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4 Úlohy na precvičovanie valencie 

4.1 Úlohy z poľského jazyka  

4.1.1 Upravte slová v zátvorkách 

Utwór nosi znamienny tytuł, adekwatny (sytuacja) ludzi stojących na rozdrożu wiary i 

niewiary. Panie burmistrzu, czy samorząd był agresywny (działania) na rzecz pozyskania dla 

gminy pieniędzy z zewnątrz? Często człowiek, który z agresją i nienawiścią odnosi się do 

własnej osoby, będzie również agresywny (inni ludzie). Zaczął miewać halucynacje i stał się 

agresywny (otoczenie). Materac powinien być bezpieczny (użytkowanie). Bardzo bliski (ja) 

obraz. Czuł, że jest bliski (sukces). Obszar w stanie Minnesota, który zyskali Amerykanie w 

wyniku tego układu, okazał się potem niezwykle bogaty (ruda) żelaza. Teraz jestem już 

bogatszy (te doświadczenia). Szczególnie cenny (gracze) okazał się nowy schemat postaci 

oparty na umiejętnościach zamiast na klasach. W przypadku nowinek prezentowali ślepy 

entuzjazm, charakterystyczny (ludzie) przekonanych o swej wielkości i misji dziejowej. 

Pojawił się też zawsze zasapany i chory (cukrzyca) lokator z ostatniego piętra. Niby 

normalny człowiek, ale chory (nienawiść) do sympatyków innych niż jego barw klubowych. 

Anielka, chora (gruźlica), musi przebywać w Zakopanem. Karoseria mojego samochodu jest 

czarna (ta asfaltowa masa). Jasny kaftan z jeleniej skóry był czerwony (krew). Malinowski 

był czerwony (wściekłość). Na kraciastą koszulę narzucony miał długi (ziem) biały fartuch 

upstrzony rdzawymi plamami. Nie luźna szata spływająca w fałdach, lecz długa (kostki) 

marszczona spódnica i bardzo obcisły stanik. Miecz był krótki, dobry (noszenie) przez 

takich, co jeszcze nie skończyli rosnąć, a już chcieli uchodzić za dorosłych. „Księga 

strachów” jest bardzo dobra (lektura) dla młodzieży szkolnej. Jestem zbyt dobra (swój 

fach). Prontosil był doskonały (leczenie) zapalenia płuc u dzieci, ale odkąd zaczęto 

sprzedawać go w postaci płynnej, zmarło ponad stu pacjentów. Jego czystość sprawia, że jest 

równie doskonały (sałatki). OnetSkype w najnowszej wersji jest już dostępny (pobranie) na 

portalu Onet.pl. Wielki, a nie doceniony, bo krużganek nie był dostępny (nikt) poza 

wspólnotą klasztorną. Są zbyt drogie (obecni lokatorzy). Leki są za drogie (polscy 

pacjenci) – potwierdzają lekarze. Uważamy, że akurat ten mężczyzna jest godny (miłość). 

Tym razem miał go otulać płaszcz godny (imperator). Czułam, jaki groźny (on) był ten 

ciemny las. Przypomniał także, że to prezydent a nie wojewoda jest kompetentny (wydanie) 

zezwolenia. Nie czuje się kompetentny (te sprawy). Był autorytarny w wizji państwa i 
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konserwatywny (kwestie) kulturowych. Byłem kontrowersyjny (poprzedni minister) 

finansów. Był to czas łaskawy (taoistyczni magowie). Hoplita biegnie 41 kilometrów, by 

zawiadomić Ateny o zwycięstwie pod Maratonem i pada martwy (wyczerpanie). W każdym 

razie uważam, że Haan jest trochę za miękki (zawodnicy). Czy strategia miękka (osoby) jest 

dobrą odpowiedzią na niewłaściwe zachowania dzieci? Już nie muszę być miły (żona), jest 

przecież moja, na zawsze, cokolwiek bym zrobił. Przypadam do ziemi, gną się i pękają pod 

moim ciałem źdźbła, po chwili jestem mokry (rosa), leżę tak, słucham. Dotarłem po 

półgodzinnym przekopywaniu się przez śnieg, mokry (wysiłek). Rychło przekonuje się, że 

świat wiosek i ludnych miast jest wrogi i niebezpieczny (ludzie) obdarzonych magicznymi 

zdolnościami. Cezar naprawdę potrafił być obiektywny (ocena) dokonań przeciwnika. On już 

wczoraj wbił sobie do głowy, że jest odpowiedzialny (śmierć) żony. Ktoś musiał być 

odpowiedzialny (społeczeństwo) za gospodarowanie napływającymi środkami. Ustawa 

stwierdza także, że to sprzedawca jest odpowiedzialny (kupujący), jeśli towar zakupiony już 

w chwili jego wydania był niezgodny z umową. Może bym się z powrotem stoczyła, a może 

byłabym okrutna (mężczyźni). Napoleon zasłynął jako dowódca okrutny (nieprzyjaciele). 

