazený – vyobrazenie, vyhradený – vyhradenie, ohro-

zený – ohrozenie, pohostený – pohostenie 

15. 
S 1. uhryzne, 2. povedia, 3. si nesadnem, 4. pošleš, 5. prijmeme, 6. pomôžeme 

P 1. ugryzie, 2. powiedzą, 3. nie siądę, 4. wyślesz, 5. przyjmiemy, 6. pomożemy 

16.  
1. by ste sa skryli, 2. šla by som, 3. by sme sa išli, 4. by si chcel, 5. by som sa mal/a, 6. by sme vám poradili, 

7. mohol by si, 8. by sa zmenilo, 9. pomohli by ste, 10. by ste odkázali, 11. boli by sme radi, keby ste nás navští-

vili, 12. chceli by ste ísť, 13. objednali by sme si, 14. musel/a by som sa pozrieť, 15. dohovorili by sme sa  

17.  
1. tancovalo a spievalo sa, 2. hlasovalo sa, 3. cvičí sa, 4. vie sa, 5. vysiela sa, 6. je ovplyvňovaný/ovplyvňuje sa, 

7. boli poškodené, 8. bol osladený, 9. sa rezervovali/boli rezervované, 10. bol zaradený, 11. bol znechutený, 

12. bol chytený a vrátený, 13. vysadili sa/boli vysadené, 14. bola potlačená, 15. je hľadaný/hľadá sa, 16. bol 

poučený, 17. bola prerokovaná a schválená, 18. bol prepustený, 19. je vítaný, 20. bola vydaná, 21. bol pokazený, 

22. bolo určených, 23. sa hodnotí/je hodnotené, 24. bol prijatý, 25. sa ráta, 26. bol som prekvapený, 27. vyrába 

sa/je vyrábaná, 28. bolo to oznámené/oznámilo sa, 29. sa vymieša, 30. sa hovorilo 

19.  
1. buďte taký dobrý a zatvorte, 2. mohli by ste, 3. urobili by ste, 4. pomohli by ste, 5. išli by ste  

20. 
1. biec/biegnąć, 2. ciec/cieknąć, 3. lęgnąć się/ląc się, 4. oblec/oblegnąć, 5. przysiąc/przysięgnąć, 6. rozlec 

się/zried. rozlegnąć się   

22. 
1. pisano, 2. dawano, 3. zrobiono, 4. zanotowano, 5. zamknięto, 6. odkryto, 7. odnaleziono, 8. przyjęto, 9. zatru-

to, 10. pito, 11. pożyczono, 12. jeżdżono, 13. analizowano, 14. opowiadano, 15. zaczęto, 16. zjedzono, 17. ba-

wiono, 18. życzono, 19. głoszono, 20. niesiono, 21. pieczono, 22. bito, 23. pracowano, 24. myślano 25. umyto, 

26. wypito, 27. patrzono, 28. grano, 29. tańczono, 30. przesunięto 

23. 
1. jedz, 2. nie wiedzą, 3. niosąc, 4. związał, 5. będzie rosnąć, 6. przespałbym, 7. jadący, 8. wykąpawszy, 9. za-

grożony  

24. 
1. całują się, 2. pieką, 3. jadę, 4. leżycie, siedzimy, 5. prosi, 6. widzisz, 7. wysiadają, 8. pływa, 9. słuchają, 

10. umiem, 11. wiesz, 12. śpią, jedzą, bawią się, 13. zamieszkują, 14. zachowuję się, 15. dosypuje, 

16. doszukujecie się 
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25. 
a) 1. wysłuchawszy, 2. nie przeczytawszy, 3. wyszedłszy, 4. zjadłszy, 5. zamknąwszy, 6. pojechawszy, dopeł-

niwszy, wyszeptawszy, wytarłszy, wycierpiawszy, spadłszy, zawiódłszy, wypiwszy, wysunąwszy 

b) 1. będąc, 2. słuchając, 3. oglądając, 4. jeżdżąc, 5. spacerując, 6. mierząc, błądząc, chwaląc, doznając, brojąc, 

karząc, wiejąc, biorąc    

26. 
1. miałeś/miałaś, 2. leciał, 3. wisiał, 4. ściskałem/ściskałam, patrzyłem/patrzyłam, 5. znalazłeś/znalazłaś,  

6. trzymali się, leżeli, 7. nie chodziłem/chodziłam, 8. siedzieliśmy/siedziałyśmy, bawiliśmy się/bawiłyśmy się, 

9. nie usiedliście/nie usiadłyście, 10. klęknęła, 11. niósł/niosła, 12. tarł/-a, 13. rósł/rosła, 14. wiódł/wiodła, 

15. wlókł się/wlekł się, 16. pomagał/-a, mógł/mogła, 17. plótł/plotła, żebrał/-a, kradł/-a 

28. 
studiować, wracać, spać, myśleć, zamierzać, obserwować, pamiętać, próbować, kłaść się, odpoczywać, nieść, 

wieźć, pleść, zamieść, wieść, wlec, rzec, uciec, strzec, piec, biec, móc 

29. 
1. wstawanie, 2. studiowanie, 3. golenie się, 4. mycie, 5. pisania, 6. kupienia, 7. granie, 8. myślenie, diałanie 

30. 
1. będziemy czekać (czekali/czekały), 2. będziecie oglądać (oglądali), 3. będą mieszkać (mieszkały), 4. będzie 

śpiewać (śpiewał), 5. nie będę płakać (płakał/płakała), 6. będziesz spłacać (spłacał/spłacała), 7. nie będziecie 

przeszkadzać (przeszkadzali/przeszkadzały), 8. będzie spotykać się (spotykała się), 9. będę spać (spał/spała), 

10. będziesz jeść (jadł/jadła), 11. będą prosić (prosili), 12. będzie walczyć (walczył), 13. będziemy zarabiać 

(zarabiali/zarabiały) 

31. 
1. biegały, 2. siedziały, 3. interesowały się, 4. leżały, 5. czekali, 6. biegli, 7. roznosili, 8. odpoczywały, 9. odpo-

czywali, 10. śpiewały, 11. śpiewali, 11. zgubiły, 12. zgubili, 13. rozumieli, 14. schowały się, 15. spadały, 

16. jechały, 17. dojrzewały, 18. wisiały  

32. 
a) 1. osłodź/osłódź, pij – osłodźcie/osłódźcie, pijcie, 2. groź/zried. gróź – groźcie/gróźcie, 3. pozdrów – po-

zdrówcie, 4. przychodź – przychodźcie, 5. krój – krójcie, 6. zamykaj – zamykajcie, 7. kupuj – kupujcie, 8. speł-

nij/spełń – spełnijcie/spełńcie, 9. spóźnij się – spóźnijcie się, 10. drażnij – drażnijcie, 11. pomóż – pomóżcie, 

12. zastanów się – zastanówcie się, 13. stań – stańcie, 14. śpij – śpijcie, 15. mów – mówcie, 16. przywieź –  

przywieźcie 

b) 1. niech pisze, 2. niech piszą, 3. niech poczeka, 4. niech poczekają, 5. niech prosi, 6. niech robią, niech proszą, 

7. niech pamięta, 8. niech pamietają 

33.  
a) 1. byłby, 2. upiekłabym/upiekłbym, 3. nie musiałbyś/nie musiałabyś, 4. nie mógłby, 5. pojechalibyś-

my/pojechałybyśmy, 6. czuliby się, 7. zjadłaby, 8. nauczyłbym/nauczyłabym 

b) 1. bym kupił, 2. byście zrobili, 3. bym przeczytała, 4. bym nie poszedł, 5. by grali, 6. by czekała, 7. byś pra-

cował 

34. 
1. Książka jest czytana przez Kasię. 2. Gruszki są zrywane przez ogrodnika. 3. Sklep został otwarty przez sprze-

dawczynię. 4. Spódnica została uszyta przez krawcową. 5. Utwór został zagrany przez pianistę. 6. Ryby są ło-

wione przez rybaka. 7. Ptaki były karmione przez nich. 8. Mieszkanie zostało przez nas wymalowane. 9. Turyści 

są oprowadzani przez przewodników.  

