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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.
Starý Bartuš, hlava domu, plecnatý, územčistý sedliak s holým temenom, hrubými gambami,
šedivými chumáčmi po bokoch tvári a nad očami, vyskočil od stola, kde večeral. Ani lyžicu
nevyňal zo zemiakovej polievky, ani si ústa neutrel. Utekal do maštale. V pitvore mu vliezol pod
nohy malý kraviarik Mišo. Čapil mu poza väzy, že nosom zaryl do prahu a vysoký klobúčik s
dierkou na samom vrchu, do ktorej bolo zabodnuté kohútie pero, vyletel mu až na dvor.
„Čo sa pletieš? Ty papľuh!“ zahučal na neho, kým sa zviechal a revúc hľadel za klobúkom, či
mu gazda nepošliapal pierko.
Bartuška, bledá a tučná osoba, zababušená v hrubej šatke pre bolenie zubov, s veľkým
bruchom, zastanúc si do dverí, volala do pitvora na staršiu dcéru Annu, dívajúc sa za otcom, kam
uteká: „Hybaj pre doktora2 Veď sa nám Citrónia pukne2 Taká je ako tri sudy... Ale už ideš?...
Chytro...
Brucho sa jej vše potriaslo, čo zahovorila, vydávajúc tieto rozkazy. Po tomto vybehla na dvor a
hlasno vzdychajúc, pozerala na svojho muža, ktorý behal s kravou, držiac ju na retiazke a skáčuc
ako slepý po mlákach, kĺžuc a potkýnajúc sa neprestajne po bahne a do rozhodených klád.
1. Napíš meno autora a názov poviedky, do ktorej patrí úryvok.
2. V rozsahu desiatich riadkov napíš obsah poviedky.
3. Charakterizuj gazdu Bartuša a gazdinú Bartušku.
4. Napíš, aký slohový postup prevláda v ukážke: a) rozprávanie, b) dialóg.
5. Napíš, v čo verili ľudia v dávnych časoch.
6. Napíš v ľubovoľnom rozsahu iný záver poviedky.
7. Napíš, aký druh humoru použil autor v poviedke.
8. Vymysli a napíš v rozsahu desiatich viet jednu humornú príhodu.
9. Vysvetli názov poviedky.
SUBIECTUL al II-lea

2 body
6 bodov
8 bodov
2 body
6 bodov
5 bodov
3 bodov
8 bodov
5 bodov
(45 de puncte)

1. Vypíš z ukážky hrubo napísané súvetie a urč jeho druh.
5 bodov
2. Z jednoduchej vety Utekal do maštale utvor podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou
prívlastkovou.
5 bodov
3. Z ukážky vypíš päť prídavných mien a urč ich gramatické kategórie.
5 bodov
4. Urč vid nasledovných slovies: vyskočil, vliezol, utekal, vyletel, zahučal.
5 bodov
5. V nasledovnej vete pomenuj všetky slovné druhy a urč ich syntaktickú funkciu vo vete: V
tmavom, úzkom pitvore mu vliezol pod nohy malý kraviarik.
10 bodov
6. Utvor genitív množného čísla od slov: hlava, gazda, polievka.
3 body
7. Napíš antonymá k slovám: starý, deň, múdry, fauna, veselý.
5 bodov
8. Napíš synonymá k slovám: plakať, utekať, rozčúliť sa, radovať sa, hlúpy.
5 bodov
9. Napíš jednoduchú vetu so slovom rozkaz.
2 body

Probă scrisă la limba și literatura slovacă maternă
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