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A LITERATÚRY  

PRVÁ ČASŤ – PÍSOMNÁ 

(kategória C) 

 

 

UKÁŽKA Č. 1 

Táto kniha, decká, zmenila môj život od základov. O tom, že som zrušil nudu, už nechcem 
hovori

�
, viac ráz som to spomenul a nemienim sa k tomu vraca

�
.  

 Knihu si totiž pre�ítala Klára, moja láska. Bola �ou nadšená. Vyhlásila, že je to 
najkrajšia kniha v jej živote. Neviem, �i jej môžem veri

�
, asi trochu prehá�a, ale to ni�... 

nech prehá�a, robí mi to strašne dobre. Klára mi dala dokonca najavo, že by som sa 
mohol sta

�
 spisovate�om. Fakt neviem, �o si mám o tom myslie

�
. Ešte mám pred sebou len 

strednú školu, ktovie, ako to všetko dopadne, ako sa mi bude dari
�
... Ale pod�a toho, ako 

sme sa s Klárou za�ali bavi
�
 o knižkách, pripúš

�
am, že ma to za�alo ve�mi zaujíma

�
. 

Klára totiž �íta ako divá, knihy priam hlce, no a ke�že v našich diskusiách nemám záujem 
zaostáva

�
, ba priam túžim aktívne vystupova

�
 a hovori

�
 Kláre, �o si o knihe a autorovi 

myslím, �ítam aj ja. Nie ako divý, ale ako polodivý, lebo zvyšok �asu okrem za Klárou 
behám za loptou: futbalovou, tenisovou i basketbalovou. Ve� aj starí Gréci tvrdili, že 
v zdravom tele zdravý duch, no nie? 
   Klára sa hlási na inú školu ako ja. Som zvedavý, �i naša láska vydrží, �i si nenájde 
niekoho lepšieho. Mám trochu aj strach, aby som o �u neprišiel, lebo ju ve�mi �úbim. No 
ni�, skúsim zabojova

�
. A keby sa na obzore zjavil nejaký pako, �o ju bude chcie

�
 zbali

�
, 

bude ma
�
 do �inenia so mnou. Ako že sa volám Boco! 

(Roman Brat: Mordovisko.  
Bláznivé príbehy zo školy a okolia. SPN - Mladé letá, 2009) 

 

 

Úloha č. 1 
Aké zmeny priniesla kniha do Bocovho  života? Označte myšlienku, ktorá  
z textu nevyplýva: 

a. Boco sa prestal nudiť, 
b. získal si veľký obdiv svojej lásky Kláry, 
c. začal viac kvôli Kláre čítať, 
d. rozhodol sa, že bude spisovateľom. 

 



Úloha č. 2 

 Prečítajte si nasledujúcich päť úryvkov a napíšte podľa ich obsahu, aké  úlohy 
 vymyslel Boco pre svojich spolužiakov v rámci hry  Mordovisko. 

A: 
V pondelok najviac bodov získala skupina, v ktorej bola Sorokinová. Vyžrebovala si žltú 
farbu a jej �lenovia mali na sebe osemdesiatdva žltých odevov. 

            B: 
Len on sám zdolal štyri litre a spolu s �alšími �ervenými �lenmi desa

�
 litrov. Fúka�ka 

však popoludní nešiel domov, lebo nevládal vsta
�
. Sedel v lavici vyvalený, akoby ho ktosi 

ovalil po hlave, a ticho sku�al. Aj sme sa ho pýtali, �i mu máme zavola
�
 lekára, no on iba 

jemne zavrtel hlavou a povedal: „Podajte mi radšej nejaké vreckovky, voda sa mi valí aj 
z nosa!“ 
C: 
Ani mojej láske sa nedarilo. Klára, ktorá patrila medzi Kanárikov, trafila šípkou vypína� 
osvetlenia tak neš

�
astne, že ho musel nasledujúci de� opravi

�
 školník... 

D: 
H�adanie pokladu bolo zábavné, no nestalo sa pri �om ni� mimoriadne. Za zmienku stojí 
hádam len to, že všetky tri stuhy našla Korytna�ka a na konto �ervených diablov 
pripísala osemnás

�
 bodov... 

