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PRVÁ ČASŤ – PRÁCA S TEXTOM  

 

Čas na vypracovanie testu: 30 minút 
 

 
Ukážka 1 
 

Perly ošípaným 

(upravené) 

 

Tá správa sa v umeleckých i snobských kruhoch rozliezala ako mongolská 

chrípka. V Prahe je výstava zbierok Guggenheimovej nadácie – vraj je tam Picasso, Dalí, 

Ernst, Klee, Miró a proste všetci tí borci, pred ktorými nenechajú klobúk na hlave ani tí 

najväčší neznabohovia od kumštu. Po opadnutí šoku som začal pátrať po vierohodnosti 

tejto fámy, veď koľko podobných dobre vykŕmených kačíc preletí denne človeku okolo 

hlavy? Ale vzápätí sa začali v tlači trúsiť zaručené informácie a prví očití svedkovia ma 

z mojej počiatočnej nedôvery vyliečili nadobro.  

Nuž, našiel som si v predvianočnom čase štrbinu v kalendári a vybral sa do matky 

miest za umením. To, že som si na pravidelnej linke expresného spoja uhnal chrípku, mi 

ani veľmi nedošlo (autobus s pokazeným kúrením a netesniacimi oknami a dverami sa po 

chvíľke jazdy premenil na útroby vysávača, alebo, ako by povedali Záhoráci: „táhlo tam 

na hovado“), duchovný účel mojej misie mi nedovolil myslieť na podobné prozaické 

malichernosti.  

Kumštuchtivý démon vo mne nie a nie dať pokoj, a tak som sa hnal a hnal, akoby 

mi toho slávneho Guggenheima chcel niekto zabuchnúť rovno pred nosom. Vchod do 

Šternberského paláca som identifikoval vcelku spoľahlivo. X-hlavý zástup, ktorý z diaľky 

pripomínal hadovitého príšeráka zo stredovekého beštiára, sa nedal prehliadnuť. Mohlo 

byť tak niečo pod nulou, z neba sa spúšťala snehová opona a had-rad sa sunul tempom 



invalidnej korytnačky. Otázky okoloidúcich, či čakáme na toaletný papier, zneli v tej 

chvíli ako nevhodný pokus o vtip. Ešte viac ma však štvali prezieravci, ktorí si so sebou 

zobrali placačky rumu a iného paliva a zaháňali zimu podľa starých slovanských tradícií. 

Presne dve a pol hodiny trvalo toto hibernačné martýrium, ale to, čo sa dialo potom, 

malo s umeleckým zážitkom spoločné tiež len máločo. Had-rad sa v útrobách galérie 

nerozplynul, navyše všetkým tým vytrvalcom stúpal v krvi adrenalín z toľkého čakania na 

mraze, takže ohľaduplnosť a normálne ľudské mravy ostali stáť kdesi pred vchodom. Tá 

pravá tlačenka sa ešte len mala rozpútať a slovník aktérov tejto trmy-vrmy mi skôr 

pripomenul futbalové štadióny mužstiev z konca tabuľky. Pri kupovaní lístka vyvolala 

u biletárky moja žiadosť o katalóg rozpačitý úsmev, zato okolitý dav ocenil môj 

optimizmus prejavmi nespútanej veselosti. (Až doma som sa dozvedel, že prvý náklad 

katalógu dosiahol úctyhodnú výšku 4 000 (!) kusov – čo evidentne nemohlo stačiť ani 

v prvý deň výstavy.) 

No a tak som sa nechal prešovať a posúvať – rýchlosť prehliadky bola určená 

prietočnosťou davu v útrobách galérie. Žiadne estétske vystávanie pred obrazmi. Takže 

nepýtajte sa ma, vážení, čo som videl, lebo z piatich metrov a so zástupom hláv v zornom 

poli zarosenej optiky nerozozná Dalího od Picassa ani ten najzbehlejší kunsthistorik. 

Peter Uličný, Slovenské pohľady, 1989/5, s. 154-156  

 
 
Ukážka 2 

Človek davu 

 

O istej nemeckej knižke sa výstižne povedalo ess lässt sich nicht lesen – že sa nedá 

čítať. Sú tajomstvá, čo sa nedajú vysloviť. Noc čo noc umierajú ľudia na posteli. Zvierajú 

spovedným otcom ruku a žiaľno sa im dívajú do očí. Umierajú so zúfalstvom v srdci 

a hrdlá im sťahuje kŕč, lebo ich ťažia hrozné tajomstvá, aké nemožno odhaliť. A dakedy, 

bože môj, si ľudské svedomie naloží toľké bremeno hrôzy, že ho môže zhodiť iba do 

hrobu, a tak zločin zostane utajený. 

