
 

1. Doplňte chýbajúce slovo/-á alebo frázy v komunikácii podľa kontextu. (Fill in the missing 

word/s or phrases in this communication according to the context of the given dialogue).  

Lekárka:  Dobrý deň, pani Mokošová, ako sa   máte   ?  

Matka:  Dobrý deň, pani ___________________. Dobre.  

Lekárka:  Ako sa má Katka? Ešte kašle?  

Matka:  Nie, už je to ____________________.  

Lekárka:  Dobre, môžete dieťatko ___________, popočúvam ho. Koľko má mesiacov?  

Matka: Katka má 6 ___________________.  

Lekárka:  Dojčíte ešte?  

Matka:  Áno, dojčím, ale začala som už _________________.  

Lekárka:  ___________ ste začali prikrmovať?  

Matka:  Asi pred mesiacom.  

Lekárka:  ___________ 7,5 kg. Je to v poriadku. Ako často _____________?  

Matka:  Každé 4 ____________.  

Lekárka:  Vidím, že Katka má na chrbátiku malé vyrážky. Je na niečo ________________?  

Matka:  Myslím, že nie.  

 

2. Odpovedzte na otázky podľa textu. (Answer the following questions according to the context 

of the given text).  

Júlia Kováčová je mladá študentka UPJŠ v Košiciach. Má 20 rokov a študuje zubné lekárstvo. Býva 

na internáte s priateľom Petrom. Teraz je hospitalizovaná v nemocnici na gynekologickom oddelení. 

Minulý týždeň začala silno krvácať. Cítila silné bolesti v podbrušku. Lekár diagnostikoval 

spontánny potrat. Museli jej urobiť revíziu maternice.  

 ÁNO NIE 

Študuje Júlia na univerzite? X  

Má Júlia priateľa?   

Má Júlia 25 rokov?   

Je teraz Júlia pacientka?   

Býva Júlia a Peter v byte?   

Začala včera Júlia krvácať?   

Boleli Júliu bradavky?   

Krvácala Júlia slabo?   

Júlia potratila?   

Urobili v nemocnici Júlii revíziu maternice?   

Študuje Júlia v meste Košice?   

                 

3. Napíšte inštrukcie pre pacienta. Použite imperatív. (Write instructions for a patient. 

 Use the imperative.)  

infinitív chirurgia, pacient má 54 rokov  pediatria, pacientka má 7 rokov 

dýchať zhlboka Dýchajte zhlboka! Dýchaj zhlboka! 

ukázať jazyk   

sadnúť si   

ľahnúť si   

otvoriť ústa   

upokojiť sa   
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4. Tvorte slovné spojenia v stĺpcoch, každé slovo použite iba raz. (Match the following words 

and phrases in these columns to make phrases. Use each word only once.) 

1. opísať  nohy 

2. plodová  rez 

3. nahmatať  vyšetrenie 

4. pokrčiť  menštruácia 

5. cisársky  hrčku 

6. silné  alkohol 

7. 3D ultrazvukové  voda 

8. prerušenie  dieťaťa 

9 pohyby 1. bolesť 

10. nepravidelná  tehotenstva 

11. piť  kontrakcie 

                  

5. Doplňte vety, použite správne tvary slovies (v zátvorkách) v minulom čase. (Complete  

the sentences with the correct form of the verbs in brackets, use the past tense).  

Vždy (ja, mať)        som mala        pravidelný cyklus.  

Včera (ja, krvácať) _____ silno ________________.  

(ona, rodiť) _____________ pred rokom.  

(vy, chodiť) __________________ na preventívne prehliadky?  

V piatom mesiaci tehotenstva (ja, cítiť) ____________________ pohyby dieťaťa.  

Pred dvoma rokmi (ja, potratiť)___________________ .  

Ako často (vy, meniť) __________________ dieťaťu plienky?  

Ako dlho (ty, prikrmovať) _____dieťa ___________________?  

Doktor mi (on, vyšetriť) _____________________ aj prsníky.  

Včera ma (ono, bolieť) __________________ pravé ucho.  

(vy, močiť) ___________________ už dnes, pani Kováčová?       

   

 

6. Vytvorte otázky na nasledujúce odpovede. (Form questions for given answers.)  

a)      Mali ste spontánny pôrod?                                           Nie, mala som vyvolaný pôrod.  

b) _____________________________________________________ Teraz má 18 mesiacov.  

c) ________________________________________________________ Rodila som iba raz.  

d) ______________________________________________________ Nepoužívame cumeľ.  

e) ___________________________________________________ Keď som mala 13 rokov.  

f) __________________________________ Nie, Marek nie je alergický na kravské mlieko.  
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