
 
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 
Ročník 06-6. ročník, školský rok 2013/2014 
Krajské kolo 
Kategória: B 
Úlohy 
 
PRVÁ ČASŤ 
 
Čas na vypracovanie testu: 30 minút 

Ukážka 1 
 
     Marína toto všetko pozorovala najsamprv so záujmom, aký vzbudzujú exotiká a kaliky, 

potom pokusne – zmätená a nič nechápajúc – [Lýdia] očami. Ako mohol Milan nezbadať, že 

to nepriestrelné sebavedomie a rozospievanosť iba zakrývajú malú dušičku? Že tá spotená 

originalita a gordické slovné zauzleniny iba vypĺňajú vákuá po neprítomnom skutočnom 

duchu a humore? Ako mu mohlo ujsť, že ten šarmantný filmový úsmev je úsmevom vlkolaka 

amatéra, že [Lýdia] pritom veje z očí severák, no že má vedľa výstavného chrupu skutočne 

kančie kly? 

     Ale veď prečo by to Milan všetko bol videl, keď to nevidela ona, Marína? Či sa ku 

Kyzlinkovej nesprávala ako perfektná hostiteľka, či ju nenúkala cigaretami a lahôdkami, keď 

už bolo dávno zrejmé, že a kam dostala jej muža, a keď to už široko-ďaleko nikto ani len 

nezahováral? Či tá hra nebola obscénna ešte skôr, než na ňu rozdali karty? Musela mať 

zelený zákal na mozgových centrách. 

Jednako len ktoréhosi dňa oslovila Milana: „Mali by sme sa vari o čomsi pozhovárať.“  

„Áno?“ opáčil nechápavo a čarovne na ňu pozrel. „A o čom takom?“ „O našom budúcom 

živote,“ povedala by som. Klokotavo sa zasmial. „Prečo tak vážne, tak pohrebne? Stalo sa 

dačo?“ „Asi sa stalo, či nie?“ Milan urobil pohyb, akým si zavše zbytočne prechádzal po 

čiernych vlasoch. „Tak vrav. No?“ Ona, pravdaže, nevládala hovoriť. Trápne a idiotsky sa 

usmievala a cítila svoj úsmev na pokožke ako vlhkú mrazivú masku. Napokon vyjachtala: 

„Takto predsa nemôžeme žiť...!“ „Nie?“ opýtal sa so zvedavosťou chlapčeka. „Niekto ti 

prekáža?“ 

     Odspätkovala do svojej izby. Väčšina jej kolegov a kolegýň mala ateliéry, ona mala iba 

túto izbicu s veľkým, mierne nakloneným stolom, po ktorom sa povaľovali náčrtky, skice, 

rozpočty, zdrapy pauzovacieho papiera. Tu vyrábala svoje prospekty, vinety, nálepky, 

diplomy. Sem sa uchyľovala pred Milanom, sama pred sebou. Od [Lýdia] vstupu mala totiž 

pocit, že sa jej mozog v lebke mení na žeravú pahrebu. 



     Len čo sa ako-tak pozviechala, rozhodla sa prejsť do protiútoku. Keď najbližšie – bola 

práve reč o pripravovanom navrhovaní známok a bankoviek – Lýdia vzlietla k veľkorysému 

pokusu zakryť svoju hermetickú ignoranciu ledabolým odborníčením a parfumovanou 

demonštráciou prevahy, opýtala sa jej Marína prívetivo: 

     „Povedzte, veľmi to bolí, keď je človek taký hlúpy?“ 

KARVAŠ, P.: Na stanici. In: Poľahčujúca okolnosť. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1991, 
s. 80-81. ISBN 80-220-0330-1. 
   
 
Úlohy 
 

1. Napíšte meno postavy, ktorá je v centre záujmu autora ukážky 1. 

............................................................................ 

2. Koľko odsekov treba urobiť vo zvýraznenej časti ukážky 1? ..................................  

 

3. V ukážke 1 napíšte pravopisne správne a v správnom páde tvary mena postavy 

v zátvorkách. .............................................................................. 

 

4. Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z ukážky 1? 

A. Marína pokladala Lýdiu za exotickú ženu. 

B. Milan pokladal Marínu za perfektnú hostiteľku. 

C. Marína bola presvedčená, že Lýdia zviedla jej manžela. 

D. Milan Marínu nemiloval, lebo sa vo svete umenia nepresadila. 

 

5. Vysvetlite význam slovného spojenia gordické slovné zauzleniny.  

...................................................................................................................... 

6. V ktorom slovnom spojení sa nachádza epiteton? 

A. spotená originalita 

B. šarmantný úsmev 

C. pauzovací papier 

D. zelený zákal 

 

7. Koho mala Marína na mysli, keď použila slovo človek v poslednej vete ukážky 1?  

........................................................................................................................ 

8. V nasledujúcom rade podčiarknite dve prídavné mená, ktoré charakterizujú Lýdiu. 

sebavedomá – zanietená – chladná – povrchná – originálna – vtipná – výrečná 



9. Vypíšte z ukážky 1 slovo, ktoré má rovnaký význam ako slovo nemravný. 

............................................................................ 