Rozkład temperatur jest bardziej równomierny i optymalny (człowiek). Najbardziej 

optymalny (jazda) był wąski pas, który wybierali prowadzący. Środa 14 listopada może być 

pamiętna (kibice) reprezentacji Niemiec i Brazylii. Zanim uciekła, zostawiła list pełen 

(gorycz i wściekłość). Jesteś za cenna i zbyt perfekcyjna (działanie). Włosy ma zresztą 

podobne (kolor), choć inaczej, chyba lepiej ostrzyżone. Nie mniej zaciekawiły Tomka tak 

swoiste dla Australii stekowce, podobne (budowa) przewodu pokarmowego. Mówi się, że 

córki są bardziej podobne (ojcowie niż matki). Ten Sejm był pracowity, europejski i 

przyjazny (obywatel). Zjazd w Gąsawie też nie był zbyt przyjemny (niektórzy uczestnicy). 

Na szczęście zawsze byłem silny (ramiona). Prowincja Asti w Dolnym Piemoncie jest nie 

tylko sławna (wina) musujących, lecz również jako kraina białych trufli z lasów dębowych. 

Dopiero po roku od zrobienia prawa jazdy jestem spokojny (Gabrysia i Kinga). Świat nie 

jest sprawiedliwy (kobiety). I one nie są pewne, czy to sprawiedliwe (inni ludzie), którzy 

kiedyś budowali Nową Hutę, a dziś są emerytami z ośmiuset złotymi co miesiąc. Krakowski 

książę rzadko bywał sprawiedliwy (rozstrzyganie) spraw sądowych. On po prostu nie jest 

stały (uczucia). A poza tym jestem na tyle otwarty i sympatyczny (ludzie), że oczekuję tego 

samego w zamian. Był szczęśliwy (przerwanie) rozmowy, gdyż właśnie przyszła mama. Jest 

szczęśliwy (swój związek). Arek był szeroki (pleca), ręce miał mocne. Podobno jest bardzo 

szkodliwy (zdrowie). Cały był zlany potem, brudny i niemal ślepy (dym i kurz). Agnieszka 
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spoglądała na mnie z nadzieją, lecz ja, ślepy (nieme prośby), podwinąłem rękaw koszuli i 

najpierw sam załadowałem. Pełne szeptów, którymi ślepi (miłość) kochankowie zwykli 

obdarzać się w mroku nocy. Chociaż na razie nie jestem świadom (wszystkie szczegóły), 

myślę, że udało mi się przewidzieć zasadnicze posunięcia i plany księcia Kaspara na 

przyszłość. A tu płasko i bagno, tylko trawa i sitowie suche, twarde (ta woda) mieszanej. 

Poczuła, że świat jest twardy (młode dziewczyny). Był twardy (przeciwnik). Zgłaszali 

swoje zarzuty dość mocne i twarde (prokuratorzy). Trudny do opisania, agresywny i 

ironiczny sposób bycia, typowy (mieszkańcy) tej cudnej betonowej dżungli. Uznał, że 

powinien być uprzejmy (rozmówca), choć ten był tylko zwierzęciem. Sebastian zdziwił się 

nieco, bo szef nigdy nie był uprzejmy (pracownicy) i nigdy żadnego z nich nie prosił, żeby 

usiadł. Bądź uprzejmy (wszyscy pytający). Oznaczało ono przekształcenie przez ludzką 

pracę naturalnego stanu zjawisk przyrody w stan bardziej pożądany i użyteczny (człowiek). 

Często stosowanym kryterium segmentacyjnym jest cykl życia rodziny, który jest szczególnie 

użyteczny (planowanie) wydarzeń w sezonie turystycznym. Był silnej postury, szeroki 

(ramiona) i wąski (biodra). Odpowiedział mi uśmiechem, wdzięczny (wsparcie). Donkowie 

byli tak samo wierni (przyjaźnie), jak w ideowych opcjach. Nie dziwiło mnie, że dyrektor 

jest taki zasadniczy (sprawa) mojego pisania. Dłuższy spacer jest zdrowy (młodzież). To 

wszystko nie miało miejsca, jednak jest pan znany (zainteresowanie) historią. Mówiąc o 

prawach pacjenta, należy stworzyć w Polsce system pozasądowego dochodzenia roszczeń, 

który byłby alternatywny (ubezpieczenie) odpowiedzialności cywilnej. Sytuacja 

analogiczna (wybory) sprzed pięciu lat. Jest bezlitosny (wrogowie). Bezpieczny (dzikie 

zwierzęta). Blady (gorąco). Ktoś chciwy (pieniądze). Chory (upał). Dziewczyna cienka 

(pas). Krawcowa dokładna (obszywanie) dziurek. Wyrób jest dostępny (społeczeństwo) w 

niedostatecznej ilości. Odkrycie fundamentalne (polska kardiologia). Świat jest głodny 

(cuda). Głuchy (huk) dział. Ojciec głuchy (prośby). Uczeń gorliwy (nauka). Samochód 

gotowy (droga). Jesteś gotowa (przyjęcie) gości? Ten kapelusz jest identyczny (tamten). 

Urządzenie lekkie (obsługa). Ręce lepkie (sok). Ktoś łakomy (pieniądze). Król łaskawy 

(poddani). Miła (moje serce) dziewczyna. Jestem niegodny (taki zaszczyt). Syn niezawisły 

(ojciec). Jest oddana (praca). Mężczyzna podejrzany (włamanie). Był prędki 

(podejmowanie) decyzji. Ojciec pryncypialny (wychowanie) dzieci. Utwór 

reprezentatywny (styl) romantycznego. Była serdeczna (dzieci). Kobieta silna (duch). 