35. 
1. zemdlały, 2. przekwitły, 3. zrozumiały, 4. spadły, 5. zmartwychwstały, 6. zgniły, 7. skostniały, 8. zardzewiały, 

9. spróchniały, 10. przybyły, 11. posmutniały, 12. opuchły, 13. nawykły, 14. pobladły, 15. zamieszkały, 

16. odleżały, 17. umarły, 18. przebrzmiały, 19. naciekły, 20. rozmokły, 21. nawykły, 22. osłabły, 23. oślepły, 

24. umarły, 25. wyległy, 26. oślizgły, 27. zgasły, 28. zasiedziały, 29. nabrzmiały 
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8.  LEKCIA                               

1. 
a) 1. o ňom, 2. ich, 3. im, 4. ich, 5. s nami, 6. s vami, 7. s ním, 8. ním, 9. ním, 10. s ňou, 11. ňou, 12. ňou, 

13. s nimi, 14. jej, 15. jej, 16. ju, 17. mu, 18. s ňou, 19. ho, 20. bez nej, 21. nad nami, 22. s ním  

b) 1. na mňa, 2. ma, 3. ku mne, 4. mi, 5. mne, 6. pre mňa, 7. ma, 8. o mne, 9. bez teba, 10. tebe, 11. ti, 12. od 

teba, 13. ťa, 14. k tebe, 15. o tebe  

c) 1. toho človeka, 2. tomu autu, 3. pod tým starým dubom, 4. tomu psovi, 5. do čoho, 6. čomu, 7. o čom, 8. čím, 

9. s čím, 10. na čom, 11. v tej novej posluchárni, 12. o tej včerajšej písomke, 13. pri tej príležitosti sa jej 

d) 1. môjho kamaráta, 2. s mojou dcérou, 3. moje dnešné správanie, 4. s jej názormi, 5. im, s jej súhlasom, 

6. môjho stola, 7. do jej kresla, 8. nášho dekana, 9. svojho syna, 10. k mojim deťom, 11. moju žiadosť, 12. moji, 

pre ňu, 13. s tvojím otcom, 14. k tvojmu problému/tvojim problémom, 15. svojho národa, 16. svojich rodičov, 

17. svoju rodinu 

e) 1. o tomto probléme, 2. s týmto príkladom, 3. s touto študentkou, 4. s týmto, 5. tých, 6. k tým, 7. o tých zmlu-

vách, 8. s tými zvieratami, 9. v tú istú dobu, 10. tie isté, tie isté, 11. s tým istým, s takým istým, 12. s tou istou 

zostavou, za tých istých, tie isté, 13. tí istí, 14. tú istú 

2. 
1. so sebou, 2. k sebe, 3. bez seba, 4. sebe, 5. na seba, 6. pred seba, 7. so sebou, 8. od seba, 9. pre seba, 10. si, 

11. si, sa  

3.  
všetok, všetkého, všetok, všetka, všetky, všetku, všetkých, všetci, všetky, všetky, všetkých, všetkých, všetkým, 

všetky, všetkých, všetkými, všetkými 

4.  
1. ktorej, 2. ktorú, 3. ktorí, 4. ktorú, 5. ktorom, 6. ktorého, 7. ktorým, 8. ktorých  

5.  
1. samého, 2. obaja, 3. tých, 4. jej, ti, 5. tom, 6. mi, 7. nové, 8. nás, samy, 9. svojom, 10. toho, 11. tú 

7.  
1. samo, 2. samy, 3. samé, samá, 4. sami, 5. sám, 6. samý  

8. 
N čí zošit N čia kniha N čie pero 

G čieho G čej G čieho 

D čiemu D čej D čiemu 

A čí A čiu A čie 

L o čom L o čej L o čom 

I s čím I s čou I s čím 

9. 
1. mi, 2. mnie, 3. cię, 4. ci, 5. go, 6. mu, 7. mnie, 8. ciebie, 9. tobie, 10. na mnie, 11. do ciebie, 12. na mnie, 

13. do niego, 14. przeciwko niemu, 15. jemu, 16. – 21. one 

10. 
1. ze sobą, 2. dla siebie, 3. siebie, 4. po sobie, 5. się, 6. się, 7. się, 8. się, 9. sobie, 10. sobie, 11. sobie 

11. 
1. mojego/mego przyjaciela Piotra, 2. mojemu/memu dorosłemu synowi, 3. twoim/twym szacunku, 4. twoi ro-

dzice, 5. moimi/mymi córkami, 6. moją/mą ciocią, 7. twojej/twej twórczości poetyckiej, 8. naszego kraju, 

9. naszym gościom, 10. nasi przodkowie, 11. waszą pomoc, 12. waszej podróży, 13. waszemu krajowi, 14. na-

szymi absolwentami 

12. 
1. o tym terapeucie, 2. ci ludzie, 3. na te wątpliwości, 4. w tę wersję, 5. te kierunki, 6. po tym wydarzeniu, 7. na 

te pytania, 8. w ów wtorek, 9. w owym czasie, 10. na ową sobotę, 11. po owym potknięciu się, 12. owi panowie, 

13. owe przedstawienia 

13. 
1. Z kim, 2. O kim, 3. Czego, 4. Komu i czemu, 5. Co, 6. O czym, 7. O jakim, 8. Jacy, 9. Jaką, 10. Którzy, 

11. Czyją, 12. Czyi, 13. Czyim  
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14. 
1. kogoś, 2. czemuś, 3. w jakimś, 4. czyimś, 5. kogokolwiek, 6. czemukolwiek, 7. o jakimkolwiek, 8. w czyim-

kolwiek, 9. byle kogo, 10. byle czego, 11. byle jakim  

15. 
1. o wszystkim, 2. wszyscy, 3. wszystkie, 4. wszelką, 5. za każdym razem, 6. z każdą, 7. z nikim, 8. niczemu, 

9. żadni, 10. inni, 11. w tym samym 

17.  
1. dvoch/obidvoch/oboch, 2. obidvoch/oboch, 3. obidvom/obom, 4. obidvoma/oboma, 5. obaja/obidvaja, 6. obi-

dvom/obom, 7. dvom, 8. obaja/obidvaja, 9. obe/obidve, 10. oboch/obidvoch, 11. obidva/oba 

18.  
1. osemdesiatpäť, dve, 2. dvadsaťšesť, dvanásť, 3. tridsaťsedem, 4. stoosemnásť, 5. päť, dve, 6. štyri, 7. stodvad-

saťosem, 8. milión stodvadsaťšesťtisíc štyristo osemdesiatpäť, 9. deväťdesiatdeväť, 10. deväťdesiatosem, päťde-

siatsedem, sto päťdesiatpäť, 11. päťdesiat, 12. sedemdesiattri/sedemdesiatich troch, 13. stodesať/sto desiatich, 

14. sto deväťdesiatsedem/sto deväťdesiatimi siedmimi, 15. tristo sedemdesiatdva/tristo sedemdesiatich dvoch, 

