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CELOSLOVENSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO 
JAZYKA A LITERATÚRY 

 
PRVÁ ČASŤ – PÍSOMNÁ 

(kategória B) 
 

 
 
Ukážka č. 1 

Gejza Vámoš – Editino očko (úryvok) 

 

Kde je sila myšlienky, kde je príbuznosť duší, Edita? Je to všetko len chvíľkové, je to len 

naivný sebaklam, humbug. 

Zroňuje ma ten svet, tá celá rozoštvaná zemeguľa, kde ľudský pokrok naraz produkuje 

salvarzán a štyridsaťdva centimetrové delá, kde sa ľudia s menom Spasiteľa na perách vraždia. 

Spoločenstvo, kde sa jeden druhému díva do hrnca, čo si varí ten druhý na obed a slina mu tečie od 

závisti, ide toho druhého v mene Pravdy vykynožiť zo sveta, keď mu uvidí v hube väčší kus nahnitého 

mäsa.  

Dušu mi zviera pocit hnusu, keď vidím, že ľuďom, intelektuálom, tá bohatá zemeguľa 

nedopraje nič „nadbytočné“, že im vypočítajú živobytie na gramy; toľko smieš zožrať, toľko šiat 

kupovať, keď sa rozmnožíš, dostaneš nejaké prídavky, aby tvoje plody hladom neskapali. Zídu sa: tvoji 

synovia pre vojny, epidémie, náhody, dcéry tvoje pre prostitúciu alebo pre tuberkulotické živorenie 

v obchodoch a kanceláriách.  

Boli časy, Edita, keď ma tie veci boleli až do zošalenia, keď som chcel ten svet rozdrúzgať 

alebo spasiť za každú cenu. Potom prišli skúsenosti, prišla psychopatológia a tie ma naučili, že škoda 

sa rozčuľovať: odstrániš zlo dverami, vojde ti............................ 

Dnes mám už len jednu túžbu: Preč, preč z toho ohavného jarmoku, niekam ďaleko, kam ani 

vták nezaletí. Za horami, za moriami kdesi sa nájde azda, iste sa nájde, musí sa nájsť nejaký ostrov, 

nejaký prales, nejaká oáza, kde jasné lúče ranného slnka nekalia hmly a smradľavé výpary biedy 

a egoizmu. Kde voľne rastie banán a kokosový orech. Ta pôjdem, Edita....  

Pomyslite si, Edita! Nebude to vznešené? Prirodzene, vy pôjdete so mnou. Vy budete mojou 

asistentkou. 

Je to krásna, čistá a precízna práca, hodí sa pre vás práve znamenite. Pôjde s nami aj Macka. 

Ona bude mojou tajomníčkou, bude mi klepať moje novely na stroji. Lebo dúfam, Edita, že sa mi 

podarí časom vzbudiť záujem Zulukafrov aj o literatúru. 
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Ukážka č. 2 

Facebook ako XXX 

Milióny používateľov a prakticky neobmedzené možnosti, ako ho využívať, urobili z 

Facebooku nielen miesto, kde sa môžete stretnúť s priateľmi, aj keď sú stovky kilometrov 

ďaleko, ale napríklad aj miesto, kde bezvýsledne premárnite všetok voľný čas. Alebo, naopak, 

web, ktorý vám svojimi neustálymi žiadosťami o pridanie priateľa, začlenenie sa do skupiny, 

zapojenie do webovej hry, totálne otrávi život. 

Psychológovia už v spojitosti s Facebookom dokonca stihli pomenovať niekoľko celkom 

nových ochorení. „Facebook status syndróm“ je podľa doktorov z losangeleského Cedars-Si-  

nai Medical Center chorobná túžba  informovať svoju sociálnu sieť o každom vašom kroku. 

Vedci z kanadskej University of Victoria zase postrehli nárast „závislosti od Facebooku" – 

najmä u študentov vysokých škôl, ktorá je však na rozdiel od kokaínu 

alebo alkoholu horšia v tom, že sa jej nemôžete nikdy vzdať úplne. A vedci zo Stony Brook 

University v New Yorku len pred pár dňami uverejnili štúdiu, podľa ktorej každodenné 

používanie Facebooku môže u tínedžerov viesť k depresiám. 

                                                                                                                         Ulej, T., Sme 2009 

 
 
Úlohy 
 
1. Vypíšte z ukážky č. 1 slovné spojenie, ktoré má v texte podobný lexikálny význam 

ako slovné spojenie rozoštvaná zemeguľa.   

 

2. Podčiarknite z nasledujúcich podstatných mien z ukážky č. 1 to, ktoré nevyjadruje 

rozprávačov pocit z prostredia, v ktorom žil a žije. 

      sklamanie, bolesť, závisť, znechutenie, bezmocnosť 

 

3. Pomenujte umelecký prostriedok, ktorý sa nachádza v nasledujúcej vete z ukážky  

       č. 1. 

          Dušu mi zviera pocit hnusu.  

 

4. Pod ktorým písmenom (A – D) z ukážky č. 1 sa nachádza metonymia? 
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A. preč z toho ohavného jarmoku 

B. hmly a smradľavé výpary biedy a egoizmu 

C. kde je sila myšlienky 

D. ide toho druhého v mene Pravdy vykynožiť 

 

5. Doplňte druhú časť ustáleného slovného spojenia z ukážky č. 1:  

      Odstrániš zlo dverami, vojde  ti........................................................................................... 

 

6. Ktorá z nasledujúcich charakteristík (ani jej náznak) sa v ukážke č. 1 nenachádza? 

A. charakteristika rozprávača 

B. charakteristika spoločnosti 

C. charakteristika Edity  

D. charakteristika Macky 

 

7. Vypíšte z nasledujúcej vety všetky slabiky, na ktorých je prízvuk.  

     Dušu mi zviera pocit hnusu.  