Słodka (przyjaciele). Chłopak szalony (miłość). Byłbym (pani) wdzięczny (zmiana) 

stuzłotówki. Była wierna (mąż). Wierny (przyjaźń). (Dzieci) ojciec był zawsze zasadniczy.  
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4.1.2 Určte typ valenčného doplnenia a charakterizujte ho z morfologického 

hľadiska. Vety preložte do slovenčiny. 

Utwór nosi znamienny tytuł, adekwatny do sytuacji ludzi stojących na rozdrożu wiary i 

niewiary. Panie burmistrzu, czy samorząd był agresywny w działaniach na rzecz pozyskania 

dla gminy pieniędzy z zewnątrz? Często człowiek, który z agresją i nienawiścią odnosi się do 

własnej osoby, będzie również agresywny wobec innych ludzi//w stosunku do innych 

ludzi. Zaczął miewać halucynacje i stał się agresywny w stosunku do otoczenia//wobec 

otoczenia. Materac powinien być bezpieczny w użytkowaniu. Bardzo bliski mi obraz. Czuł, 

że jest bliski sukcesu. Obszar w stanie Minnesota, który zyskali Amerykanie w wyniku tego 

układu, okazał się potem niezwykle bogaty w rudę żelaza. Teraz jestem już bogatszy o te 

doświadczenia. Szczególnie cenny dla graczy okazał się nowy schemat postaci oparty na 

umiejętnościach zamiast na klasach. W przypadku nowinek prezentowali ślepy entuzjazm, 

charakterystyczny dla ludzi przekonanych o swej wielkości i misji dziejowej. Pojawił się 

też zawsze zasapany i chory na cukrzycę lokator z ostatniego piętra. Niby normalny 

człowiek, ale chory z nienawiści do sympatyków innych niż jego barw klubowych. Anielka, 

chora na gruźlicę, musi przebywać w Zakopanem. Karoseria mojego samochodu jest czarna 

od tej asfaltowej masy. Jasny kaftan z jeleniej skóry był czerwony od krwi. Malinowski był 

czerwony z wściekłości. Na kraciastą koszulę narzucony miał długi do ziemi biały fartuch 

upstrzony rdzawymi plamami. Nie luźna szata spływająca w fałdach, lecz długa do 

kostek//po kostki marszczona spódnica i bardzo obcisły stanik. Miecz był krótki, dobry do 

noszenia przez takich, co jeszcze nie skończyli rosnąć, a już chcieli uchodzić za dorosłych. 

„Księga strachów” jest bardzo dobra na lekturę dla młodzieży szkolnej. Jestem zbyt dobra 

w swoim fachu. Prontosil był doskonały w leczeniu zapalenia płuc u dzieci, ale odkąd 

zaczęto sprzedawać go w postaci płynnej, zmarło ponad stu pacjentów. Jego czystość sprawia, 

że jest równie doskonały do sałatek. OnetSkype w najnowszej wersji jest już dostępny do 

pobrania na portalu Onet.pl. Wielki, a nie doceniony, bo krużganek nie był dostępny dla 

nikogo poza wspólnotą klasztorną. Są zbyt drogie dla obecnych lokatorów. Leki są za 

drogie dla polskich pacjentów – potwierdzają lekarze. Uważamy, że akurat ten mężczyzna 

jest godny miłości. Tym razem miał go otulać płaszcz godny imperatora. Czułam, jaki 

groźny dla niego był ten ciemny las. Przypomniał także, że to prezydent a nie wojewoda jest 

kompetentny do wydania zezwolenia. Nie czuje się kompetentny w tych sprawach. Był 

autorytarny w wizji państwa i konserwatywny w kwestiach kulturowych. Byłem 

kontrowersyjny dla poprzedniego ministra finansów. Był to czas łaskawy dla 
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taoistycznych magów. Hoplita biegnie 41 kilometrów, by zawiadomić Ateny o zwycięstwie 

pod Maratonem i pada martwy z wyczerpania. W każdym razie uważam, że Haan jest trochę 

za miękki dla zawodników//w stosunku do zawodników//wobec zawodników. Czy 

strategia miękka wobec osób//dla osób//w stosunku do osób jest dobrą odpowiedzią na 

niewłaściwe zachowania dzieci? Już nie muszę być miły dla żony, jest przecież moja, na 

zawsze, cokolwiek bym zrobił. Przypadam do ziemi, gną się i pękają pod moim ciałem 

źdźbła, po chwili jestem mokry od rosy, leżę tak, słucham. Dotarłem po półgodzinnym 

przekopywaniu się przez śnieg, mokry z wysiłku. Rychło przekonuje się, że świat wiosek i 

ludnych miast jest wrogi i niebezpieczny dla ludzi obdarzonych magicznymi zdolnościami. 

Cezar naprawdę potrafił być obiektywny w ocenie dokonań przeciwnika. On już wczoraj 

wbił sobie do głowy, że jest odpowiedzialny za śmierć żony. Ktoś musiał być 

odpowiedzialny przed społeczeństwem//wobec społeczeństwa za gospodarowanie 

napływającymi środkami. Ustawa stwierdza także, że to sprzedawca jest odpowiedzialny 

wobec kupującego//przed kupującym, jeśli towar zakupiony już w chwili jego wydania był 

niezgodny z umową. Może bym się z powrotem stoczyła, a może byłabym okrutna dla 

mężczyzn//wobec mężczyzn//w stosunku do mężczyzn. Napoleon zasłynął jako dowódca 

okrutny wobec nieprzyjaciół//w stosunku do nieprzyjaciół//dla nieprzyjaciół. Rozkład 