Nedávno – chýlilo sa k jesennému večeru – som sedel pri veľkom arkierovom okne 

v londýnskej kaviarni D. Niekoľko mesiacov som chorľavel, no už som sa zotavoval 

a s pribúdajúcou silou sa mi vracalo ono šťastlivé rozpoloženie ducha, ktoré je pravým 



opakom ennui, oná nezvyčajná vnímavosť, keď z duševného zraku padá závoj – 

a zbystrený um prekonáva všednosť, ako vitálny, no nezaujatý um Leibnizov prevyšuje 

pomätenú a prázdnu rétoriku Gorgiasovu. Už dýchať bolo pôžitkom a tešilo ma všeličo, 

čo by mi inakšie pôsobilo bolesť. Pojala ma pokojná zvedavosť a záujem o všetko. 

Takmer celé popoludnie som sa prezabával s cigaretou v ústach a s novinami na lone. 

Chvíľami som si prezeral inzeráty, občas pestrú kaviarenskú spoločnosť a zavše som cez 

zadymené sklo na okne vyzeral na ulicu. 

Bola to jedna z hlavných ulíc a celučký deň sa v nej mrvilo ľudí a ľudí. Keď sa 

spustila tma, ešte ich pribudlo, a ako sa rozsvietili lampy, popred dvere sa neprestajne 

valili dva husté prúdy chodcov. V takýto večerný čas som ešte nikdy nebol v podobnej 

situácii, nuž vzbúrené more ľudských hláv vzbudzovalo vo mne neznámy, úchvatný pocit. 

Napokon som si celkom prestal všímať hostí v kaviarni a zahĺbil som sa do pouličnej 

scény. 

Sprvoti som ulicu pozoroval abstraktne a vcelku. Na chodcov som sa díval ako na 

dav  a aj som ich tak vnímal. No čoskoro som si začal všímať jednotlivosti 

a s nezvyčajným záujmom som študoval nespočetné postavy, šaty, správanie, chôdzu, 

tváre a výraz na nich. 

Poväčšine sa chodci správali ako spokojní obchodníci a podľa všetkého ich 

zaujímalo iba jedno: ako sa pretlačiť ďalej. Vraštili obočie a oči im rýchlo behali. Keď 

do nich drgli, vôbec nedali najavo hnev, len si napravili šaty a ponáhľali sa ďalej. Iní – 

aj tých bolo dosť – ma zaujali nepokojnými pohybmi a zrumenenou tvárou. Gestikulovali 

a zhovárali sa sami so sebou, ani čo by sa v najväčšej tlačenici cítili osamote. Keď museli 

zastať, z ničoho nič prestali šomrať, no rukami rozhadzovali raz toľko a čakali 

s neprítomným a prepiatym úsmevom na perách, kým im neuvoľnia cestu. Keď do nich 

dakto buchol, celkom popletení sa mu hlboko uklonili. Inak sa tieto dve veľké skupiny 

chodcov nevyznačovali ničím zaujímavejším. Šaty mali, ako sa priliehavo vraví, slušné. 

Boli to šľachtici, kupci, notári, obchodníci, špekulanti na burze – patricijovia aj prostí 

občania – zaháľači aj takí, čo sa sami starali o svoje záležitosti a podnikali na vlastné 

riziko. Nevzbudzovali vo mne ktovieaký záujem. 



Pritláčal som čelo ku sklu a skúmal som chodcov. Znezrady mi oči spočinuli na 

vetchom starčekovi, šesťdesiatpäť-sedemdesiat-ročnom, ktorý ma zrazu celkom upútal 

a zaujal... 

E. Allan Poe 

 

 
Úlohy 

1. Napíšte názvy dvoch umeleckých smerov 20. storočia, ku ktorým sa môže priradiť   
    tvorba maliarov z prvého odseku ukážky 1.  
 
2. Napíšte z hľadiska citového zafarbenia neutrálne slovo, ktoré má rovnaký lexikálny   
    význam ako zvýraznené slovo v prvom odseku ukážky 1.  
 