E: 
Piatkové popolud�ajšie spievanie v Starom meste nedopadlo najlepšie. Teda dopadlo 
horšie, ako sme všetci predpokladali. Kanárici zarobili jedno euro, �ervení diabli ni� 
a Fúka�ka jedno zaucho od akéhosi Rumuna, ktorý hral na tej istej ulici na harmonike 
a nešli mu kšefty, Zelení nindžovia dostali za svoje spievanie dve tatranky. 

 
               A 

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

  B

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

 C

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

 D

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

 E

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

   

 

 



Úloha č. 3 

A keby sa na obzore zjavil nejaký pako, �o ju bude chcie
�
 zbali

�
, bude ma

�
 do �inenia so mnou. 

Vo vete sa nachádzajú štylisticky príznakové slová. Vypíšte ich, vysvetlite  význam. 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
 
 

Úloha č. 4 
Táto kniha, decká, zmenila môj život od základov. 
Preštylizujte Bocov výrok  tak, aby ste vytvorili priamu reč:  
 

a. s uvádzacou vetou na začiatku 
          ______________________________________________________________________ 
 

b. s uvádzacou vetou uprostred 
 

          _____________________________________________________________________ 
 

c. s uvádzacou vetou na konci 
 

         ______________________________________________________________________ 
 

 

Úloha č. 5 

Určte,  ktorá z nasledujúcich viet je jednoduché súvetie podraďovacie. 

a. Táto kniha, decká, zmenila môj život od základov.  
b. O tom, že som zrušil nudu, už nechcem hovori

�
. 

c. Viac ráz som to spomenul a nemienim sa k tomu vraca
�
.  

d. Knihu si totiž pre�ítala Klára, moja láska. 
 

 

 

Úloha č. 6 

Vypíšte z textu ukážky č. 1 frazeologizmus a vysvetlite ho. 



UKÁŽKA Č. 2 

 
Ak Štúrov „duch národa sa s prvotnou re�ou neuspokojuje, ale ju vždy �alej tvorí a pri každej 
zadanej príležitosti vypl�uje a obohacuje“, je to ve�mi výstižne potvrdenie toho, že �udovít Štúr 
si bol dobre vedomý tej pravdy, pod�a ktorej re� žije iba v�aka tomu, že �lovek ako tvorca a 
nosite� re�i ju svojím každodenným používaním prispôsobuje novým potrebám a podmienkam a 
tým do nej zárove� zasahuje, neprestajne ju zdokona�uje a zve�a�uje.  

(Ján Ka�ala, Štúrov koncept tvorivosti sloven�iny,  
Kultúra slova �. 3/2007) 

 

 

Úloha č. 7 

Vyberte z nasledujúcich myšlienok tú, ktorá výrok Ľ. Štúra potvrdzuje: 
a. Slovo má ľahkosť vetra a silu hromu. (V. Hugo) 
b. Jazyk je jediný nástroj, ktorý sa stálym používaním ostrí. (Irwing) 
c. Jazyk a reč hovoria o človeku dosť, ak nie všetko. (S. Štepka) 
d. Slovo je dobrý nástroj, len treba vedieť na ňom hrať. (A. Plávka) 

 

 

Úloha č. 8 

Napíšte dve slovné spojenia,  ktoré charakterizujú prínos Ľudovíta Štúra pre slovenský národ. 

 

UKÁŽKA Č. 3 

 

Žiaci dostali za domácu úlohu pripraviť úvahu na tému  Náš región v tvorbe spisovate�a, aby ich 
potom využili pri tvorbe propagačnej publikácie pre partnerskú školu v zahraničí. Mali na to 
týždeň a počas neho sa cez prestávky o tejto úlohe často rozprávali. Niektorí sa sťažovali, že si 
nevedia rady, ale našli sa aj takí, ktorí sa pochválili, že to síce trvalo pár hodín, ale už to majú 
hotové. Aj Martin, ten však tvrdil, že sa to dá stihnúť za pár minút. Našiel si na internete 
zverejnený referát  Život a tvorba spisovate�a, vytlačil ho a môže ho odovzdať. V pohode však 
Martin nezostal dlho. Pani učiteľka zhodnotila práce a poradila viacerým, čo treba upraviť, 
doplniť a podobne. V podstate bola spokojná. Martinovi však úlohu vrátila so slovami: „Toto nie 
je tvoja práca a len čiastočne súvisí so zadanou témou...!“ 