temperatur jest bardziej równomierny i optymalny dla człowieka. Najbardziej optymalny do 

jazdy był wąski pas, który wybierali prowadzący. Środa 14 listopada może być pamiętna dla 

kibiców reprezentacji Niemiec i Brazylii. Zanim uciekła, zostawiła list pełen goryczy i 

wściekłości. Jesteś za cenna i zbyt perfekcyjna w działaniu. Włosy ma zresztą podobne w 

kolorze//pod względem koloru//z koloru, choć inaczej, chyba lepiej ostrzyżone. Nie mniej 

zaciekawiły Tomka tak swoiste dla Australii stekowce, podobne pod względem budowy//z 

budowy//w budowie przewodu pokarmowego. Mówi się, że córki są bardziej podobne do 

ojców niż do matek. Ten Sejm był pracowity, europejski i przyjazny dla 

obywateli//obywatelom. Zjazd w Gąsawie też nie był zbyt przyjemny dla niektórych 

uczestników. Na szczęście zawsze byłem silny w ramionach. Prowincja Asti w Dolnym 

Piemoncie jest nie tylko sławna z win musujących, lecz również jako kraina białych trufli z 

lasów dębowych. Dopiero po roku od zrobienia prawa jazdy jestem spokojny o Gabrysię i 

Kingę. Świat nie jest sprawiedliwy dla kobiet//w stosunku do kobiet. I one nie są pewne, 

czy to sprawiedliwe w stosunku do innych ludzi//dla innych ludzi, którzy kiedyś budowali 

Nową Hutę, a dziś są emerytami z ośmiuset złotymi co miesiąc. Krakowski książę rzadko 

bywał sprawiedliwy w rozstrzyganiu spraw sądowych. On po prostu nie jest stały w 
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uczuciach. A poza tym jestem na tyle otwarty i sympatyczny dla ludzi//wobec ludzi//w 

stosunku do ludzi, że oczekuję tego samego w zamian. Był szczęśliwy z przerwania 

rozmowy, gdyż właśnie przyszła mama. Jest szczęśliwy w swoim związku. Arek był szeroki 

w plecach, ręce miał mocne. Podobno jest bardzo szkodliwy dla zdrowia. Cały był zlany 

potem, brudny i niemal ślepy od dymu i kurzu. Agnieszka spoglądała na mnie z nadzieją, 

lecz ja, ślepy na jej nieme prośby, podwinąłem rękaw koszuli i najpierw sam załadowałem. 

Pełne szeptów, którymi ślepi z miłości kochankowie zwykli obdarzać się w mroku nocy. 

Chociaż na razie nie jestem świadom wszystkich szczegółów, myślę, że udało mi się 

przewidzieć zasadnicze posunięcia i plany księcia Kaspara na przyszłość. A tu płasko i bagno, 

tylko trawa i sitowie suche, twarde od tej wody mieszanej. Poczuła, że świat jest twardy dla 

młodych dziewczyn//wobec młodych dziewczyn//w stosunku do młodych dziewczyn. Był 

twardy wobec przeciwnika//dla przeciwnika//w stosunku do przeciwnika. Zgłaszali swoje 

zarzuty dość mocne i twarde w stosunku do prokuratorów//wobec prokuratorów//dla 

prokuratorów. Trudny do opisania, agresywny i ironiczny sposób bycia, typowy dla 

mieszkańców tej cudnej betonowej dżungli. Uznał, że powinien być uprzejmy dla 

rozmówcy//wobec rozmówcy//w stosunku do rozmówcy, choć ten był tylko zwierzęciem. 

Sebastian zdziwił się nieco, bo szef nigdy nie był uprzejmy wobec pracowników//dla 

pracowników//w stosunku do pracowników i nigdy żadnego z nich nie prosił, żeby usiadł. 

Bądź uprzejmy w stosunku do wszystkich pytających//wobec wszystkich pytających//dla 

wszystkich pytających. Oznaczało ono przekształcenie przez ludzką pracę naturalnego stanu 

zjawisk przyrody w stan bardziej pożądany i użyteczny dla człowieka//człowiekowi. Często 

stosowanym kryterium segmentacyjnym jest cykl życia rodziny, który jest szczególnie 

użyteczny do planowania wydarzeń w sezonie turystycznym. Był silnej postury, szeroki w 

ramionach i wąski w biodrach. Odpowiedział mi uśmiechem, wdzięczny za wsparcie. Nie 

dziwiło mnie, że dyrektor jest taki zasadniczy w sprawie mojego pisania. Dłuższy spacer jest 

zdrowy dla młodzieży. To wszystko nie miało miejsca, jednak jest pan znany z 

zainteresowania historią. Mówiąc o prawach pacjenta, należy stworzyć w Polsce system 

pozasądowego dochodzenia roszczeń, który byłby alternatywny do ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej. Sytuacja analogiczna do wyborów sprzed pięciu lat. Jest 

bezlitosny dla wrogów. Bezpieczny od dzikich zwierząt. Blady z gorąca. Ktoś chciwy na 

pieniądze. Chory od upału. Dziewczyna cienka w pasie. Krawcowa dokładna w 

obszywaniu dziurek. Wyrób jest dostępny społeczeństwu w niedostatecznej ilości. Odkrycie 

