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KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA 
A LITERATÚRY  

 
PRVÁ ČASŤ  – PÍSOMNÁ 

(kategória C) 
                                                                                                      

 

Čas na vypracovanie testu: 30 minút 

Ukážka č. 1 
 
Z domových dverí vykročí mládenec — neúrečný vzor typu slovenského. Postava silná, 
vysoká, líca okrúhle, zdravím kypiace, oči belasé, vlasy tmavé, za uši začesané, nakrátko 
zastrihnuté. Keď vo svojom bielom obleku zastal na podstení, zdalo sa, že zajasal sa celý 
dom. To je Jano Javorovie, najdriečnejší šuhaj dediny. 
   „Loptoši, čo zas narobili s tou jabloňou!“ zahundral, zohol sa, nahrnul za priehrštie lístia  
a hodil ho malému dieťaťu do bielej košieľky, nad čím ono rúčkami mávajúc zaplesalo. 
Potom sa vystrel, napravil klobúk a opasok, pomkol kabanicu na ľavé plece. 
   „Kam ideš?“ pýta sa matka, ktorá videla v tom prípravu na odchod. 
   „Medzi druhých — zabaviť sa,“ vetil syn. 
   „Zabaviť sa pre mňa môžeš, ale s tou maznou klobučníčkinou dajže si pokoj, aby si sa zas 
nemal okolo nej, akoby iných na svete ani nebolo!“ hovorila matka hromživo. 

Elena Maróthy -Šoltésová: Na dedine 

 
Úloha č. 1 
 
Po prečítaní textu označte, ktorou z možností sa začína dialóg. 

A.  „Loptoši, čo zas narobili s tou jabloňou!“ zahundral, ... 
B. „Zabaviť sa pre mňa môžeš, ale... 
C. „A prečo by som sa s Marou... 
D. „Kam ideš?“ pýta sa matka, ... 

Úloha č. 2 

Do ktorej skupiny slov v rámci členenia slovnej zásoby patrí  slovo  loptoš? 
A. nárečové 
B. hovorové 
C. archaizmus 
D. knižné 

 
Úloha č. 3 
 
Z ukážky č. 1 vypíšte slovo, v ktorom je porušený rytmický zákon. 
 
 
   Ukážka č. 2 
 
   Na Trenčiansky hrad, kde v tom čase vládol rod Zápoľských, prišli hostia, ktorí priniesli 
správu, že hrad chcú napadnúť Turci. Rozpútal sa boj, v ktorom zvíťazili Zápoľského vojaci. 
Boli veľmi prekvapení, keď zistili, že veliteľom tureckého vojska bola žena. Predviedli ju 
pred Zápoľského, ale jeho žena sa nad ňou zľutovala a uprosila manžela, aby Turkyňu 



nestihol trest smrti. Tak sa Turkyňa Fatima dostala do zajatia. Fatima mala milého, ktorý sa 
volal Omar a tiež padol so svojimi druhmi do zajatia. Omar chcel svoju milú vykúpiť aj za 
cenu svojho života. Za jej slobodu ponúkol pánovi Trenčianskeho hradu vykopanie studne, 
ktorá urobí hrad skutočne nedobytným. So svojimi 300 druhmi sa po tri roky snažil z tvrdej 
skaly vykopať vzácnu vodu. To sa mu za cenu smrti takmer všetkých druhov i podarilo. So 
slovami „Zápoľský, vodu máš, ale srdce nie!“ si Fatimu odviedol domov. 

Úloha č. 4 

Ku ktorému literárnemu žánru patrí rozprávanie o kopaní studne na Trenčianskom hrade? 
A. rozprávka  
B. povesť 
C. báj 
D. legenda 

Úloha č. 5 

Ktoré z tvrdení vzťahujúcich sa k ukážke č. 2 je pravdivé? 

A. V ukážke sa uplatňuje opisný slohový postup. 
B. V ukážke sa uplatňuje výkladový slohový postup. 
C. V ukážke sa uplatňuje rozprávací slohový postup. 
D. V ukážke prevažuje dialogizovaná reč. 

Úloha č. 6 

V ktorej z možností je podľa zloženia správne určená veta z ukážky?  
Rozpútal sa boj, v ktorom zvíťazili Zápoľského vojaci. 

