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Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 
Ročník  06 – 6. ročník, školský rok 2013/2014 
Celoslovenské kolo 
Kategória: C 
Úlohy  
 

PRVÁ ČASŤ – PÍSOMNÁ 

(kategória C) 

 

Ukážka č. 1 

Chudoba je jedným z najpálčivejších problémov súčasnosti. Uvedomujú si to všetky 
krajiny sveta, vrátane tých najbohatších. V posledných desaťročiach čoraz častejšie 
diskutujú o tejto problematike a vo vzájomnej spolupráci hľadajú možnosti, ako pomôcť. 
Hlavným cieľom rozvojovej spolupráce je znížiť chudobu. O zlepšenie a posilnenie 
rozvojovej pomoci v rámci EÚ sa usiluje Európska komisia. Jej zámerom je, aby bola 
Európska únia v tejto oblasti aktívnejšia a efektívnejšia. Svoju politiku zhrnula pod heslom: 
„Robiť viac, lepšie a rýchlejšie“. Týmto krokom chce komisia prispieť k splneniu cieľov, 
ktoré sú zamerané na zmiernenie chudoby a znižovanie rozdielov vo svete. Ciele boli 
definované na summite OSN v roku 2000, kde sa členské krajiny OSN okrem iného 
zaviazali k splneniu týchto cieľov do roku 2015. Ide o tzv. 8 miléniových rozvojových 
cieľov: 

• odstrániť extrémnu chudobu a hlad, 
• dosiahnuť všeobecné vzdelanie, 
• podporovať rovnosť pohlaví a posilniť postavenie žien, 
• znížiť detskú úmrtnosť, 
• zlepšiť starostlivosť o matky a deti, 
• znižovať počet chorých na AIDS, maláriu a ďalšie choroby, 
• zaistiť udržateľnosť životného prostredia, 
• rozvíjať globálne partnerstvo pre rozvoj. 

V súčasnosti prispieva Európska únia na rozvojovú pomoc najviac na svete. Na pomoc 
rozvojovým krajinám vynakladá okolo 55 % svetovej pomoci. 

Európska únia ako najväčší darca rozvojovej pomoci  
Zdroj: Internet 

 

1. Vyberte najvhodnejší nadpis pre ukážku v súvislosti s obsahom prvej vety. 
A. Horúci   problém      
B. Dôležité  poslanie       
C. Vážna  starosť         
D. Rozhodujúca úloha 

 

2. Z textu vyplýva, že  
A. Európska únia na rozvojovú pomoc vynakladá okolo 55 % príjmov. 
B. Členské krajiny OSN na rozvojovú pomoc vynakladajú najviac príjmov. 
C. Členské krajiny OSN na rozvojovú pomoc vynakladajú okolo 55 % svetovej 

pomoci. 
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D. Európska únia na rozvojovú pomoc vynakladá viac ako polovicu svetovej pomoci. 
 

3. Z uvedených možností vyberte jednu, ktorou môžete nahradiť slovné spojenie rozvojová 
pomoc   bez straty pôvodného významu.  

A. rozvojový vzrast     
B. rozvojová prosperita  
C. rozvojová podpora  
D. rozvojová progresivita 

 

4. Ktorá z  možností najviac vystihuje poslanie EÚ v súvislosti s kontextom ukážky? 
A. Európska únia  vykazuje  celosvetovú vonkajšiu pomoc. 
B. Európska únia sa zaviazala odstrániť chudobu, zabezpečovať mier, ľudské práva  

a trvalo udržateľný rozvoj.  
C. Európska únia núti ostatné krajiny pomáhať rozvojovej Afrike. 
D. Európska únia presadzuje vlastné politické a sociálne ciele. 