16. u dvadsaťdva/u dvadsiatich dvoch, 17. štyroch, 18. troch 

19.  
1. pätnásťtisíc divákmi, 2. dvesto korunami, 3. päťsto divákom, 4. dvanásť celých tridsaťpäť stotín metrov ku-

bických, 5. sedemdesiatdva stupňov Celzia, tisíc osemsto až dvetisíc päťsto, 6. troch štvrtín, 7. sto korunách 

slovenských, 8. stopäť, štyritisíc rokov, 9. dvestotri/dvesto troch, tridsaťštyri, 10. štyridsaťdva/štyridsiatich 

dvoch percent, 11. štyridsaťtisíc kilometroch, 12. dvojtisíci, 13. stoosemdesiatkilometrovej   

20. 
1. dwóch uczniów i jedna studentka, 2. trzech chłopców, 3. czterech architektów, trzech inżynierów, 4. dwaj 

bracia, 5. trzej młodzieńcy, 6. czterej synowie, 7. dwa nasze konie, 8. trzy wersje, trzy prawdy. 9. na dwóch 

koncertach, 10. z dwoma przyjaciółmi, 11. dwóch kamienic, 12. trzem wysokim urzędnikom, 13. z trzema psa-

mi, 14. z czterech stron, 15. dwa miejsca, 16. dwie płonące świece 

21. 
1. tri zemiaky, päť zemiakov, 2. jedny noviny, dvoje novín, troje novín, 3. štvoro rukavíc, 4. jedny hodinky, 

pätoro hodiniek, 5. šestoro ponožiek, 6. pätoro ponožiek, sedmoro slipov, 7. štvoro nožníc, 8. štvoro sánok, dvo-

je lyží, 9. jednu vetu, dvadsaťjeden viet, 10. je jedna žena a jedno dieťa/sú dve ženy/je päť žien 

23.  
1. mi, 2. my, 3. jedny, druhé, 4. ony, 5. ony, rady, 6. ty, 7. ti, 8. naším, 9. mojimi, 10. vášho, 11. svojim, 

12. všetci, jedného, všetkých, 13. traja, 14. tretej, 15. tretieho  

24.  
1. dvadsiati siedmi, 2. tridsiaty prvý, prvým, 3. z piatich, 4. troch, ôsmych, 5. tridsiatich, dvanásty, siedmy, 

6. piatim, 7. piatym, 8. siedmich 

25. 
1. osiemnaście – dziewiętnaście, 2. pięciu, 3. dwadzieścia, 4. czterdzieści, 5. pięćdziesiąt, osiem, 6. pięciu, 

7. dziesięciu, 8. dziewięciu, 9. trzydziestu, 10. piętnastoma, 11. siedmiu, dwunastu 

26. 
1. setna, 2. drugi, 3. dwunasty, 4. dwudziesty, 5. czterechsetny, 6. tysięczny, 7. czterdziestym, 8. siedemnastego, 

9. dziewiątym 

27. 
1. pół, 2. półtora, 3. półtorej, 4. jedna trzecia, 5. jednej czwartej, 6. jedną dziesiątą, 7. jedna setna, 8. jednej piątej  

28. 
1. dwoje, 2. o dwojgu, 3. ośmiorga, dziewięciorga, trojga, 4. trojgiem, 5. na czworo, 6. do pięciorga, 7. sześcior-

gu, 8. pięciorga, 9. sześcioro, 10. czworo 

29. 
1. (punktualnie) szósta, dziesiąta, dwunasta; 

2. dziesięć po ósmej, dwadzieścia po jedenastej, pięć po szóstej/ósma dziesięć, jedenasta dwadzieścia, szósta 

pięć; 
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3. za dwie druga, za dwadzieścia ósma, za pięć czwarta/trzynasta pięćdziesiąt osiem, siódma czterdzieści, 

piętnasta pięćdziesiąt pięć;  

4. wpół do piątej, wpół do siódmej, wpół do drugiej/czwarta trzydzieści, szósta (osiemnasta) trzydzieści, pier-

wsza (trzynasta) trzydzieści; 

5. dziewiąta piętnaście, trzecia piętnaście/piętnaście po dziewiątej, piętnaście po trzeciej; 

6. ósma czterdzieści pięć/za piętnaście dziewiąta (rano, wieczorem, do południa, po południu) 

30.  
1. dve mestá, 2. dve stanoviská, 3. dve veľdiela, 4. dve mená, 5. dve vydavateľstvá, 6. dve sídliská, 7. dva týžd-

ne, 8. dva telefóny, 9. dva projekty, 10. dva dni, 11. dva kombajny, 12. dva kilogramy, 13. dve osoby, 14. dve 

sviece, 15. dve ženy, 16. dve školy, 17. dve hodiny, 18. dve kategórie 

 

 

 

9.  LEKCIA                  

1. 
1. bielej, a/e, ł/l; 2. weselej, o/e, ł/l; 3. goręcej, ą/ę; 4. drożej, g/ż; 5. ciszej, ch/sz; 6. prędzej, d/dz, zánik k; 

7. krócej, t/c, zánik k; 8. starzej, r/rz; 9. prościej, st/ść; 10. taniej, –; 11. bliżej, s/ż, zánik k; 12. grzeczniej, –; 

13. trudniej, n/ń; 14. twardziej, d/dź; 15. głośniej, n/ń; 16. szybciej, k/ć; 17. słodziej, d/dź, zánik k; 18. mocniej, 

n/ń; 19. dłużej, g/ż; 20. smutniej, n/ń; 21. lepiej, supletivizmus; 22. gorzej, supletivizmus; 23. szlachetniej, –; 

24. modniej, –; 25. pewniej, – 

2.  
1. drahšie, 2. priateľskejšie, 3. tuhšie, 4. jednoduchšie, 5. lacnejšie, n/ň; 6. lepšie, supletivizmus; 7. vyššie, s/š, 

zánik ok; 8. nižšie, z/ž, zánik k; 9. smelšie, 10. zdravšie, 11. príjemnejšie, 12. demokratickejšie, 13. menej, sup-

letivizmus; 14. viac, supletivizmus; 15. horšie, supletivizmus; 16. bezpečnejšie; 17. energickejšie, 18. bystrejšie, 

19. trpkejšie, 20. častejšie, t/ť; 21. dokonalejšie, 22. úctivejšie, 23. milšie, 24. ľahšie, zánik k; 25. lepšie, supleti-

vizmus; 26. falošnejšie; 27. voľnejšie 

3.  
1. dopredu, 2. podvečer, 3. nadarmo, 4. potichu, 5. nanovo, 6. nastálo, 7. zhruba, 8. zvysoka, 9. zďaleka, 

10. zriedka, 11. zľahka, 12. oddávna, 13. zblízka, 14. zozadu, 15. naľavo, 16. naopak, 17. napoly, 18. nateraz, 

19. pridlho, 20. priveľa, 21. primálo, 22. priskoro, 23. prineskoro 

4.  
1. międzynarodowo, 2. mocno, 3. duchowo, 4. bezcelowo, 5. częściowo, 6. obowiązkowo, 7. prawidłowo, 

8. tygodniowo, 9. wyjątkowo, 10. usilnie, 11. obojętnie, 12. ofiarnie, 13. śpiewnie, 14. łaskawie, 15. litościwie, 

16. płaczliwie, 17. szczęśliwie, 18. pogardliwie, 19. sprawiedliwie, 20. prawdziwie  

5. 
1. komicznie, 2. fantastycznie, 3. asymetrycznie, 4. ekscentrycznie, 5. fonetycznie, 6. artystycznie, 7. apatycznie, 

