
SJL9 OPAKUJEME pred PP  (1) - ODPOVEDE 

1. Hoci Bratislava patrí medzi najmladšie hlavné mestá na svete, jej história siaha 

až do staroveku.  Po stáročia tu v zhode žili vedľa seba Slováci, Maďari, Nemci a 

mnoho iných. Ich stopy dýchajú na návštevníka z historických budov, ktoré sú 

súčasťou  malebných ulíc historického centra. Dominanta hlavného mesta, 

Bratislavský hrad, sa týči na kopci nad starým mestom. Cez Bratislavu tečie rieka 

Dunaj, druhá najväčšia európska rieka.  Nad sútokom Moravy a Dunaja sa vypína 

hrad Devín, ktorý bol osídľovaný od doby kamennej. V 9. storočí je toto miesto 

spojené s menom kniežaťa Rastislava, ktorý tu nechal vybudovať mohutnú 

veľkomoravskú pevnosť. Povesť hovorí, že na hrade chýbala voda. Mocní chlapi 

teda začali kopať studňu. Na hrade zavládla radosť, keď voda ovlažila suché pery 

miestnych  obyvateľov. Na renesančnom paláci je umiestnená pamätná tabuľa 

pripomínajúca historický výlet slovenskej mládeže na Devín, ktorú organizoval 

v roku 1836 Ľudovít Štúr. V roku 1961 hrad vyhlásili za národnú kultúrnu 

pamiatku. 

2. 9.  stredný rod, sg, L, pekný 

3. a) v škole       b) otca – otcovej  

4. jedným,  jedni, jedny, jedného, jedným 

5. a 

6. d 

7. a 

8. c 

9. a 

10. d 

11. b 

12. a 

13. d 

  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Dunaj


SJL9 OPAKUJEME pred PP (PL3) - ODPOVEDE 

1.     Aká čokoláda je najzdravšia?  Podľa vedcov horká a s ovocím. Najlepšie totiž 

reaguje   so  žalúdočnými  baktériami  do protizápalových zlúčenín, ktoré sú 

prospešné pre srdce. 

    Črevné mikróby  podľa štúdie vedcov z Lousianskej štátnej  univerzity kvasia 

na horkej čokoláde do prospešných látok.  Pridanie ovocia   by  mohlo toto 

kvasenie ešte zvýšiť. 

    Odborníci to zistili pri testovaní  kakaového prášku, ktorý obsahuje rovnaké 

antioxidačné  zlúčeniny  ako tmavá čokoláda. Štúdia je tak prvou, ktorá skúma 

účinky tmavej čokolády  na rôzne  typy žalúdočných baktérií. 

    „Ak sú tieto látky absorbované v tele, znižujú dlhodobé riziko cievnej 

mozgovej príhody, “ tvrdí vedúci štúdie John Finley    z  oddelenia   

potravinárskej    vedy    LŠU. 

     Druhý  tím  z  amerického Národného inštitútu srdca, pľúc a  krvi   už plánuje 

otestovať čokoládové  tabletky  na srdcové  choroby.  Chcú z  kakaa  získať 

prospešné  flavonoidy  a  vložiť  ich do kapsúl. Ich  účinky  chcú  skúmať na viac 

ako 18 000   dobrovoľníkoch,    ktorým  budú počas  4  rokov   podávať 2  kapsuly  

denne.                                                                                                                      

2. a 

3. Horká – zhodný prívlastok,  čokoláda – vyjadrený podmet,  
    je zdravá – slovesno-menný prísudok,  pre srdce – predmet v A  

4. c 

5. 18 000 / osemnásť  tisíc, 4 / štyroch, 2 / dve 

6. určité, základné  

7. Napr. flavonoidy, absorbované, tým, mikróby,... posúdi učiteľ 

8.  pľúca – pomnožné podstatné meno   

9. jednočlenná, neslovesná                                                                                                                                                 

10.  najzdravšia – cudzia,  horká – pekná                                                                                                                   

11. c                                                                                                                                                                          

12. prvou – pekný (pekná), Druhý – pekný,                                                                                                                     

13. d                                                                                                                                                                

14. a                                                                                                                                                                  

15. b                                                                                                                                                          

16. doň                                                                                                                                                                        

17. pri testovaní: stredný rod, sg., L., vysvedčenie                                                                                

      prášku: mužský rod neživotný, sg., G.,dub                                                                                                       

18. c 

19. najlepšie, spôsobu, 3. stupeň



SJL 9 OPAKUJEME pred PP (PL4) - ODPOVEDE 

1. V dôsledku znečistenia – príslovkové určenie príčiny 
      ovzdušia – nezhodný prívlastok 
      zomierajú – slovesný prísudok 
      milióny –  vyjadrený podmet   
      ľudí – nezhodný prívlastok 
2. od Táne , v ateliéri, dva ateliéry, od Andrey, k Andrei, dve Timey, z našej idey,  

viac ideí 

3. c 

4. napr.  
a) Tešil sa z víťazstva svojho priateľa. 
b) Neprišiel do školy pre opakovanie choroby. Neprišiel do školy pre chorobu. Neprišiel do 
školy pre opätovné onemocnenie. 
 
5. a) podmet    b) zhodný prívlastok 

6. a 
7.  

číslovka druh rod číslo pád vzor 

na siedmom radová stredný jednotné/sg. L pekný 

8. d 

9. b  

10. sokolovi, leva, havran 

11. Levy,  zvery, kohúty,  psy, ostrý, bobrí 

12. c   

13. paniu, pštrosy 

14.  odo mňa, ku klavíru,  zo stromu 

15.  ísť pre sestru, k príprave čaju 

16. d  

17. a 

18. c 

19. prvé jesenné (dažde) 

20. b 

21. c 

22. blúdieval       Kŕmieval        Súdia       zmúdriem 

23. b 