 

5. Aký slohový postup využili autori v texte  1. ukážky? 
A. informačný 
B. opisný 
C. rozprávací 
D. výkladový 

 

6. V ktorej z možností sa vyskytujú len prídavné mená? 
A. najpálčivejší,  reálnejší,  horlivejšie, fakticky  
B. najsilnejší, najčinorodejší, konkrétnejší, progresívnejšia 
C. najhorúcejší, činnejší, najbohatšie,  lepšie   
D. najúčinnejšie, najrýchlejšie, najsilnejšie, najreálnejšie 

 
7. Nájdite v texte ukážky č. 1 synonymá cudzieho pôvodu k slovenským prídavným 
menám: 

A.  účinný  
B.  celkový, súhrnný 
C.  činný   
D.  krajný, výstredný 

 
 
Ukážka č. 2 
 

 
Devínska brána zohrávala už v minulosti dôležitú úlohu tak z obchodného, ako aj  

z vojenského hľadiska, čo podmieňovalo vznik osád už v najstarších dobách. Najstaršie 
osídlenie tohto územia a blízkeho okolia sa archeologickým výskumom potvrdilo už 
z mladšej doby kamennej (neolitu). Príchodom neolitických roľníkov (5000 až 3500 rokov 
pred n. l.) sa začalo trvalé osídlenie ľavého brehu Dunaja, ktoré trvá prakticky dodnes. 

V prvých desaťročiach 9. storočia sa na našom území skončil zjednocovací proces 
príbuzných slovanských kmeňov.  Nitrianske knieža Pribina zjednotil slovanské kmene na 
západnom Slovensku, knieža Mojmír zasa moravských Slovienov v úvale rieky Moravy. 
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Hranicu medzi oboma kniežatstvami tvorili Malé Karpaty. Za tejto situácie malo územie 
Devínskej brány i Devínskeho hradu strategický význam. 

Bratislava, Devín a celé priľahlé územie až do 19. storočia prežívalo rušnú históriu. 
Mocenské záujmy viedli v tomto období k mnohým vojenským konfliktom a povstaniam, 
ako aj k protitureckému odboju. Začiatkom 19. storočia sa stalo toto územie aj dejiskom 
napoleonských vojen. Keď v máji 1809 Napoleon obsadil Viedeň a v júni francúzske 
delostrelectvo z pravej strany Dunaja niekoľko dní odstreľovalo Bratislavu, vyhodilo 
Devínsky hrad do povetria. Odvtedy je v ruinách. Jeho slávu oživil v roku 1836 Ľudovít 
Štúr, pre ktorého bol Devín symbolom slovanskej vzájomnosti a národného uvedomenia. 

Zdroj: http://www.devin.sk/content/historia 
 

 
 
 
8. V ktorej skupine slov sa nenachádza združené pomenovanie? 
 

A. protiturecký odboj, slovanské kmene, Devínsky hrad  
B. Malé Karpaty, najstaršie osídlenie, národné uvedomenie 
C. vojenské hľadisko, Devínska brána, francúzske delostrelectvo  
D. slovanská vzájomnosť, rušná história, trvalé osídlenie  

 
 
9. Z ukážky č. 2 vyplýva, že Devínska brána i Devínsky hrad mali strategický význam,  
A. pretože knieža Pribina zjednotil slovanské kmene. 
B. lebo knieža Mojmír zjednotil  moravských Slovienov v úvale rieky Moravy. 
C. lebo Malé Karpaty tvorili hranicu medzi  kniežatstvami. 
D. keďže začiatkom 19. storočia sa stalo toto územie dejiskom napoleonských vojen. 
 
 

10. Z ukážky č. 2 nevyplýva, že 
A. slávu Devína oživil v roku 1836 Ľudovít Štúr.  
B. vznik osád už v najstarších dobách podmienil proces zjednocovacia neolitických 

roľníkov. 
C. francúzske delostrelectvo vyhodilo Devínsky hrad do povetria.  
D. začiatkom 9. storočia sa na našom území skončil zjednocovací proces príbuzných 

slovanských kmeňov.   
 

11. Hlavnou myšlienkou ukážky je   
A. priblížiť čitateľovi formou autorského rozprávania povesť o hrade Devín. 
B. sprostredkovať návštevníkom krátku informáciu o histórii hradu Devín. 
C. odsúdiť francúzske vojsko za  zničenie hradu. 
D. poukázať na úlohu Ľudovíta Štúra v histórii vývoja slovenského jazyka. 