fundamentalne dla polskiej kardiologii. Świat jest głodny cudów. Głuchy od huku dział. 
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Ojciec głuchy na prośby. Uczeń gorliwy w nauce. Samochód gotowy do drogi. Jesteś 

gotowa na przyjęcie gości? Ten kapelusz jest identyczny z tamtym. Urządzenie lekkie w 

obsłudze//do obsługi. Ręce lepkie od soku. Ktoś łakomy na pieniądze. Król łaskawy dla 

poddanych. Miła memu sercu dziewczyna. Jestem niegodny takiego zaszczytu. Syn 

niezawisły od ojca. Jest oddana pracy. Mężczyzna podejrzany o włamanie. Był prędki w 

podejmowaniu decyzji. Ojciec pryncypialny w wychowaniu dzieci. Utwór 

reprezentatywny dla stylu romantycznego. Była serdeczna dla dzieci//wobec dzieci//w 

stosunku do dzieci. Kobieta silna duchem. Słodka dla przyjaciół//wobec przyjaciół. 

Chłopak szalony z miłości. Byłbym pani wdzięczny za zmianę stuzłotówki. Była wierna 

mężowi. Wierny w przyjaźni. Wobec dzieci//w stosunku do dzieci ojciec był zawsze 

zasadniczy.  

4.2 Úlohy zo slovenského jazyka 

4.2.1 Upravte slová v zátvorkách 

Zákrok nebol adekvátny (obvinenie). Situácia je adekvátna (celková situácia) slovenského 

cestovného ruchu. Trnavský stredopoliar je fyzicky výborne disponovaný, agresívny (súboje) 

a už aj dostatočne skúsený. Potom musí zvládnuť beh vo dvojici, kde sa preukáže, že nie je 

agresívny (ďalšie psy). Médiá boli tiež agresívne (posty), ktoré zastával. Atmosféra je čistá 

a bezpečná (lietanie). Aj preto je indický návrh blízky (postoje) lobistických skupín 

reprezentujúcich veľké priemyselné združenia. Mojou veľkou láskou sa stala tvorba Milana 

Rúfusa, ktorý (ja) je blízky (koncentrácia) reči a myšlienok. Rok 1967 bol v americkej 

kinematografii bohatý (skvelé filmy). Ten náš nudný a sivý vesmír je opäť bohatší (nové 

prírastky). V čom je tento rebríček cenný (poistenci)? Infikované zviera sa prezentovalo 

neurologickými príznakmi, ktoré sú charakteristické (detská obrna). Manžel je od detstva 

chorý (obličky). Jeho syn Puppy Paws je totiž celý chorý (chladný a mrazivý severák). Už 

niekoľko dní bol chorý (túžby). Bol čierny (slnko) ako hociktorý domorodec. A celý 

červený (pýcha) rozprával o svojom staršom bratovi. Bola jedna mladá krásna žena, čo mala 

nos dlhý (kolená). Kúpila som si aj medík, bude dobrý (čaj a koláče). Podľa neho je každý 

dobrý (niečo) iné a každý má svoje opodstatnenie. Billa Murrayho si filmári vybrali, pretože 

je rovnako dobrý (komické postavy i dramatické úlohy). Nebol príliš bohatý (góly), ale bol 

dobrý (obrana a výkony) brankárov. Najuvoľnenejšia, dokonalá (mimika) bola Ester. Tak 

konečne naplním prosby o tip na film vysielaný na STV a teda dostupný (všetci čitatelia). 
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Môže však byť cenovo dostupný (menej solventná rodina). Lučenec je vďaka svojej polohe 

ľahko dostupný (domáci a zahraniční návštevníci). Komunita stratí zdroj, ktorý bol stáročia 

dostupný (všetci) zadarmo a dostane komoditu, ktorú si bude musieť kupovať. Služby sú 

drahé (Slováci i Poliaci). Navštívim mariánsku svätyňu, ktorá bola tak drahá (môj ctený 

predchodca Ján Pavol II). Som otimistom a viem, že náš tím je hladný (sláva a víťazstvá). 

Sme hladní (úspechy) a chceme veľa dosiahnuť. Banky sú hladné (peniaze), ktoré ťahajú z 

pančúch občanov. Žiaden hráč nie je hoden (toľké peniaze). Ľudský život je hodný 

(ochrana) už pred narodením. Myslím si, že to nie je dobrý signál pre medzinárodné 

spoločenstvo a je hrozný (obyvatelia) Hongkongu. Pravdepodobne nie je primerane 

kompetentný (funkcia), ktorú zastáva. Je na jej strane v otázke imigrantov, ale nie je dosť 

konzervatívny (otázka) práv homosexuálov. Projekt európskej integrácie je kontroverzný aj 

(členovia) Európskej únie. Neviem, či sa vám páčil tento môj opis, ale podľa mňa je stručný 

a výstižný a hlavne ľahký (pochopenie). Bol obdivuhodne láskavý (chlapci i dospelí). Na 

konci aleje padol sir Charles mŕtvy (srdcová slabosť a strach). Jeho odporcovia mu 

vyčítajú, že je príliš mäkký (imigranti) a že o zahraničnej politike skoro nič nevie. Nemyslím 

si, že som bol mäkký (previnilci). Vedel byť ohromne milý (ľudia), ak chcel. Aj teraz 

pribehol celý mokrý (odhŕňanie) snehu a kŕmenia zvierat. Organizovaný zločin je 

nebezpečný (celý svet). Je vôbec možné byť objektívny (posudzovanie) iných sociálnych 

javov? Ak chcete vedieť, kto je zodpovedný (vaša bieda), pozrite sa do zrkadla. Každý hráč 

je zodpovedný (tím) (svoj výkon). Poslanec je totiž zodpovedný (svoji voliči). Raz sa v 

poštovom voze stretol s bohatým sedliakom, ktorý bol veľmi lakomý a krutý (chudobní). 

