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Examenul de bacalaureat na țional 2018 
Proba E. b) 

 
Probă scris ă 

Limba și literatura slovac ă matern ă 
 

 Varianta 6 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Prečítajte pozorne ukážku: 
Iľa zastala si do dverí vypätá ako bohyňa hrozby. 
„Ja pri tebe nebudem, počuješ?!“ započala, podoprúc si boky. Ja v tejto kasárni preplnenej 
nechcem bývať viac, v tomto neporiadku, v tejto nečistote, v tomto hriechu. Alebo vystavíš dom 
ešte toho leta, alebo ja odídem!“ 
Paľo mlčal, akoby nik nestál vo dverách vypätý, nik nevravel a nik se nehrozil. Češe vola, pozorne 
mu srsť naprávajúc. 
„A kdeže pôjdeš?“ spýtal sa po chvíli pokojne. 
„Kde? Do Jablonckov, na otcovký táľ...Tak si rozmysli, alebo ja tvojou ženou nebudem viac!“ 
Paľo - žartovník len češe vola s vážnosťou. 
„Do Jablonckov? Čo tam budeš robiť? Neobstojíš sa tam otobôž!“ 
„No veď zvieš! Ja nič nechcem, len pokoj. Čože sa ja mám zodierať? Deti nemám, čo by po mne 
dedili. Druhému robiť sa mne nevyplatí. Ak sa tebe vyplatí, ja nedbám.“ 
Paľo pristúpil k druhému volovi s kefou. Na tvári mu nebadať, aké veľké veci počul. Ani nepozrie 
na Iľu vypätú, majestátnu. Oči sú mu krotké ako ovčie, dobré, spokojné. 
„To by si mi spravila naozaj?“ spýtal sa. 
„To ti spravím naozaj!“ povie ona odhodlane a tým bojovnejšie, čím sa on menej vyrušoval. „Či je 
toto tu život? Všetko mi ošomrú, počúvať nechcú. V lyžičke vody by ma utopili. Zato, že som 
šikovnejšia, že som múdrejšia ako oni, že som vzdelaná...Tak si voľ: alebo dom postavíte a 
oddelíš sa, alebo odídem!“ 
„Prídeš naspäť!“ povie Paľo vždy spokojný. Už si raz odišla odo mňa, a prišla si naspäť! Ja tu 
nenám ničoho. Ak by si tak umrel, ja môžem ísť svetom.“ 
„Nik ťa stadeto nevyženie ani tak. Kde robíš, tam máš právo!“ 

B.S.Timrava - Ťapákovci 
 
Odpovede napíšte na hárok: 
1. Spresnite kompozíciu novely; vystihnite jej hlavný konflikt.    8 bodov 
2. Charakterizujte rodinu Ťapákovcov a spresnite koho znázorňujú svojím spôsobom života. 

10 bodov  
3. Predstavte a analyzujte vlastnými slovami rodinný vzťah Iľa – Paľo.   5 bodov  
4. Spresnite umelecké prostriedky, jazyk a štýl, ktorý použila autorka v citovanom diele.  

2 body  
5. Napíšte v rozsahu 5 viet obsah ukážky.       5 bodov 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

Napíšte rozprávanie v rozsahu jednej strany s nasledovným titulom Pred letiskom sa hmýrili 
neprehľadné zástupy ľudí. Použite v ňom i danú vetu. Použite vymyslené mená a pomenovania. 
 

Poznámka! V zostave textu budete mať na zreteli nasledovné požiadavky: 
- kompozíciu textu; myšlienkové celky; logický spád udalostí, informácií   12 bodov 
- používanie vhodných jazykových prostriedkov; rešpektovanie správneho štýlu, používanie 

špecifickej terminológie         10 bodov  
- rešpektovanie noriem literárneho jazyka; vzhľad práce; pravopis; čitateľnosť; štylistickú úpravu 

            8 bodov  
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Napíšte esej, v ktorej predstavíte ženskú postavu z jedného zo študovaných románov. Postava 

môže byť kladná alebo záporná, podľa ľubovoľného výberu. Pri vypracovaní eseje majte na zreteli: 
- identifikovanie ženskej postavy, ktorá bude predmetom eseje a zaradenie do románu 
- charakterizovanie vybranej ženskej postavy 
- identifikovanie spôsobov charakterizovania tejto postavy 
- vzťahy postavy k iným postavám v románe 
 
a. Správna myšlienková náplň práce.       20 bodov 
b. Vypracovanie práce.         10 bodov 
 
Pre obdržanie týchto bodov sa musíte zaradi ť do rozsahu 2 - 4 strán. 