 

 

12. Označte možnosť, ktorá správne uvádza následnosť vetných členov vo vete: Najstaršie 
osídlenie  územia a blízkeho okolia sa  potvrdilo  z mladšej doby kamennej. 

A. zhodný prívlastok, podmet, nezhodný prívlastok, zhodný prívlastok, nezhodný 
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prívlastok, prísudok, zhodný prívlastok, príslovkové určenie, nezhodný prívlastok. 
B. zhodný prívlastok, nezhodný prívlastok, podmet, zhodný prívlastok, nezhodný 

prívlastok, zhodný prívlastok, príslovkové určenie, zhodný prívlastok, príslovkové 
určenie. 

C. zhodný prívlastok, podmet, nezhodný prívlastok, zhodný prívlastok, nezhodný 
prívlastok, zhodný prívlastok, príslovkové určenie, prísudok. 

D. zhodný prívlastok, podmet, nezhodný prívlastok, zhodný prívlastok, nezhodný 
prívlastok, zhodný prívlastok, príslovkové určenie, zhodný prívlastok, príslovkové 
určenie. 

 

 
13. V nasledujúcom texte sa nachádza niekoľko viacnásobných vetných členov.  Označte 
možnosť, ktorá uvádza ich správny počet.  

Najstaršie osídlenie tohto územia a blízkeho okolia sa archeologickým výskumom 
potvrdilo už z mladšej doby kamennej (neolitu). Príchodom neolitických roľníkov  sa 
začalo trvalé osídlenie ľavého brehu Dunaja, ktoré trvá prakticky dodnes. Za tejto situácie 
malo územie Devínskej brány i Devínskeho hradu strategický význam. 
 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 

Ukážka č. 3 

 

Robo Grigorov 

Dvaja 

 
Dvaja,   
aké krásne je byť dvaja, 
aké zvláštne je mať rád, 
jedinýkrát nájsť a mať rád. 
 
Dvaja, spája nás čo iní taja, 
máš dnes krídla miesto šiat, 
z najkrajších chvíľ, z ľahučkých slov, 
priesvitných snov. 
 
V nás svieti tma, v nás hrial aj mráz, 
úsmev už našiel si tvár. 
Chuť v objatí, len ja a ty, 
sme správne bláznivý pár. 
 
Dvaja, 
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aké krásne je byť dvaja, 
aké zvláštne je mať rád, 
jedinýkrát nájsť a mať rád. 
 

Dvaja, spája nás, čo iní taja, 
máš dnes krídla miesto šiat, 
z najkrajších chvíľ, 
z ľahučkých slov, priesvitných snov. 

V nás svieti tma, v nás hrial aj mráz, 
úsmev už našiel si tvár. 
Chuť v objatí, len ja a ty, 
sme správne bláznivý pár. 
 
Deň strávený v skromnosti, keď chcú mať čas,  
vzácny čas motýlích hier, 
dnes je len raz, dnes hrial aj mráz, 
úsmev už našiel si tvár. 
 
Chuť v objatí, len ja a ty 
sme správne bláznivý pár. 
V nás svieti tma, v nás hrial aj mráz, 
úsmev už našiel si tvár. 
 

Zdroj: http://www.supermusic.eu/  

 

14. V ktorej z možností sú správne určené nasledujúce umelecké prostriedky z ukážky:  
máš dnes krídla miesto šiat, v nás svieti tma, správne bláznivý pár 

A. personifikácia, metafora, epiteton 
B. metafora, personifikácia, epiteton  
C. prirovnanie, personifikácia, epiteton 
D. personifikácia, epiteton,  metafora 

 

15. Označte odpoveď, ktorá charakterizuje uvedenú ukážku z hľadiska literárneho žánru: 
A. óda  
B. veršovaná balada 
C. príležitostná báseň 
D. lyrická pieseň 

 

16. Ktorá z uvedených charakteristík najviac vystihuje lyriku ako literárny druh? 
A. Obsahuje životné príbehy svätcov so zázračnými a fantastickými prvkami. 
B. Vyjadruje subjektívne nálady, city, realizuje sa básnickými  prostriedkami. 
C. Fakty musia byť pravdivé a overené, ale  môžu vhodne zosmiešňovať zlo.  
D. Nie príliš dlhý text, ktorý sa zaoberá nejakou kultúrnou, filozofickou či inou 

otázkou.  
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17. Číslovka dvaja v ukážke č. 3  je: 
A. radová  
B. základná 
C. násobná 
D. druhová 