10. Ktorý slohový postup prevláda v prvých dvoch odsekoch ukážky 1? 

............................................................................ 

11. Koľko spojovníkov sa nachádza v ukážke 1? ..................................... 

 

12. Ktorý slovný druh použili postavy v ukážke 1 vo svojom rozhovore, aby sa vyhli 

priamej konfrontácii? .............................................................  

 

13. Vypíšte z ukážky slovo, ktorým mužská postava priznala vzťah s inou osobou.  

................................................................................................ 

 

Ukážka 2 (upravené) 

     Ústav genet__ky a biotechnológie rastlín SAV s__dli v Nitre. Po krátkej ceste tak dorazíme 

k budove kúsok od známeho výstaviska. Martin Hajduch nás vedie do laboratória, ved__a 

ktorého má kanceláriu. Ukazuje nám banky a rôzne nástroje, pomocou ktorých analyzujú 

rastliny. Jednu __ nádob sa nám dokonca pri fotení podarí zhodiť. Nepraskne, no ro__tok 

v nej, citlivý na akéko__vek otrasy, sa už použiť nemôže. 

     Aj keď skúmané vzorky možno neprežijú novináro__, prežijú v zlých podmienkach. A 

Hajduch s t__mom skúmajú, ako je to vôbec možné.  

     „Zaoberáme sa novou vedeckou disciplínou, ktorá sa rozvíja približne posledných desať 

rokov," hovorí Hajduch. 

     Táto vedecká disciplína skúma proteóm, akýsi protiklad genómu. Kým genóm tvorí súbor 

génov, proteóm je zhrnutie všetkých proteínov v organizme.  

     „Proteíny sú obrazom metabolickej aktivity organizmu," vysvetľuje vedec. „A my 

skúmame rastliny. Analyzujeme stovky proteínov v semenách a na základe toho skladáme 

mozaiku aké procesy prebiehajú vo vývoji a vývine semena."  

     Presnejšie medzinárodná skupina sa snaží zistiť ako sa rastliny prispôsobujú 

rádioaktivite. Rastliny ktoré aj po obrovskej jadrovej katastrofe z černobyľskej oblasti nikdy 

nezmizli. Na políčkach preto vedci skúmajú aj semená sóje a ľanu. 

     „Semená nie sú rádioaktívne, ale zvyšok rastliny je," zdôrazňuje Hajduch. „Rastliny si 

chránia budúce generácie rastlín. Toto sme potvrdili." 

     Vedci tiež zistili, že rastliny žijúce v kontaminovanej pôde, produkujú trochu iné množstvá 

proteínov. Napríklad viac betaínu, ktorý slúži na ochranu pred rádioaktivitou. 



 

(Prokopčák, Tomáš: V zamorenom Černobyle sa darí rastlinám. In SME, sobota 19. 3. 2011; 

dostupné na http://tech.sme.sk/c/5813875/v-zamorenom-cernobyle-sa-dari-rastlinam.html, 

skrátené) 

 

14. Zaraďte ukážku 2 k jazykovému štýlu.  

      ............................................................................ 

15. Doplňte do prvého odseku ukážky 2 y/i, ý/í, z/s, l/ľ, v/u.   

16. Doplňte do zvýrazneného textu ukážky 2 chýbajúce interpunkčné znamienka.  

17. Napíšte pravopisne správne názov inštitúcie, ktorá má skratku SAV. 

........................................................................................... 

18. V ktorom slove sa pri ohýbaní uplatnilo pravidlo o rytmickom krátení? 

A. (v) podmienkach 

B. (z) laboratória  

C. disciplínou  

D. biotechnológie  

 

19. Ktoré tvrdenie vyjadruje podstatu ukážky 2? 

A. M. Hajduch z ukážky 2 je zamestnancom ústavu SAV so sídlom v Nitre. 

B. V ukážke 2 prevláda informačný slohový postup. 

C. V ukážke 2 sú použité cudzie slová, ktoré patria do odborného štýlu. 

D. Cieľom ukážky 2 je informovať verejnosť o novej vedeckej disciplíne. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DRUHÁ ČASŤ – PÍSOMNÁ  

Čas na vypracovanie: 30 minút 

 

Napíšte 15 – 20 viet, ktorými by mohol pokračovať nasledujúci príbeh. Využite prvky 

rozprávacieho slohového postupu. 

     Pretiahla som si cez hlavu prikrývku. Zvuky ňou preliezali precedené, ale aj tak sa mi 

zapichovali do bubienkov, vyvolávali podráždenie a odpor k rodinnému spoločenstvu. Ráno je 

vraj psychicky najlabilnejšie. Je vraj zhubné kritizovať ráno deti a manželov. Ráno, čítala 

som, je duša bezradná a zraniteľná, zmäknutá spánkom, treba sa jej dotýkať jemne. 

     Už sa mi vôbec nechcelo spať. 

                                                                                          (J. Blažková, Poviedka plná snehu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRETIA ČASŤ – ÚSTNA 

Pripravte si 5-minútový interaktívny prejav o význame komunikácie medzi ľuďmi, v ktorom 

tvorivo zapojíte vašich poslucháčov. 
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