8. biologicznie, 9. biurokratycznie, 10. demokratycznie, 11. po czesku, 12. po angielsku, 13. po europejsku, 

14. po polsku, 15. po sąsiedzku, 16. po ludzku, 17. po ojcowsku, 18. po bratersku, 19. po macoszemu 

6.  
1. priateľsky, 2. priateľsky, 3. kráľovsky, 4. kráľovsky, 5. amatérsky, 6. amatérsky, 7. majstrovsky, 8. majstrov-

sky, 9. herecky, 10. herecky, 11. kolegiálne, 12. kolegiálne  

8. 
P ze mną, ze mnie, we mnie, we wsi, we Wrocławiu, we włosach, we wtorek, we wszystkim, we Francji, ze 

złością, ze srebra, ze skóry, ze snu, ze smalcem, ze świata, ze szkoły, ze źródła, ze żłobka, ze żniw, we śnie, 

zrobić coś we trzech, we mgle, ze łba, ze 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, beze mnie, nade mną, ode 

mnie, przede mnie, przede mną, pode mnie, pode mną, przeze mnie  
S so mnou, zo mňa, vo mne, vo mňa, ku mne, zo začiatku, zo zvedavosti, so soľou, so sliepkami, vo vedomí, vo 

vrecku, ku káve, ku knihám, zo súkna, zo sveta, so záujmom, so zlatom, vo februári, vo Francúzsku, ku Gizele, 

ku grošu, zo života, zo žľabov, so šatkou, so švagrom, zo šatôčky, zo školy, so ženou, ku káve, ku knihám, zo 

vzduchu, vo dvore, ku skrini, zo psa, so bzdochami, vo sfilmovanej podobe, ku zgrupovaným poslancom, zo 

vžitých predsudkov, so vžitými predsudkami, zo všeličoho, zo všetkých strán, vo sne, zo cti, ku vchodu, ku cti, 

bezo mňa, cezo mňa, odo mňa, nado mňa, nado mnou, podo mňa, podo mnou, predo mňa, predo mnou  
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9.  
1. Stáli sme pri bráne. 2. Každý rok ideme spolu k moru. 3. Pláva proti prúdu. 4. Išiel k lekárovi. 5. Zriedka sa 

k nim vraciam. 6. Stretávame sa raz do týždňa/za týždeň. 7. Prichádza raz do mesiaca/za mesiac. 8. O niekoľko 

mesiacov plánujeme začiatok výstavby prvého bloku. 9. Povinné modlitby sa uskutočňovali len počas sviatoč-

ných dní/cez sviatočné dni. 10. K nohám bielych holubov priväzovali lístočky s prosbami k Bohu. 11. Nasledujú-

ci deň bol zadržaný pri potravinách. 12. Medzi fotografmi nechýbal ani konzervatívec s predpotopným apará-

tom. 13. Minul veľké lipy pri dvore. 

10. 
P 1. w samochodzie, 2. przed dwoma tygodniami, 3. w pobliżu, przy olszynach, 4. ku ziemi, 5. z samochodu, 

6. z matką, 7. w Polsce, w zarobkach między kobietami i mężczyznami, 8. przez wieś, przez las, 9. oprócz mnie, 

10. dla rolnictwa, 11. przeciw tej kandydaturze 

S 1. v aute, 2. pred dvoma týždňami, 3. v blízkosti, pri jelšiach, 4. k zemi, 5. z auta, 6. s matkou, 7. v Poľsku, 

v platoch medzi ženami a mužmi, 8. cez dedinu, cez les, 9. okrem mňa, 10. pre roľníctvo, 11. proti tej kandidatú-

re  

11. 
S 1. ponad hory, ponad doliny, 2. popod mamutiu figurínu, 3. poza  humná, 4. pomedzi ostrovčeky 

P 1. ponad gwar, 2. ponad moją głową, 3. popod okna, 4. popod czerwonym słońcem, 5. poza teren, 6. poza 

miastem, 7. pomiędzy wystające korzenie, 8. pomiędzy liśćmi  

12. 
S 1. – 5. zlučovacia funkcia, 6. – 11. odporovacia funkcia; konjunkcia a – primárna funkcia: zlučovanie, konjun-

kcia i – primárna funkcia: zlučovanie s odtienkom stupňovania 

P 1. – 5. zlučovacia funkcia, 6. – 12. odporovacia funkcia; konjunkcia a – primárna funkcia: odporovanie, kon-

junkcia i – primárna funkcia: zlučovanie 

13. 
S 1. akoby, 2. nielen – ale i, 3. ibaže, 4. pretože 

P 1. jak gdyby, 2. nie tylko – ale także, 4. tylko że, 5. dlatego że 

14. 
P 1. lecz, 2. oraz, 3. lub, 4. więc, 5. czyli, 6. póki, 7. ponieważ, 8. iż, 9. jeśli, 10. chociaż 

S 1. ale, 2. a, 3. alebo, 4. teda, 5. čiže, 6. kým, 7. pretože, 8. že, 9. ak, 10. hoci 

lecz – ale, oraz – a, lub – alebo, więc – teda, czyli – čiže, póki – kým, ponieważ – pretože, iż – že, jeśli – ak, 

chociaż – hoci  

15.  
1. ako/než, 2. keď/pokiaľ, 3. keď, 4. lebo/pretože, 5. kým/pokiaľ, 6. aj keď/hoci, 7. pokým, 8. že, 9. pretože, 

10. preto, 11. alebo, 12. keď, 13. či 

16. 
1. časová veta: S keď – P gdy, kiedy; 2. podmienková veta: S keď – P jeśli, gdy; 3. objektová veta: S že – P że, 

iż; 4. dôsledková veta: S že – P że, iż; 5. vysvetľovací význam: S teda – P to jest, czyli; 6. dôsledková veta: 

S teda – P toteż, a więc; 7. časová veta: S kým – P póki, zanim 

17. 
S 1. dokonca, 2. naopak, 3. určite, 4. najmä, 5. vôbec, 6. až, 7. samozrejme, 8. bohužiaľ, 9. asi, 10. naozaj 

P 1. nawet, 2. wprost przeciwnie, 3. z pewnością, 4. zwłaszcza, 5. w ogóle, 6. dopiero, 7. oczywiście, 8. niestety, 

9. chyba, 10. naprawdę  

dokonca – nawet, naopak – wprost przeciwnie, určite – z pewnością, najmä – zwłaszcza, vôbec – w ogóle, až – 

dopiero, samozrejme – oczywiście, bohužiaľ – niestety, asi – chyba, naozaj – naprawdę  

18.  
S 1. bezpochyby, 2. predovšetkým, 3. zato, 4. napríklad, 5. dokonca, 6. nanajvýš, 7. naveľa, 8. dokopy, 9. bože-

chráň 

P 1. bez wątpienia, 2. przede wszystkim, 3. za to, 4. na przykład, 5. w dodatku, 6. co najwyżej, 7. w końcu,  

8. w sumie, 9. broń Boże 

19. 
1. Skutočne počítal s tým, že záležitosť utíchne? 2. Komu mám (len) napokon veriť? 3. Kto z nás nesníval o ďa-

lekých cestách? 4. Kde (kam) sa podela viera? 5. Ako sa (len) teším! 6. Nebuď podozrievavý!  
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20. 
1. Pracujete sami? 2. Máš v pláne zrealizovať svoj projekt? 3. Má nejaké špecifické vlastnosti? 4. Zaskočilo Vás 

niečo? 5. Musia byť umiestnené v oblasti, ktorú je potrebné mimoriadne chrániť? 6. Nie je ti popularita na prí-

ťaž? 7. Obohacuje múzeum svoje zbierky? 8. Je to reálny scenár?  