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

8. Ktoré z uvedených tvrdení o rozprávačovi nevyplýva z ukážky č. 1?    

A. Je zhnusený zo spoločnosti, ktorá nedopraje intelektuálom materiálne podmienky na  

dôstojný život.  

B. Je zmierený so situáciou, uvedomuje si svoju bezmocnosť, napriek tomu chce za každú  

cenu prispieť k zmene. 

C. Prežíva smútok z  ľudského spoločenstva, pretože dôsledkom nesvornosti sú vojny.  

D. Je skľúčený zo spoločnosti, v ktorej sú ľudia ochotní zo závisti zabiť jeden druhého.  

 

9. Napíšte názov literárnej/jazykovej formy diela, z ktorého je ukážka č. 1.  

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

10. V ktorej možnosti je uvedený dôvod, pre ktorý sa rozprávač v ukážke č. 1 chystá na 

ďalekú cestu? 

A. Túži odísť z prostredia plného pokrytectva, biedy a egoizmu. 

B. Potrebuje nájsť oázu pokoja pre svoju spisovateľskú ambíciu. 

C. Chce sa inšpirovať rozprávkami a mýtmi exotických krajín.  

D. Chce stráviť spoločné chvíle v prítomnosti svojich blízkych. 
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11.  Ktoré z nasledujúcich podstatných mien by mohlo v kontexte druhého odseku 

ukážky 1 nahradiť slovo salvarzán?  

A. liek na uchovanie života   

B. zbraň na zabitie nepriateľa  

C. potravina bez chemikálie 

D. jedlo na zahnanie hladu 

 

12. Nájdite v 5. odseku ukážky č. 1 vetu, v ktorej sa nachádza trojstupňová gradácia na 

osi možnosť – nutnosť. Vypíšte z danej vety výrazy, ktoré predstavujú jadro uvedenej 

gradácie. 

 

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

13. V ukážke č. 1 cítiť rozpor medzi 

A. neschopnosťou presadiť sa a ctižiadosťou. 

B. predstavou rozprávača o svete a realitou.  

C. silou myšlienky a jej realizáciou v praxi. 

D. príbuznosťou duší a nesvornosťou. 

 

14. Ako sa nazýva zvýraznená časť textu zo syntaktického hľadiska? 

Boli časy, Edita, ke
�

 ma tie veci boleli až do zošalenia, keď som chcel ten svet rozdrúzgať 

alebo spasiť za každú cenu. ...............................................................................................                           

 

15.  Ktorý slohový postup prevláda v ukážke č. 1?     ........................................................... 

 

16. Ktorý  typ otázky predstavuje prvá veta ukážky č. 1? 

A. nepriama otázka 

B. doplňovacia otázka 

C. rečnícka otázka 

D. zisťovacia otázka 

 

17. Vypíšte z ukážky č. 1 slovo, ktorým v 3. odseku rozprávač pomenoval spoločne synov 

a dcéry. ................................................................................................................................... 
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18. Z ktorého odseku ukážky č. 1 je zrejmé, či rozprávač Edite pri oslovovaní tyká alebo 

vyká? Vysvetlite aj spôsob jazykového stvárnenia tykania alebo vykania v danom 

odseku.  

 

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

19. V ktorej možnosti je uvedený výraz, ktorý nevystihuje duševný stav rozprávača v 4. 

odseku ukážky č. 1? 

A. dezilúzia 

B. zmúdrenie 

C. odhodlanie 

D. rezignácia 

 

20. V ktorej možnosti je slovo/slovné spojenie, ktoré patrí na zakryté miesto v nadpise 

ukážky č. 2? 

A. hra 

B. choroba 

C. výdobytok 20. storočia 

D. nočná mora psychológov 

 

 

21. V ktorej z možností sú obidva výrazy synonymami slova depresia z ukážky č. 2? 

A. stiesnenosť, pretvárka 

B. umiernenosť, skormútenosť 

C. splín, melancholickosť 

D. nerozvážnosť, skľúčenosť 

 

22. Napíšte podstatné meno psychológovia v tvare ženského rodu, v N sg. 

    

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

23. Z hľadiska pôvodu je slovo Facebook 

A. domáce. 

B. zdomácnené. 

C. prevzaté. 

D. cudzie. 
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24. Vypíšte z nasledujúcej vety slovo, v ktorom sa neznelá spoluhláska zvukovo (pri 

výslovnosti) prispôsobila znelej spoluhláske.  

A vedci z univerzity v New Yorku len pred pár dňami uverejnili štúdiu, podľa ktorej 

každodenné používanie Facebooku môže u tínedžerov viesť k depresiám. 

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

25. Cenu Anasoft Litera za rok 2008 (vyhlásenie víťazov prebehlo v októbri 2009) 

získal/o: 

A. najlepší preklad zahraničného diela 

B. najlepšie dielo slovenskej pôvodnej prózy 

C. najlepší scenár pre slovenskú filmovú tvorbu 

D. najlepšie divadelné spracovanie pôvodnej predlohy  
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DRUHÁ ČASŤ – PÍSOMNÁ 

 

Transformácia textu 

 

Napíšte krátku úvahu, v ktorej sa zamyslíte nad osobnosťou rozprávača z ukážky č. 1, 

nad dôvodmi jeho duševného rozpoloženia.  
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TRETIA ČASŤ – ÚSTNA 

 

Pripravte si  a predneste 5-minútovú prednášku o zdravom životnom štýle. Zakomponujte do 
nej aj úvahu o výhodách a nevýhodách internetovej doby, k čomu vás inšpiroval článok 
(ukážka č. 2) v denníku Sme. 
  
  
 

 

 

 

 

 