Vedel byť aj pomstychtivý a krutý (každý), kto ho urazil. Počet 12 je považovaný za 

optimálny (malá skupina). Sám osebe totiž iPad nie je úplne otimálny (využitie) vo 

firemnej oblasti. Prvá polovica roku 1975 bola zvlášť pamätná (veriaci) farnosti Vyšný 

Hrušov. Akčný film je plný (pôsobivé a vzrušujúce scény). Zvolen bol perfektný 

(defenzíva) a víťazstvo uhájil. Zrekonštruoval jeho krehký a mihotavý obraz podobný (slabé 

svetlo) zrkadliace sa na dne studne. Ivan objaví portrét domnelého zradcu, ktorý je nápadne 

podobný (otec) a je presvedčený o jeho vine. Súčasný knižný trh je menej priaznivý 

(prekladové zbierky) z dramatickej tvorby. Prvý deň júna je priaznivý (partnerské 

vzťahy). Ekologické poľnohospodárstvo je systém priaznivý (životné prostredie). Odchod 

tesne po sobáši do cudziny nebol príjemný (novomanželia). Vždy som bol silný (nohy). Bol 

som spokojný (vystúpeniami) všetkých delegácií. Osud bol spravodlivý (Ján Bezzemok). 

Bol vždy čestný a spravodlivý (postoje aj skutky). Som veľmi šťastný (partnerský 
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zväzok). Každý rodič je šťastný (úspechy) svojich detí. Redaktor má bielu detskú tvár, je 

široký (pás) a má detské priezvisko – Turík. Vysoký príjem sodíka je škodlivý (ľudský 

organizmus). Keď som slepá (slzy), neznamená to, že ťa nechcem vidieť. Súčasná vláda je 

hluchá a slepá (tí najzraniteľnejší občania). Zarmucovalo ho, že je taká slepá (krásy) 

augustového lesa. Grizly slepý (zúrivosť) sa obrátil na nového nepriateľa. Je zrejmé, že si je 

vedomý (nebezpečie). Bol prestretý ťažký ľanový obrus, tvrdý (žehlenie). Muž, ktorý chce 

dôsledne ísť za svojím cieľom, musí byť neraz tvrdý (svoji najbližší). Bol som trochu tvrdý 

(Barnabáš a Marko). Často sa vyskytuje prehodený slovosled typický (hovorové prejavy). 

Dokážete byť po tom všetkom úplne úprimná (svojim blízki)? Sneh v tomto období je 

užitočný (poľnohospodári). Ford podporuje šport, ktorý je zdravý a veľmi užitočný 

(vyplnenie) voľného času. Zároveň je mimoriadne užitočný (proces) preraďovania 

zamestnancov. Človek tohto typu je úzky (driek). Budem vďačný (každá informácia). 

Dodnes som veľmi vďačný (svoji rodičia). Autor sa usiluje zostať verný (zvolený literárny 

žáner). Do akej miery však bude EÚ zásadová (otázka) dodržiavania ľudských práv? Mierne 

požitý nápoj je zdravý (duša i telo). Vincent Šikula je laickej aj odbornej literárnej 

a literárnovednej verejnosti známy najmä (svoja próza). Dej filmu nie je úplne identický 

(príbeh) románu. Košele lepkavé (pot). Lakomý (peniaze). Každá pomoc je (ja) milá. 

Nedosiahnuteľný (všetci aktéri). Byť nehodný (láska). Žena finančne nezávislá (muža). Je 

nesmierne oddaný (manželka). Vak je optimálny (táborenie). Budem otvorený (novinári). 

Mladí sú otvorení (nové skúsenosti). Je podozrivý (krádež). Je prudký (rozhodovanie). 

Som principiálny (dodržiavanie) a presadzovaní hodnôt. Nie je ojedinelý a výstredný, ale 

naopak, typický a reprezentatívny (názory) 19. storočia. Je nadmieru srdečný (iné ženy). Je 

silný predovšetkým (reči). Ostrovný štát Srí Lanka v Tichom oceáne je slávny (cejlónsky 

čaj). Som sladký (priatelia) a pichľavý k zloduchom. Byť stály (láska). Festival je 

sympatický (otvorenosť). Bol sympatický (všetci). Je šialený (hnev). Nie je oprávnená 

(vystavenie) týchto zmeniek. Verný (láska). Je dobré vyvarovať sa tvrdých a nerealistických 

trestov a na druhej strane byť zásadový (dieťa). Tento trest nebol výlučný, ale alternatívny 

(nižšie trestné sadzby). V tomto smere je Rúfusov prístup analogický (prístup) súčasného 

poľského prekladateľa Žalmov Czesława Miłosza. Liečba je analogická (liečba) neuralgie 

trigeminu. Neľútostný (nepriatelia). Neľútostná (svet). Chtivý (sláva). Chtivý (majetok). 