 

 

Ukážka č. 4 

 
Zmluva o obstaraní zájazdu 

Predmetom zmluvy je záväzok CK Hviezdička v Belianskych Tatrách obstarať pre 
objednávateľa pobyt v škole v prírode a tomu zodpovedajúci záväzok objednávateľa 
zaplatiť zmluvnú cenu podľa splátkového kalendára. 
 
Škola v prírode:        Dubov,  hotel Dubík  
Termín:  19. 05. - 23. 05. 2014 
Ubytovanie:      zabezpečené v 2-lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením 

na každej izbe  
Stravovanie:  prvá strava – obed,   posledná strava - obed /alebo obedový balíček  
Doprava:  individuálna  
Ročník ZŠ: I.- IV.  
Počet detí: 40 (prípadné zmeny v počte detí vždy aktualizujte v CK Hviezdička)  

ubytovanie, strava 5x denne + pitný režim  
Cena:   86 € (4 hodiny wellness/pobyt, darček pre každého účastníka ŠVP   

1 x bazén v hoteli František) 
 Hviezdička plus* (autobus výlet Dohňany, Púchov) - 10 € 
 animačný program** (1 animátor na 12-14 detí) - nie 

             zľava za skorý nákup*** (-10 €) 
                        zľava za vernosť***- nie 
             2,30  komplexné  cestovné  poistenie ECP (úraz, storno, zodpovednosť za    
                        škodu)   

Cena na žiaka:  88,30 € 
Príplatky k cene: 

Nie:   objednaná autobusová doprava do ŠvP a späť 
Nie:   objednaný zdravotník CK Hviezdička 

Splátkový kalendár 
Záloha:          1800 €  splatnosť 30. 01. 2014 
Doplatok:   podľa aktuálneho počtu detí 

splatnosť 20. 05. 2014 
Poznámky: *v prípade objednania služby Hviezdička+ pri počte nižšom ako 37 

platiacich detí objednávateľ doplatí za výlet paušálnu sumu 5 
€/chýbajúce dieťa do počtu 37; ak na výlet bude potrebné zabezpečiť 
aj druhý autobus, objednávateľ doplatí za výlet paušálnu sumu 5 
€/chýbajúce dieťa do počtu 74; 
**výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú učitelia a aktivity 
v mimovyučovacom čase zabezpečujú animátori, ktorí v plnom 
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rozsahu nesú zodpovednosť za realizáciu stanoveného programu  
a bezpečnosť detí v čase od 14.00 do 21.00 hod. (platí v prípade 
objednania služby animačný program)  
***z ľavy za vernosť a skorý nákup nie je možné kombinovať 
 

 

 

18. Aké interpunkčné znamienko sa nachádza v slovnom spojení: výchovno-vzdelávacia 
činnosť? 
 

19. Ktorá z uvedených možností nie je uvedená v zmluve o obstaraní zájazdu? 
A. V prípade objednania animačného programu sa o deti v určitom čase starajú animátori. 
B. Objednávateľ zaplatí paušálnu sumu 5 € za chýbajúce dieťa pri  individuálnej doprave. 
C. Objednávateľ doplatí paušálnu sumu 5 € za chýbajúce dieťa do počtu 74. 
D. Objednávateľ doplatí paušálnu sumu 5 € za chýbajúce dieťa do počtu 37. 