3. Vypíšte z ukážky 1 slovné spojenie, ktoré v nej významovo súvisí so slovami  
     správa a fáma.    
 
4. Ktoré médium podľa ukážky 1 potvrdilo informáciu o uskutočnení výstavy  
    obrazov?  

 
5. Vypíšte z ukážky 1 metonymiu/perifrázu, ktorou autor pomenoval mesto, kde sa  
     uskutočnila výstava obrazov zbierok Guggenheimovej nadácie.  

 
6. Vypíšte z ukážky 1 tie slovné spojenia, ktorými autor zdôraznil svoju príslušnosť  
     k umeleckým, a nie k snobským kruhom návštevníkov výstavy.  
 
7. Usporiadajte nasledujúce slová do radu podľa rozsahu ich lexikálneho významu. 
    palác, Picasso, galéria, Praha, výstava 

 
8. Podčiarknite v rade to slovo, ktoré priamo nesúvisí s udalosťou z ukážky.  
   dav – vytrvalci – zástup – okoloidúci – prezieravci – rad-had 

 
9. Vypíšte z ukážky 1 cudzie synonymum pomenovania odborníka na dejiny umenia. 

 
10. Vypíšte z ukážky 1 dve slová/slovné spojenia vyjadrujúce emócie, ktoré sa týkajú     
      autora ukážky.  

 
11. Zaraďte ukážku 1 k jazykovému štýlu a určte jej žáner.  
 
12. Určte  podstatné meno útroby z hľadiska kategórie gramatického čísla. 

 
13. Napíšte podstatné meno galéria v genitíve plurálu. 
 
14. Podčiarknite v nasledujúcej vete slová, v ktorých dochádza k  znelostnej    



      asimilácii/spodobovaniu. 
     Navyše všetkým tým vytrvalcom stúpal v krvi adrenalín z toľkého čakania na     
     mraze.  
 
15. Napíšte cudzí výraz označujúci človeka, ktorý sa zotavuje po chorobe.  

       
      16. Vypíšte z ukážky 2 slová/slovné spojenia, ktoré vyjadrujú množstvo    
            nasledujúcimi spôsobmi.  

      Pomocou metafory:  
..........................................................................................................................  
      Pomocou prídavného mena: 
.......................................................................................................................... 
 
      Pomocou opakovania slova: 
.......................................................................................................................... 
 

     17. Vyberte z nasledujúceho radu slovo, ktoré nepatrí k rovnakému slovnému druhu    
           ako ostatné.  
           takmer, sprvoti, poväčšine, nedávno, priliehavo  
 

18. Vypíšte z ukážky 2 slová/slovné spojenia, ktorými rozprávač pomenoval ľudí     
       v interiéri.  
 
19. Rozprávač v ukážke 2 by použil deduktívny logický postup, keby 
      A. londýnskych obchodníkov označil za špekulantov a následne by túto      
           charakterovú vlastnosť dokazoval na jednotlivých príkladoch. 
      B. porovnal londýnskych obchodníkov s nemeckými obchodníkmi a na základe    
           porovnania by všetkých obchodníkov charakterizoval jedným prívlastkom. 
      C. sa detailne venoval všetkým spoločenským vrstvám žijúcim v Londýne      
          koncom 19. storočia. 
      D. na základe detailnej analýzy vlastností vybraného reprezentanta určitej        
           spoločenskej vrstvy spravil všeobecný záver o celej spoločenskej vrstve. 
 
20. Rozhodnite, ktorý z nasledujúcich výrokov je pravdivým argumentom      
      vychádzajúcim z ukážky 2. 
      A. Rozprávač je alter egom autora, lebo tak ako on má pozorovací talent. 
      B. Rozprávač má pozorovací talent, a preto je povolaním spisovateľ. 
      C. Rozprávač rád pozoruje ľudí, o čom svedčí štvrtý a piaty odsek ukážky. 
      D. Rozprávač fajčí, čo bolo pravdepodobne dôvodom jeho chorľavenia. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

DRUHÁ ČASŤ – PÍSOMNÁ  

Čas na vypracovanie: 30 minút 

Dokončite ukážku 2 tromi odsekmi tak, aby 

a) prvý odsek obsahoval prvky opisu. 

b) druhý odsek obsahoval prvky rozprávania. 

c) tretí odsek obsahoval prvky úvahy. 
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TRETIA ČASŤ – ÚSTNA 

 

V 5-minútovom prejave uveďte aspoň tri závažné argumenty, pre ktoré by sa mali 

príslušné orgány na Ministerstve kultúry SR zasadiť za zorganizovanie výstavy 

prestížnych umeleckých diel zo zbierok Guggenheimovej nadácie na Slovensku. 
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