21.  
1. nech, 2. už, 3. predsa, 4. bohvie, 5. predsa, 6. však, 7. bohužiaľ, 8. len, 9. veď, 10. len, 11. aj tak, 12. vari, 

13. napodiv, 14. ktovie, 15. dokonca, 16. predsa/vraj, 17. zrejme, 18. dokonca, 19. vraj, 20. napodiv, 21. čo/vari, 

22. nech, 23. len, 24. zrejme, 25. vôbec 

22. 
P 1. kukuryku, 2. a sio, 3. dzyń, dzyń, 4. chlup, 5. wio, 6. tup, tup, 7. ojej, 8. bach, bach, 9. ho, ho, 10. gul, gul 

S 1. kikirikí, 2. heš, 3. cink, cink, 4. čľap, 5. hijó, 6. dup, dup, 7. jáj, 8. bum, bum, 9. fíha, 10. hudry, hudry  

23. 
S 1. jajčať, jajkať; 2. krákať; 3. fujkať; 4. fŕkať, frknúť; 5. hopkať; 6. kikiríkať; 7. cinkať; 8. húkať, huknúť, 

zahúkať; 9. praskať, práskať, prasknúť; 10. kŕkať; 11. uhmkať; 12. čľapkať, čliapkať; 13. žblnkotať, žblnkať; 

14. bzučať; 15. pípať, pípnuť 

P 1. achać; 2. cmokać, cmoknąć; 3. jojczyć; 4. buchać, buchnąć; 5. tupać, tupnąć; 6. krakać, kraknąć; 7. hukać, 

huknąć; 8. kwakać, kwaknąć; 9. ciamkać; 10. człapać; 11. bulgotać; 12. kumkać; 13. hycać, hycnąć; 14. gęgać, 

gęgnąć; 15. mlaskać, mlasnąć 

24.  
S 1. a) dovtípenie, porozumenie; b) upozornenie, ukazovanie; 2. a) upozornenie; b) radosť; 3. a) pobádanie do 

skoku; b) uvedomenie si, upozornenie; 4. a) radosť; b) dovtípenie, pochopenie;  5. hrubá výzva na odchod;  

6. a) smiech; b) pri otázke na zvýraznenie nástojčivosti; 7. a) smiech; b) výsmech, pohŕdanie; 8. a) úder, pád;  

b) výstrel; 9. a) hlas sovy; b) odpor 

P 1. a) dovtípenie, porozumenie; b) súhlas, potvrdenie; 2. a) upozornenie; b) funkcia pozdravu – cześć;  

3. a) pobádanie do skoku; b) hlasné volanie, privolávanie; 4. radosť; 5. a) hrubá výzva na odchod; b) vojenský 

povel; 6. smiech; 7. smiech; 8. úder, pád; 9. hlas sovy 

 

 

 

10.  LEKCIA                  

1. 
S 1. žiadnu zbraň, 2. nepríjemné správy, 3. prekážky, 4. štvorcový centimeter, 5. oživenie, 6. ruský ekvivalent, 

7. pyramídy, 8. mobilné telefóny, 9. prvú kapitolu, 10. novú ponuku, 11. nijakého rozumného dôvodu, 12. jedi-

nej oblasti    
P 1. rozmowy, 2. krytyki, 3. tych dziewczyn, 4. obiecanego mieszkania, 5. ożywienia, 6. sił, 7. oporu, 8. żadnych 

problemów, 9. książki, 10. tej wypowiedzi   

2. 
S 1. priemerné ceny, za meter štvorcový, kancelárskej plochy; 2. cez letné prázdniny, v Zoologickej záhrade; 

3. fazuľa obyčajná, stará juhoamerická kultúrna rastlina, v celom miernom pásme; 4. kyselinu sírovú; 5. neskorší 

európski králi, v Karolovi Veľkom, kresťanského panovníka; 6. Slovenské  národné divadlo, Labutie jazero;  

7. v Severnej Amerike, medzinárodné teroristické útoky; 8. na seriózny  jazykovedný časopis, moderné jazyko-

vedné a filologické myslenie slovenských jazykovedcov; 9. na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského; 10. 

známy  muzikálový herec 

P 1. standardowe ceny, za metr kwadratowy; 2. w małym ogrodzie zoologicznym, przy stacji benzynowej; 

3. jednoroczną fasolę zwykłą i fasolę wielokwiatową; 4. nieszczelnej cysterny kolejowej, 96-procentowy kwas 

siarkowy; 5. o królu Bolesławie Chrobrym, na banknocie 20-złotowym; 6. norweskiego teatru narodowego; 

7. Ameryce Północnej, Azji Mniejszej, stadnych gołębi dzikich i hodowlanych; 8. ilustrowany tygodnik literacki; 

9. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; 10. wybitny aktor teatralny i filmowy, Teatru Starego 

3. 
1. Štíhla Vojtechova ruka chcela pohladiť plavé Petrove vlasy. 2. Babkina sukňa farebne neladila so zvyškom. 

3. Čistila Matejove topánky. 4. Kristínina susedka nariekala stískajúc mužove ruky. 5. Dlhý žirafí krk je výsled-

kom evolučnej adaptácie.   
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4. 
1. Kombajn bol kúpený niekoľkými roľníkmi. 2. Celý dokument nebol prečítaný, len isté fragmenty. 3. Dieťa 

bolo umyté a nakŕmené. 4. Problém bude vyriešený o dva dni. 5. Obávam sa, že to hlasovanie bude uznané za 

prejav nedostatku patriotizmu. 6. Sála bude onedlho odovzdaná do užívania. 7. Týmto spôsobom bude vyriešený 

problém nezamestnanosti. 8. Chlapec bol pohryzený psom. 9. V ťažkom stave bol prevezený do nemocnice. 

10. Konkurz je organizovaný každoročne. 11. Ozón je ničený freónmi. 12. Jeho diela boli obdivované všetkými 

ľuďmi. 13. Listy budú čítané veriacimi.  

5. 
P 1. jedzie się, 2. idzie się, 3. buduje się dom, 4. czyta się Biblię, 5. przywozi się cukier, 6. kroi się boczek, 

7. czesze się sierść 

S 1. nerobí sa, ide sa, 2. buduje sa dom, 3. priváža sa uhlie, 4. krája sa hovädzie, 5. pečie sa mäso, 6. číta sa  

Kniha Ester, 7. sa hovorí 

6. 
1. Veľakrát diskutovali na tú tému. 2. V spomínanom výskume sa pýtali respondentov na najdôležitejšie problé-

my vyskytujúce sa v mieste ich bydliska. 3. Istý čas tolerovali v práci jeho pitie. 4. Uväznených šikanovali, bili, 

ponižovali. 5. Nikdy nemysleli na jej likvidáciu. 6. Športové haly neboli, a preto hrali na asfalte. 7. Aké nosili na 

Orave kroje a čo kedysi najčastejšie jedli? 8. Dom predali rodine Američanov.    

