
ERRÁTA 
NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy 2, ZPU, prvá časť 
 
9/1 e) vetrisko skuvíňať 
13/1 a) ukážka 12: sú, je, sú, sú; ukážka 13: bola, viedli, boli ležali; ukážka 14: ... štekali, hrala 
20/2 c) premetu predmetu 
35/1 b) Čistá duša, Lapač slov: pseudonymy pre tvorcov aforizmov (pozri napr. Facebook) 
37/4 g) účastní zúčastňuje 
43/6 nám/s nami nám; zelení zelení/zelených 
46/1 B. Botanickej botanickej 
48/1 a) dverí dverí/dvier; d) eur/G sg. eur/G pl. 
50/12 Sybila Sibyla 
50/ukážka 5 à propos (nie je podstatné meno) 
51/17 Pellé Pelé 
54/9 b) neskoršie 
55/14 b) vzťažné vzťahové 
59/5 neho/naňho neho/naňho/(zriedkavo) naň; 
po neho/poňho po neho/poňho/(zriedkavo) poň 
60/9 c) tých (vzor ten) 
60/13 g) Oni, o ňu, vôbec/nikdy 
61/14 Svojím starým hriechom Svojim starým hriechom 
61/16 c) ... súčasť gramatickej prípony ... súčasť gramatického tvaru 
d) sa spotiť, teším sa 
63/2 ukážka 14: sa rovná jeden celý jedna celá... 
64/3 ... na koniec šiestich. ... nakoniec šiestich. 
64/5 b) počet jednotlivín/sád... – počet druhov – počet 
64/6 pätica (neoznačiť) 
65/8 mnohý neviemkoľký; mnohý neviemkoľký 
66/10 Vyberte z textu správnu číslovku a určte skloňovací vzor. 
Vyberte z textu číselný údaj a k vybratým slovám pripíšte skloňovací vzor. 
F. správ. aj sedemdesiatiny: vzor žena 
66/12 a) (neurčitá) číslovka: veľa (návodov), veľa ráz, niekoľko, viacerí, mnoho ráz, pár, 
viac ráz, veľa, (ovocia), mnoho (druhov), viac (vody), niekoľkokrát, mnoho (ľudí), druhýkrát 
66/13 d) styristopäťdesiatdeväť/štyristo päťdesiatdeväť a päťdesiat 
71/9 hájil správ. 
71/10 j) minulý čas – o budúcnosti... 
75/24 odsúdení podstatné meno/prídavné meno 
80/10 čierny nepodčiarknuť (viaceré príslovky: česky, zeleno, optimálne sa v úze stupňujú; 
úloha na diskusiu) 
80/11 autom, autom, bicyklom (nepodčiarknuť) 
81/2 tabuľka: Podstatné meno sa nevyskytuje 
83/5 e) žeby, nech (zmena slovesného času), by; f) sťa, ani, čo, ni; 
g) abo (nespis.), či, alebo – alebo, buď – alebo, a 
84/6 a napriek tomu a (spojka) 
84/8 Označte spojky... Označte spojky a spájacie výrazy... 
85/10 q) Ak – tak Ak 
85/12 a napriek tomu a (spojka) 
86/1 a) No No ktovie, (častice) 
86/4 D. Navyše vraj (častice) 
87/8 a) Ukážka 30: nie je tam oslovenie 
91/20 priraďovacie: no, a, aj, ako 
podraďovacie: že, čo, keďže, ako 