 



 

Úloha č. 9 

Všeobecne by sme mohli povedať, že Martin nezvládol celkom prácu s informáciami. 
Odborníci ju nazývajú aj informa čná gramotnosť. Vyberte a zakrúžkujte z nasledujúcich 
schopností charakterizujúcich informačne gramotného žiaka tie, ktoré Martin pri riešení 
domácej úlohy neprejavil: 

a) vie kedy a kde hľadať informácie, 

b) vie nájsť potrebné informácie, 

c) vie nájdené informácie kriticky zhodnotiť (vybrať tie, ktoré sú vhodné pre riešenie 

konkrétnej problematiky), 

d) vie ich primerane použiť (pri učení, diskusii, tvorbe ústneho i písomného prejavu), 

e) vie ich sprostredkovať iným primeraným štýlom a v primeraných formách 

(Elena Sakálová, Informa�ná gramotnos
�
 detí,  Knižnica �. 4/2008)  

         

Úloha č. 10 

Vyberte z ukážky 3 dva terminologické výrazy, ktoré pomenúvajú žánre publicistického štýlu.  

 

UKÁŽKA Č. 4 

 

Ty a tvoja sestra (úryvok) 

Jediné, čo na tebe si cením, 
je tvoja sestra, kvôli nej sa mením, 
ja viem, že kvôli tebe vymyslel som ráno, 
kvôli sestre však obetujem spánok. 

Pozerám sa, v očiach vidím jas, 
vďaka tvojej sestre ľúbim zas. 
Na svete sú veci, čo sú krásne, 
tvoja sestra mi ich dala, to je jasné. 

Tak sa pýtam,  pre ktorú mi srdce bije, 
kvôli tebe dýcham, no kvôli sestre žijem. 
A jedno, čomu verím, sú tvojej sestry pery, 



a jedno, čo ma mrzí - si ty a tvoje slzy. 

Pozerám sa ráno z okna, vidím teba, sestru, 
neviem prísť na to, ktorú vezmem za nevestu. 

Tak sa pýtam,  pre ktorú mi srdce bije, 
kvôli tebe dýcham, no kvôli sestre žijem. 
A jedno, čomu verím, sú tvojej sestry pery, 
a jedno, čo ma mrzí - si ty a tvoje slzy. 

 

 

Úloha č. 11 

Ktoré tvrdenie nevyplýva z textu ukážky: 

a. hrdina miluje obe sestry, 

b. hrdina si nevie vybrať, ktorú zo sestier miluje, 

c. hrdina rieši konflikt svojich citov, 

d. hrdina rieši spor medzi sestrami. 

 

 
Úloha č. 12 

 
Vypíšte z textu č. 4 verše, v ktorých sa nachádza anafora. 
 
 

Úloha č. 13 

Pomenujte  literárnym termínom jav vo veršoch, ktoré sa začínajú slovami: 

Tak sa pýtam, pre ktorú mi srdce bije... 

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

 

Úloha č. 14 

Aký  umelecký prostriedok použil autor  v podčiarknutých veršoch ukážky č. 4? 



 

 

 

 

 

 

DRUHÁ ČASŤ – PÍSOMNÁ 

 
 V mene Boca napíšte Kláre ľúbostný list  pri príležitosti Valentína. Využite posledný odsek 
ukážky č. 1. 



 

 

 

TRETIA ČASŤ – ÚSTNA 

 

Využite príslovie  JAZYK NEMÁ KOSTI,  ALE KOSTI LÁME a pripravte si ústny prejav tak, 
aby záver vyznel ako poučenie v bájke.  

 

 

 

 

 

 