Bledý (hrôza). Novým spôsobom sa vyrieši problém, fundamentálny (celá fyzika). A na 

dôvažok je hluchý (zvonenie) na zvonoch. Hluchý (prosby). Je hotový (divadlo). Je hotový 

(bitka). Je veľmi dôkladná (umývanie). Nemci boli mimoriadne dôkladní (inventarizácia). 
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4.2.2 Určte typ valenčného doplnenia a charakterizujte ho z morfologického 

hľadiska. Vety preložte do poľštiny. 

Zákrok nebol adekvátny obvineniu. Situácia je adekvátna celkovej situácii slovenského 

cestovného ruchu. Trnavský stredopoliar je fyzicky výborne disponovaný, agresívny 

v súbojoch a už aj dostatočne skúsený. Potom musí zvládnuť beh vo dvojici, kde sa preukáže, 

že nie je agresívny voči//vo vzťahu k ďalším psom. Médiá boli tiež agresívne voči//vo 

vzťahu k postom, ktoré zastával. Atmosféra je čistá a bezpečná na lietanie. Aj preto je 

indický návrh blízky postojom lobistických skupín reprezentujúcich veľké priemyselné 

združenia. Mojou veľkou láskou sa stala tvorba Milana Rúfusa, ktorý mi je blízky 

koncentráciou reči a myšlienok. Rok 1967 bol v americkej kinematografii bohatý na skvelé 

filmy. Ten náš nudný a sivý vesmír je opäť bohatší o nové prírastky. V čom je tento 

rebríček cenný pre poistencov? Infikované zviera sa prezentovalo neurologickými 

príznakmi, ktoré sú charakteristické pre detskú obrnu. Manžel je od detstva chorý na 

obličky. Jeho syn Puppy Paws je totiž celý chorý z chladného a mrazivého severáku. Už 

niekoľko dní bol chorý od túžby. Bol čierny od slnka ako hociktorý domorodec. A celý 

červený od pýchy rozprával o svojom staršom bratovi. Bola jedna mladá krásna žena, čo 

mala nos dlhý po kolená//do kolien. Kúpila som si aj medík, bude dobrý do čaju a koláčov. 

Podľa neho je každý dobrý na niečo iné a každý má svoje opodstatnenie. Billa Murrayho si 

filmári vybrali, pretože je rovnako dobrý v komických postavách i v dramatických 

úlohách. Nebol príliš bohatý na góly, ale bol dobrý v obrane a výkonoch brankárov. 

Najuvoľnenejšia, dokonalá v mimike bola Ester. Tak konečne naplním prosby o tip na film 

vysielaný na STV, a teda dostupný všetkým čitateľom//pre všetkých čitateľov. Môže však 

byť cenovo dostupný menej solventnej rodine//pre menej solventnú rodinu. Lučenec je 

vďaka svojej polohe ľahko dostupný domácim a zahraničným návštevníkom//pre 

domácich a zahraničných návštevníkov. Komunita stratí zdroj, ktorý bol stáročia dostupný 

všetkým//pre všetkých zadarmo a dostane komoditu, ktorú si bude musieť kupovať. Služby 

sú drahé pre Slovákov i pre Poliakov. Navštívim mariánsku svätyňu, ktorá bola tak drahá 

môjmu ctenému predchodcovi Jánovi Pavlovi II. Banky sú hladné po peniazoch//na 

peniaze, ktoré ťahajú z pančúch občanov. Žiaden hráč nie je hoden toľkých peňazí. Ľudský 

život je hodný ochrany už pred narodením. Myslím si, že to nie je dobrý signál pre 

medzinárodné spoločenstvo a je hrozný pre obyvateľov Hongkongu. Pravdepodobne nie je 

primerane kompetentný na funkciu, ktorú zastáva. Je na jej strane v otázke imigrantov, ale 

nie je dosť konzervatívny v otázke práv homosexuálov. Projekt európskej integrácie je 
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kontroverzný aj pre členov Európskej únie. Neviem, či sa vám páčil tento môj opis, ale 

podľa mňa je stručný a výstižný a hlavne ľahký na pochopenie. Bol obdivuhodne láskavý 

k chlapcom i dospelým. Na konci aleje padol sir Charles mŕtvy od srdcovej slabosti 

a strachu. Jeho odporcovia mu vyčítajú, že je príliš mäkký k imigrantom//voči imigrantom 

a že o zahraničnej politike skoro nič nevie. Nemyslím si, že som bol mäkký k 

previnilcom//voči previnilcom. Vedel byť ohromne milý k ľuďom, ak chcel. Aj teraz 

pribehol celý mokrý od odhŕňania snehu a kŕmenia zvierat. Organizovaný zločin je 

nebezpečný pre celý svet. Je vôbec možné byť objektívny v posudzovaní iných sociálnych 

javov? Ak chcete vedieť, kto je zodpovedný za vašu biedu, pozrite sa do zrkadla. Každý 

hráč je zodpovedný pred tímom//voči tímu za svoj výkon. Poslanec je totiž zodpovedný 

voči svojim voličom//pred svojimi voličmi. Raz sa v poštovom voze stretol s bohatým 

sedliakom, ktorý bol veľmi lakomý a krutý k chudobným//voči chudobným. Vedel byť aj 

pomstychtivý a krutý ku každému//voči každému, kto ho urazil. Počet 12 je považovaný za 

optimálny pre malú skupinu. Sám osebe totiž iPad nie je úplne otimálny na využitie vo 

firemnej oblasti. Prvá polovica roku 1975 bola zvlášť pamätná pre veriacich farnosti Vyšný 

Hrušov. Akčný film je plný pôsobivých a vzrušujúcich scén. Zvolen bol perfektný 

v defenzíve a víťazstvo uhájil. Zrekonštruoval jeho krehký a mihotavý obraz podobný na 

slabé svetlo zrkadliace sa//slabému svetlu zrkadliacemu sa na dne studne. Ivan objaví portrét 

domnelého zradcu, ktorý je nápadne podobný otcovi//na otca a je presvedčený o jeho vine. 