7. 
P 1. coś poważniejszego, 2. coś stałego, niezmiennego, świętego, 3. coś cennego, 4. coś niedobrego, 5. nic złego, 

6. nic dziwnego, 7. nic nowego, 8. nic specjalnego, 9. co przyjemnego, 10. co dobrego 

S 1. nič  dobré, pozitívne, 2. nič  pozoruhodné, 3. nič nové, 4. nič spoločné, 5. niečo iné, 6. niečo extrémne, kraj-

né, výstredné, 7. niečo  silnejšie, 8. niečo veľmi príjemné, opojné, 9. čo múdre, 10. čo pekné 

8. 
S 1. je učiteľom/učiteľ, 2. je lekárom či právnikom/lekár či právnik, 3. je krajčírkou/krajčírka. 4. je vodi-

čom/vodič, 5. bol znalcom i milovníkom/znalec i milovník, 6. bol sudcom, či prokurátorom/sudca, či prokurátor, 

7. bola úradníčkou/úradníčka, bol elektroinžinierom/elektroinžinier, 8. bola grafičkou/grafička, 9. je kuchár-

kou/kuchárka   

P 1. jest nauczycielem, a ja księgową, 2. jest lekarzem – nefrologiem, 3. jest krawcową, 4. jest kierowcą i me-

chanikiem, 5. był znawcą, 6. był sędzią, adwokatem, wykładowcą, 7. będzie policjantem, złodziejem, 8. była 

malarką i grafikiem, 9. jest kierowniczką 

9. 
P 1. dwa soki, 2. trzy nauczycielki, 3. dwa wina, 4. trzy gałęzie, 5. trzy lwy, trzech krajów, 6. dwie małpy, jedna, 

7. trzej nasi sąsiedzi, 8. dwóch policjantów, 9. dwaj przewodnicy, 10. trzech sędziów 

S 1. jednu kávu, dva džúsy, 2. dve či tri učiteľky, 3. dve vína  nitrianske, dve vrábeľské a jedno tokajské, 4. dva 

– tri konáre, 5. dva či tri levy, 6. dve opice, 7. traja susedia, 8. dvaja policajti, 9. dvaja sprievodcovia, 10. troch 

sudcov  

10. 
1. Určite ho poznáte, vídate ho, jazdí takou veľkou limuzínou. 2. Zabaľte mi to sako. 3. Odporúčam vám ho, lebo 

viem, že je úplne čerstvý. 4. Rozumiete, čo vám hovorím? 5. Naozaj tomu veríte? 6. Milý kolega, príď o dve 

hodiny! 7. Veľavážený pán profesor! 8. Drahý môj učiteľ! 9. O čom to hovoríš, žena? 10. Ctihodní páni poslan-

ci! 11. Vážená pani Jadviga!      

11.  
1. Dlaczego zainteresował się pan tak nietypową dziedziną medyczną? 2. Niech pan nie żartuje. 3. Dokąd pan 

idzie? 4. Czego pani sobie życzy? 5. Od kiedy czuje się pan niedobrze? 6. Może mi pan doradzi, w której fryzur-

ze będzie mi najlepiej. 7. Czy ma pani jeszcze wolne pokoje? 8. Przepraszam pana bardzo, która jest godzina? 

9. Niech państwo przyjdą do nas. 10. Mam zaszczyt państwu przedstawić... 11. Proszę pana. 12. Ma pan rację. 

13. Życzę państwu tego z całego serca. 14. Czy panowie byli umówieni? 15. Czy panie zrozumiały?  

12.  
1. Ideš do Nemecka, aby si sa učil. 2. Prišli, aby sa zabavili, čosi vypili. 3. Čo mám robiť, aby som sa rozveselil? 

4. Prišiel si preto, aby si sa učil, aby si získal profesiu. 5. Pijme veľa vody, aby sme nedehydratovali organizmus. 

6. Siahnem po materiály, aby som sa nepomýlil. 7. Naši tam idú, aby budovali Irak. 8. Potreboval som veľa 

rokov, aby som prišiel k tomu záveru. 9. Nemali šance, aby prežili. 10. Gazdiná podkladala slamu do kurích 

a husích hniezd, aby sa dobre niesli. 11. Necítim sa najlepšie – dodal som, aby mi dala pokoj. 12. Poprosila po-

ľovníka, aby ho zastrelil. 13. Chcela by som, aby tá publikácia priblížila obyvateľom problematiku erbu Mako-
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wa. 14. Jednoducho chceme, aby prestal byť pre nás príťažou. 15. Želáme si, aby tu prišlo veľa ľudí, najmä rodi-

ny s deťmi.  

13. 
1. Bola to taktiež príležitosť, aby sme deťom priblížili charakter práce pozvaných hostí./Bola to taktiež príleži-

tosť priblížiť deťom charakter práce pozvaných hostí. 2. Vo všetkých firmách, kde som pracoval, dievčatá, ktoré 

upratovali, prichádzali po ukončení pracovnej doby. 3. Všetky ma učili umeniu počúvať. 4. Záležitosť sa nedá 

preskúmať. 5. Je to príjemný spôsob, ako si zarábať na chlieb? 6. Chlapec je na dobrej ceste, aby sa uzdravil. 

7. Zaujíma ma, ako dlho vydrží takto sa rozčuľovať. 8. Opantaná osoba musí preukázať vôľu vyslobodiť sa spod 

vplyvu zlého ducha. 9. V internetových obchodoch sa nakupuje výhodnejšie, nemusíme sa tlačiť v radoch 

a strácať čas. 

15. 
1. Prišla k nám, keď hrali druhú drámu Witkacyho. 2. Boli šťastní, keď sa narodila milovaná Agátka. 3. Vzťahy 

sa pokazili, keď im oznámila, že očakáva podpísanie pracovnej zmluvy. 4. Bude to možné, keď firma dokúpi 

susedný pozemok. 5. Ešte nevedno, kedy bude dohoda podpísaná. 6. Veľmi nás hnevá, keď v televízii uvádzajú 

nejaké informácie o roľníctve. 7. Každý má v živote také situácie, keď všetko ide bokom. 8. Bolo to obdobie, 

keď sa nebadane hromadili tajomné sily. 9. Niektorí klienti otáčali autá spred hlavnej brány trhoviska 

v momente, keď mestský strážnik od nich žiadal poplatok. 10. Spomienkami siahala do čias, keď sa dievčatá 

ťahali za vlasy.  

16. 
P 1. do (G.), 2. (G.), 3. (G.), 4. w (A.), 5. do (G.), 6. do (G.), 7. do (G.), 8. pod (I.), 9. do (G.) 

S 1. ku (D.), 2. (A.), 3. (A.), 4. do (G.), 5. ku (D.), 6. na (A.), 7. na (A.), 8. pri (L.), 9. (D.) 

17.  
1. ak, 2. keď, 3. ak, 4. ak/keď, 5. ak, 6. keď, 7. keď, 8. ak, 9. keď 

18. 
1. Noví šéfovia sa tešia z faktu, že je v dobrom technickom stave. 2. Aj napriek tomu, že medzi mnou 

a starostom je generačný rozdiel, je človekom veľmi otvoreným. 3. Často je príčinou hlasnej práce počítača. 

4. Nachádza sa tu aj informácia o tom, že je členkou elitného klubu. 5. Ukázalo sa, že je v bezvedomí. 6. Áno, 

existuje taká teória. A nie je nová.    

 

 

 

11.  LEKCIA                  

1. 
1. pociąg pośpieszny – rýchlik, 2. salon fryzjerski – kaderníctvo, 3. punkt wyjścia – východisko, 4. kasa  

oszczędności – sporiteľňa, 5. bilet wstępu – vstupenka, 6. mąż stanu – štátnik, 7. wiatrak – veterný mlyn, 

8. rysownica – rysovacia doska, 9. obrabiarka – obrábací stroj 

Častejšie: analytické pomenovanie v poľštine – jednoslovné pomenovanie v slovenčine.  