 
20. Ktorý jazykový štýl je využitý v ukážke č 4? 

A. hovorový 
B. náučný 
C. publicistický 
D. administratívny 

 
 
21. V ktorej z možností sú správne uvedené gramatické kategórie  podčiarknutého slova 
v ukážke č. 4? 

A. podstatné meno všeobecné, abstraktné, stredný rod, neživotné, singulár, N 
B. podstatné meno všeobecné, konkrétne, mužský rod, neživotné, plurál, A 
C. podstatné meno všeobecné, konkrétne, stredný rod,  neživotné, singulár, G 
D. podstatné meno všeobecné, abstraktné, mužský rod, neživotné, plurál, N 

 
22. V ktorej možnosti je uvedené slovo, ktoré nevzniklo odvodzovaním? 

A. komplexný  
B. mimovyučovací 
C. animačný 
D. paušálny 

 

23. V ktorej z možností sa nenachádza chyba? 
A. Belianske Tatry, Stredozemné more,   martinský cintorín, Tatranský národný park, 

Liptovský svätý Mikuláš, obyvatelia Prešova  
B. Belianske Tatry, Stredozemné more,   Martinský cintorín, Tatranský národný park, 

Liptovský Svätý Mikuláš, obyvatelia Prešova  
C. Belianske Tatry, stredozemné more,   Martinský cintorín, tatranský národný park, 

Liptovský Svätý Mikuláš, obyvatelia Prešova 
D. Belianske Tatry, Stredozemné more,   Martinský cintorín, Tatranský národný park, 

Liptovský Svätý Mikuláš, Obyvatelia Prešova 
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24. Objednávateľ zaplatí zmluvnú cenu. 
Uvedená veta je 

A. jednoduchá veta s nevyjadreným podmetom. 
B. jednoduchá veta s vyjadreným podmetom.  
C. jednoduchá holá veta.  
D. jednočlenná slovesná veta.  

 

25. Administratívny štýl charakterizuje:  

A. expresívnosť, subjektívnosť,  spontánnosť 
B. prinášanie nových informácií, pôsobenie na city 
C. adresnosť, verejnosť, vecnosť 
D. subjektívne stanovisko, získavanie pre názor autora 
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II. ČASŤ 

TRANSFORMÁCIA TEXTU 

 

Nasledujúci  text pretransformujte na reklamný text na leták, ktorým zlákate turistov 
na návštevu Devínskeho hradu. 

Rozsah 10-15 viet. 

Devínska brána zohrávala už v minulosti dôležitú úlohu tak z obchodného, ako aj  
z vojenského hľadiska, čo podmieňovalo vznik osád už v najstarších dobách. Najstaršie 
osídlenie tohto územia a blízkeho okolia sa archeologickým výskumom potvrdilo už 
z mladšej doby kamennej (neolitu). Príchodom neolitických roľníkov (5000 až 3500 rokov 
pred n. l.) sa začalo trvalé osídlenie ľavého brehu Dunaja, ktoré trvá prakticky dodnes. 

V prvých desaťročiach 9. storočia sa na našom území skončil zjednocovací proces 
príbuzných slovanských kmeňov.  Nitrianske knieža Pribina zjednotil slovanské kmene na 
západnom Slovensku, knieža Mojmír zasa moravských Slovienov v úvale rieky Moravy. 
Hranicu medzi oboma kniežatstvami tvorili Malé Karpaty. Za tejto situácie malo územie 
Devínskej brány i Devínskeho hradu strategický význam. 

Bratislava, Devín a celé priľahlé územie až do 19. storočia prežívalo rušnú históriu. 
Mocenské záujmy viedli v tomto období k mnohým vojenským konfliktom a povstaniam, ako 
aj k protitureckému odboju. Začiatkom 19. storočia sa stalo toto územie aj dejiskom 
napoleonských vojen. Keď v máji 1809 Napoleon obsadil Viedeň a v júni francúzske 
delostrelectvo z pravej strany Dunaja niekoľko dní odstreľovalo Bratislavu, vyhodilo 
Devínsky hrad do povetria. Odvtedy je v ruinách. Jeho slávu oživil v roku 1836 Ľudovít Štúr, 
pre ktorého bol Devín symbolom slovanskej vzájomnosti a národného uvedomenia. 
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III. ČASŤ 
ÚSTNA 

 
 

Predneste prejav pri príležitosti rozlúčky žiakov  9. ročníka so školou. V prejave využite 
vhodný citát alebo príslovie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitá literatúra: 

Európska únia ako najväčší darca rozvojovej pomoci  
Zdroj: Internet 

 http://www.devin.sk/content/historia 

Zdroj: http://www.supermusic.eu/ 
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