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Limba și literatura slovacă maternă
MODEL
•
•

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I

(45 de puncte)

Pozorne prečítaj ukážku a odpovede napíš na skúšobný hárok.
Raz prekrásny tulipán krútil nad tým hlavou,
že fialka v priateľstve žila so žihľavou.
Do záhrady prišiel pán jedného dňa zrána,
uvidel a otrhol kvietok z tulipána.
Siahol i na fialku, na jej kvet a puky,
ale tu mu žihľava popálila ruky.
Keď sa na to tulipán odtrhnutý díva,
povie: „Hľa, i chatrný priateľ dobrý býva!“
(Jonáš.Záborský – Tulipán a fialka)
1. Spresni literárny druh a druhový útvar (žáner) danej ukážky.
4 body
2. Kto sú hrdinovia, ktorí vystupujú v ukážke?
3 body
3. Aký slohový postup prevláda v ukážke: opis, rozprávanie, dialóg?
2 body
4. Napíš obsah ukážky v rozsahu piatich viet.
8 bodov
5. Aké ľudské vlastnosti stelesňujú rastliny?
6 bodov
6. Vypíš a vysvetli význam vety, z ktorej vyplýva ponaučenie.
5 bodov
7. Urč druh rýmu v danej básni.
3 body
8. Napíš príhodu o tom, ako ti priateľ pomohol v núdzi. Zaraď sa do rozsahu jednej strany.
10 bodov
9. Pravopis, vzhľad, krasopis, logický sled informácií.
4 body
SUBIECTUL al II-lea

(45 de puncte)

Hanka spala ružovým a zdravým spánkom mladého dievčaťa. Na nežných , hnedých lícach
jej vyskočil slabý rumenec. Ruky mala rozhodené voľne a naširoko. Hanka spala sladko, detsky a
usmievala sa zo sna.
(Vladimír Mináč – Dlhý čas čakania
1. Prepíš hrubo napísanú vetu na priraďovacie súvetie .
2. Utvor genitív množného čísla od podstatných mien: dievča, ruka, sen, líce.
3. Spresni vid podčiarknutých slovies.
4. Vypíš z ukážky príslovky a urč ich druh.
5. Urč slovné druhy a gramatické kategórie všetkých slov v prvej vete.
6. Utvor 3 vety so slovami: sen, nežný, dievča.
7. Spresni syntaktickú funkciu slov: nežných, lícach, jej, vyskočil.
8. Rozdeľ na slabiky slová v cvičení 2.
9. Vypíš z poslednej vety podmet a urč, akým slovným druhom je vyjadrený.

Probă scrisă la limba și literatura slovacă maternă
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