2.  
1. wypadek samochodowy – autonehoda, 2. siła nabywcza – kúpyschopnosť, 3. szyk wyrazów – slovosled, 

4. handel hurtowy – veľkoobchod, 5. rurociąg gazowy – plynovod, 6. krwiobieg – krvný obeh, 7. kredytobiorca 

– príjemca úveru, 8. żywopłot – živý plot, 9. półrozpad – polčas rozpadu, 10. śpiwór – spací vak 

3.  
1. – 6. P o – S ; 7. – 9. P i – S o; 10. P y – S o; 11. P i – S ; 12. – 15. P  – S o; 16. P o – S e; 17. P o – S a; 

18. – 19. P o – S u; 20. P o – S ; 21. – 24. P u – S oj; 25. – 28. P u – S o  

4.  
1. S neutrum – P feminínum; 2. S neutrum – P maskulínum; 3. S maskulínum – P feminínum; 4. S feminínum – 

P maskulínum; 5. S feminínum – P neutrum; 6. S maskulínum – P neutrum 

5.  
P 1. adres – m, 2. gotyk – m, 3. benzyna – f, 4. witamina – f, 5. brzuch – m, 6. zaimek – m, 7. żółtko – n, 8. cza-

sopismo – n, 9. morfina – f, 10. ewangelia – f, 11. cygaro – n, 12. trofeum – n 

S 1. adresa – f, 2. gotika – f, 3. benzín – m, 4. vitamín – m, 5. brucho – n, 6. zámeno – n, 7. žĺtok – m, 8. časopis 

– m, 9. morfium – n, 10. evanjelium – n, 11. cigara – f, 12. trofej – f 
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6.  
P 1. bez-osobowy, 2. nad-wrażliwy, 3. nad-gorliwy, 4. nie-racjonalny,  5. nie-dyskretny, 6. nie-symetryczny/a-

symetryczny, 7. anty-państwowy, 8. anty-grypowy, 9. anty-rządowy, 10. trans-graniczny, 11. trans-narodowy 

S 1. ne-osobný, 2. pre-citlivený, 3. pri-horlivý, 4. i-racionálny, 5. in-diskrétny, 6. a-symetrický, 7. proti-štátny, 

8. proti-chrípkový, 9. proti-vládny, 10. cez-hraničný, 11. nad-národný 

7.  
P 1. po-łamać, 2. przy-łapać/z-łapać, 3. za-świadczyć, 4. nad-pić, 5. nad-gnić, 6. nad-gryźć, 7. nad-łamać, 8. za-

pytać, 9. za-chorować, 10. u-zbroić, 11. o-chrzcić, 12. o-głosić, 13. ob-łamać, 14. po-lubić, 15. od-szyfrować/de-

szyfrować, 16. po-mnożyć, 17. prze-prosić, 18. po-dyktować, 19. u-siąść, 20. s-polszczyć, 21. pod-biec,  

22. u-doskonalić, 23. u-szkodzić, 24. o-bronić się, 25. wy-nająć, 26. s-prowokować, 27. za-niepokoić 

S 1. do-lámať, 2. do-lapiť, 3. do-svedčiť, 4. od-piť, 5. na-hniť, 6. na-hryznúť, 7. na-lomiť, 8. o-pýtať sa/s-pýtať 

sa, 9. o-chorieť, 10. o-zbrojiť/vy-zbrojiť, 11. po-krstiť, 12. vy-hlásiť, 13. o-lámať,  14. ob-ľúbiť si, 15. de- 

-šifrovať, 16. roz-množiť, 17. od-prosiť, 18. na-diktovať, 19. po-sadiť sa, 20. po-poľštiť, 21. pri-behnúť,  

22. z-dokonaliť, 23. po-škodiť, 24. u-brániť sa, 25. pre-najať, 26. vy-provokovať, 27. z-nepokojiť 

8. 
P 1. pol-owe, 2. narod-owe, 3. zęb-owe, 4. oddech-owy, 5. deszcz-owy, 6. wojsk-owy, 7. akcyj-na, 8. mięs-na, 

9. wojen-ne, 10. fotograf-iczny, 11. ogn-isty, 12. les-isty, 13. liści-asty, 14. cierpk-awy, 15. migot-liwy, 

16. krzyk-liwy, 17. koleż-eńska, 18. europ-ejska, 19. afryk-ańska, 20. kacz-y, 21. krow-i, 22. twórcz-y 

S 1. poľ-né, 2. národ-né, 3. zub-né, 4. dých-ací, 5. dažd-ivý, 6. vojen-ská, 7. akci-ová, 8. mäs-ová, 9. vojn-ové, 

10. fotograf-ický, 11. ohn-ivá, 12. les-natý, 13. list-natý, 14. trpk-astá, 15. mihot-avý, 16. krik-ľavý,  

17. koleg-iálna, 18. európ-ska, 19. afric-ká, 20. kač-acia, 21. krav-ský, 22. tvor-ivý  

9. 
a) osoby 

P 1. warszawi-anin, 2. paryż-anin, 3. Algier-czyk, 4. napoleoń-czyk, 5. dozorcz-yni, 6. znawcz-yni, 7. wegetari- 

-anin, 8. mieszcz-anin, 9. bad-acz, 10. sił-acz, 11. sprzedaw-ca, 12. burzy-ciel, 13. donosi-ciel, 14. właści-ciel, 

15. pływ-ak, 16. jedyn-ak, 17. ryb-ak, 18. głupi-ec, 19. lewicowi-ec, 20. wychowan-ek, 21. mędr-ek, 22. skocz- 

-ek, 23. samotn-ik, 24. rekordz-ista, 25. legion-ista 

S 1. Varšav-čan, 2. Paríž-an, 3. Alžír-čan, 4. napoleon-ovec, 5. dozork-yňa, 6. znalk-yňa, 7. vegetari-án, 8. mešť- 

-an, 9. bád-ateľ, 10. sil-ák, 11. predav-ač, 12. bur-ič, 13. donáš-ač, 14. vlastn-ík, 15. plav-ec, 16. jedin-áčik, 

17. ryb-ár, 18. hlup-ák, 19. ľavič-iar, 20. odchovan-ec, 21. mudr-ák, 22. skok-an, 23. samot-ár, 24. rekord-ér, 

25. legion-ár     

b) veci 

P 1. ścier-ak, 2. fig-owiec/ figowi-ec, 3. wież-owiec, 4. podnoś-nik, 5. kauczuk-owiec/kauczukowi-ec, 6. miesz-

arka, 7. słuch-awka, 8. wiśni-ówka/wiśniów-ka, 9. ław-ka, 10. papier-nia, 11. piek-arnia, 12. zbior-nica, 

13. pływ-alnia, 14. tkan-ka, 15. stoj-ak, 16. fluor-ek    

S 1. stier-ač, 2. fig-ovník/figov-ník, 3. vež-iak, 4. zdvíha-dlo, 5. kaučuk-ovník/kaučukov-ník, 6. mieš-ačka, 

7. slúch-adlo, 8. višň-ovica/višňov-ica, 9. lav-ica, 10. papier-eň, 11. pek-áreň, 12. zber-ňa, 13. plav-áreň, 

14. tkan-ivo, 15. stoj-an, 16. fluor-id    

c) abstraktné skutočnosti 

P 1. polszcz-yzna, 2. droż-yzna, 3. odchyl-enie, 4. lecz-enie, 5. wiąz-anie, 6. obrób-ka, 7. podwyż-ka, 8. such-

ość, 9. samotn-ość, 10. dług-ość, 11. skąp-stwo, 12. bezpieczeń-stwo, 13. zastęp-stwo   