Súčasný knižný trh je menej priaznivý k prekladovým zbierkam//pre prekladové 

zbierky//voči prekladovým zbierkam z dramatickej tvorby. Prvý deň júna je priaznivý k 

partnerským vzťahom//pre partnerské vzťahy//voči partnerským vzťahom. Ekologické 

poľnohospodárstvo je systém priaznivý k životnému prostrediu//pre životné životné 

prostredie//voči životnému prostrediu. Odchod tesne po sobáši do cudziny nebol príjemný 

pre novomanželov. Vždy som bol silný v nohách. Bol som spokojný s vystúpeniami 

všetkých delegácií. Osud bol spravodlivý k Jánovi Bezzemkovi. Bol vždy čestný 

a spravodlivý v postojoch aj v skutkoch. Som veľmi šťastný v partnerskom zväzku. 

Každý rodič je šťastný z úspechov svojich detí. Redaktor má bielu detskú tvár, je široký 

v páse a má detské priezvisko – Turík. Vysoký príjem sodíka je škodlivý pre ľudský 

organizmus. Keď som slepá od sĺz, neznamená to, že ťa nechcem vidieť. Súčasná vláda je 

hluchá a slepá k tým najzraniteľnejším občanom//voči tým najzraniteľnejším občanom. 

Zarmucovalo ho, že je taká slepá ku krásam//voči krásam augustového lesa. Grizly, slepý 

od zúrivosti, sa obrátil na nového nepriateľa. Je zrejmé, že si je vedomý nebezpečia. Bol 
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prestretý ťažký ľanový obrus, tvrdý od žehlenia. Muž, ktorý chce dôsledne ísť za svojím 

cieľom, musí byť neraz tvrdý k svojim najbližším//voči svojim najbližším. Bol som trochu 

tvrdý k Barnabášovi a Markovi//voči Barnabášovi a Markovi. Často sa vyskytuje 

prehodený slovosled typický pre hovorové prejavy. Dokážete byť po tom všetkom úplne 

úprimná k svojim blízkym//voči svojim blízkym? Sneh v tomto období je užitočný pre 

poľnohospodárov//poľnohospodárom. Ford podporuje šport, ktorý je zdravý a veľmi 

užitočný na vyplnenie voľného času. Zároveň je mimoriadne užitočný v procese 

preraďovania zamestnancov. Človek tohto typu je úzky v drieku. Budem vďačný za každú 

informáciu. Dodnes som veľmi vďačný svojim rodičom. Autor sa usiluje zostať verný 

zvolenému literárnemu žánru. Do akej miery však bude EÚ zásadová v otázke 

dodržiavania ľudských práv? Mierne požitý nápoj je zdravý pre dušu i pre telo. Vincent 

Šikula je laickej aj odbornej literárnej a literárnovednej verejnosti známy najmä svojou 

prózou. Dej filmu nie je úplne identický s príbehom románu. Košele lepkavé od potu. 

Lakomý na peniaze. Každá pomoc je mi milá. Nedosiahnuteľný pre všetkých aktérov. 

Byť nehodný lásky. Žena finančne nezávislá od muža. Je nesmierne oddaný manželke. Vak 

je optimálny na táborenie. Budem otvorený k novinárom. Mladí sú otvorení novým 

skúsenostiam. Je podozrivý z krádeže. Je prudký v rozhodovaní. Som principiálny v 

dodržiavaní a presadzovaní hodnôt. Nie je ojedinelý a výstredný, ale naopak, typický a 

reprezentatívny pre názory 19. storočia. Je nadmieru srdečný k iným ženám. Je silný 

predovšetkým rečami. Ostrovný štát Srí Lanka v Tichom oceáne je slávny cejlónskym 

čajom. Som sladký k priateľom a pichľavý k zloduchom. Byť stály v láske. Festival je 

sympatický otvorenosťou. Bol sympatický všetkým. Je šialený od hnevu. Nie je 

oprávnená na vystavenie//k vystaveniu týchto zmeniek. Verný v láske. Je dobré vyvarovať 

sa tvrdých a nerealistických trestov a na druhej strane byť zásadový voči dieťaťu. Tento trest 

nebol výlučný, ale alternatívny k nižším trestným sadzbám. V tomto smere je Rúfusov 

prístup  analogický s prístupom súčasného poľského prekladateľa Žalmov Czesława 

Miłosza. Liečba je analogická liečbe neuralgie trigeminu. Neľútostný k nepriateľom. 

Neľútostná k svetu. Chtivý slávy. Chtivý po majetku. Bledý od hrôzy. Novým spôsobom 

sa vyrieši problém, fundamentálny pre celú fyziku. A na dôvažok je hluchý od zvonenia na 

zvonoch. Hluchý k prosbám. Je hotový do divadla. Je hotový do bitky. Je veľmi dôkladná 

v umývaní//pri umývaní. Nemci boli mimoriadne dôkladní v inventarizácii//pri 

inventarizácii. 

  