S 1. poľšt-ina, 2. drah-ota, 3. odchýl-ka, 4. lieč-ba, 5. väz-ba, 6. obráb-anie, 7. zvýš-enie, 8. such-ota, 9. sam-ota, 

10. dĺž-ka, 11. skúp-osť, 12. bezpečn-osť, 13. zastúp-enie    

10. 
a) výlučne expresívne názvy: 1. kobiec-ina, 2. rącz-yna, 3. polityki-er, 4. dowcipn-iś, 5. leni-uch, 6. gol-as, 

7. gad-uła, 8. włócz-ęga, 9. śmierdzi-el, 10. strach-ajło, 11. dzik-us, 12. prac-uś, 13. dziad-yga 

b) deminutíva: 1. kam-yk, 2. grzeb-yk, 3. kóz-ka, 4. pytan-ko, 5. pal-uszek, 6. wuj-aszek, 7. brac-iszek, 8. jabł- 

-uszko, 9. młodzi-utka, 10. mil-uśkie, biel-uśkie, 11. mal-eńki, 12. cieni-uteńki, 13. mal-uchne 

c) augmentatíva: 1. ciel-sko, 2. bab-sko, 3. pal-uch, 4. grub-aśny 

11.  
P 1. H, 2. N, 3. M, 4. J, 5. P, 6. O, 7. L, 8. CH, 9. A, 10. K, 11. D, 12. I, 13. G, 14. R, 15. B, 16. F, 17. E, 18. C 

S 1. F, 2. I, 3. K, 4. L, 5. P, 6. A, 7. N, 8. O, 9. J, 10. B, 11. CH, 12. C, 13. D, 14. R, 15. G, 16. H, 17. E, 18. M  

12.  
P 1. čast. asi, 2. cit. čľup, 3. existencia, 4. tlač, 5. oblasť, 6. podstata, 7. nutný, 8. strih, 9. líška, 10. bývať, 

11. nožničky, 12. odolný, 13. obdobie, 14. istý, 15. konzerva, 16. šťava, 17. stav, 18. šaty, 19. klopať,  20. zlep-

šenie 
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S 1. subst. błąd, 2. subst. mężczyzna, 3. mieszkanie, 4. drąg, 5. wieś, 6. zabezpieczenie, 7. końcowa, 8. strój, 

9. prasa, tłocznia, 10. spóźniać się, 11. nóżki, 12. wstrętny, 13. powiat, 14. silny, mocny, 15. karabin, 16. rywal, 

konkurent, 17. namiot, 18. spódnica, 19. pękać, 20. egzekucja    

13. 
a) 1. Stanisław, 2. Zbigniew, Zbysław, 3. Ryszard, 4. Zdzisław, 5. Jan, 6. Zygmunt, 7. Stefan, 8. Julian, Juliusz, 

9. Jakub, 10. Jędrzej, Andrzej, 11. Bolesław, 12. Józef, 13. Antoni, 14. Jan, 15. Ryszard, 16. Jerzy, 17. Edward, 

18. Władysław, 19. Jędrzej, Andrzej, 20. Stanisław, 21. Bogusław, Bogumił, 22. Bronisław, 23. Zbigniew, 

24. Jan, 25. Tadeusz, 26. Józef, 27. Kazimierz, 28. Franciszek, 29. Henryk, 30. Eugeniusz, 31. Władysław, 

32. Gustaw, 33. Jan, 34. Stefan, 35. Stanisław, 36. Aleksander 

b) 1. Zofia, 2. Barbara, 3. Małgorzata, 4. Krystyna, 5. Katarzyna, 6. Franciszka, 7. Irena, 8. Anna, 9. Jadwiga, 

10. Wanda, 11. Magdalena, 12. Władysława, 13. Eugenia, Genowefa, 14. Stefania, 15. Bogusława, 16. Stefania, 

17. Janina, 18. Aleksandra 

14. 
a) blška, muška, pančuška, strieška, čiarka, čiastka, komôrka, dcérka, lopatka, korunka, hodinka, jahôdka, jamka/ 

jamôčka, chalúpka, kravička 

b) macochin, chuderin, Oľgin, blší, muší, strešný, horský/hôrny, Miladin, tetin, Tánin, Martin, Paulínin, Alexan-

drin 

15.  
slovenčina, čeština, švédčina, arabčina, francúzština, lotyština, poľština, fínčina, estónčina, angličtina, gréčtina, 

holandčina, nemčina, čínština, taliančina, španielčina, rumunčina, maďarčina, nórčina, bulharčina, slovinčina, 

chorvátčina, iránčina, ukrajinčina, ruština 

16.  
a) Ankin, husí, líščí, tigrí, vtáčí, myší, rybí/rybací, sloní, kohútí, lesný, denný, večerný, dcérin, macochin, sud-

cov/sudcovský, kurí 

b) pokazená práčka, vydatá dcéra, zarastená záhrada, zachmúrená tvár, predpokladaný výsledok, prenajaté auto, 

rozkvitnutý kaktus, premyslený plán 

c) motýlie krídlo, mačací chrbát, tigria laba, krabie mäso, orlie mláďa, baranie rohy, medvedí kožuch, pávie 

pierko, slonia noha, somárske uši, leví zub, kuracie mäso, kozia brada, diviačia koža, psí ňufák  

17.  
krištáľová guľa, zubný kaz, srdcová choroba, zubné hlásky, srdečný pozdrav, cukrová poleva, strojný inžinier, 

nosná/nosová dutina, predajná doba, vývinová očná chyba, telový zápach, žalúdočné ťažkosti, kamenný most, 

lesné jahody, drôtený plot, ľanový uterák, červivé jablko, kopcovitý terén, drevená chata, strieborná retiazka, 

sejací stroj 

18.  
1. Małgorzatinej, 2. matkine, 3. Katarzynine, 4. líškin/líščí, 5. Petrov, 6. strýkov, 7. susedkine, 8. Milkina, 

9. Martinho, 10. Mirkinho, 11. bratovmu  

19.  
S jednotka, dvojka, trojka, štvorka, pätorka, šestka, sedmička, osmička, deviatka, trinástka, pätnástka, sedem-

nástka, štyridsiatka, šesťdesiatka, sedemdesiatka, stovka, päťstovka 

P jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka, siódemka, ósemka, dziewiątka, trzynastka, piętnastka, sie-

demnastka, czterdziestka, sześćdziesiątka, siedemdziesiątka, setka, piećsetka  

20. 
a) 1. Jozef,  2. Ján, 3. František, 4. Ladislav, 5. Jaroslav, 6. Michal, 7. Rudolf, 8. Martin,  9. Pavol, 10. Jakub 

b) 1. Alexandra, 2. Soňa, 3. Martina, 4. Zuzana, 5. Anna, 6. Mária, 7. Eva, 8. Tatiana, 9. Gabriela, 10. Dáša  

21. 
1. Učil sa angličtinu/anglický jazyk. 3. Skúška z poľštiny/poľského jazyka. 3. Znalosť slovenčiny/slovenského 

jazyka. 4. Tlmočiť z portugalčiny/portugalského jazyka. 5. Zapísať sa na francúzštinu/francúzsky jazyk. 6. Pre-

ložil mnoho kníh z nemčiny/nemeckého jazyka do ruštiny a z ruštiny/ruského jazyka do nemčiny. 7. Ovláda 

japončinu/japonský jazyk, kórejčinu/kórejský jazyk a vietnamčinu/vietnamský jazyk. 8. Aspoň trochu by som 

chcel ovládať nórčinu/nórsky jazyk.  