A. jednoduché súvetie priraďovacie 
B. jednoduché súvetie podraďovacie 
C. jednoduchá veta rozvitá 
D. zložené súvetie 

Úloha č. 7 

V ktorej z možností je správne určené slovo  druhov z ukážky č. 2 ? 
A. všeobecné podstatné meno, genitív, plurál, vzor hrdina 
B. abstraktné podstatné meno, akuzatív, plurál, vzor chlap 
C. všeobecné podstatné meno, genitív, plurál, vzor chlap 
D. konkrétne podstatné meno, akuzatív, plurál, vzor hrdina 

Úloha č. 8 

„Zápoľský, vodu máš, ale srdce nie!“  Na základe Omarovho výroku napíšte  tri slovné 
spojenia so slovom srdce, ktoré budú charakterizovať tvrdosť povahy Jána Zápoľského. 



Ukážka č. 3 

   Astronómia sa začala rozvíjať ako jedna z prvých vied. Nazbierala množstvo poznatkov  
a dopĺňala tak skúsenosti pradávnych pozemšťanov. Tie medziiným potvrdzovali, že v našich 
končinách sa ročné obdobia pravidelne striedajú, že po lete nastupuje zima, dni sa vtedy 
krátia a noci predlžujú, že Slnko nebrázdi oblohu stále v tej istej výške. Už dávno vedeli aj 
presný termín obratu: letný slnovrat pripadal na 21. jún, zimný na 21. december. Nebol 
dôvod osláviť slnovrat, najmä ten zimný, keď sa dni začínajú predlžovať a veštia návrat 
života v prírode? 
   Slnko ako nositeľa života uctievali azda vo všetkých starovekých kultúrach. Obdobie 
slnovratu pokladali za návrat boha slnka na zem. Tak ho chápali a oslavovali Kelti. Sviatok 
nazývali Yule a oslavy sabat, čo neznamená nič iné ako odpočinok. Oslavovali ho spravidla 
21. decembra, ale niekedy aj v inom termíne, podľa toho, ako im to vyrátali astrológovia. 
   Pohanskí Germáni oslavovali medzi 24. decembrom a 6. januárom. Obdobie nazývali 
svätými nocami a očakávali v nich narodenie niektorého z božích synov. Vtedy si stavali 
pred dom ihličnatý strom, jedličku alebo smrek. Verili, že cez živé stromy sa boží synovia 
stanú živými bytosťami. Wottan, najvyšší boh, prichádza vraj v tom období medzi ľudí na 
saniach ťahaných srnkami a rozdáva darčeky. Kladie ich tam, kde majú pred domom 
stromček. 
   Aj starí Slovania oslavovali návrat slnka. Vytvorili si vlastné zvyky. Ten, kto z rodiny vstal 
na Kračúna, čiže na najkratší deň v roku, prvý, šiel do studničky nabrať vodu, aby ňou 
pokropil ostatných členov rodiny. Posýpali sa aj zrnom. Na znak toho, aby sa prebúdzal život 
v prírode. Ľudia sa navštevovali s krížom a figúrkami znovuzrodeného boha Svarožica, 
Dažboga. Aby si ho privolali naspäť, zapaľovali ohne ako symbol tepla a svetla. 
                                                                                                                       Ladislav Švihran 
                                    Zdroj:     http://plus7dni.pluska.sk/plus7dni/historia/2010/12/putujuce-vianoce.html  

 

 
Úloha č. 9 
 
Z textu ukážky vyplýva, že 

A. starovekí astrológovia boli múdrejší ako súčasní. 
B. boh Svarožic si vyžadoval obete v podobe kríža a figúrok. 
C. na Kračún musí niekto z rodiny vstať. 
D. že oslava Vianoc je spojená so zimným slnovratom.  

Úloha č. 10 

Vysvetlite pojem symbol v súvislosti s vetou ...,zapaľovali ohne ako symbol tepla a svetla. 
.................................................................................................................................................... 
  

 

 



Úloha č. 11 

Čo symbolizujú uvedené výrazy? 

A. srdce prebodnuté šípom     ............................................................................................ 
B. päť prepojených kruhov   .............................................................................................. 
C. kríž  ............................................................................................................................... 
D. zdvihnutý palec ............................................................................................................. 

Úloha č. 12 

Tie medziiným potvrdzovali, že v našich končinách sa ročné obdobia pravidelne striedajú, že 
po lete nastupuje zima, dni sa vtedy krátia a noci predlžujú, že Slnko nebrázdi oblohu stále  
v tej istej výške.  

Uvedená veta je 

A. jednoduché  priraďovacie súvetie. 
B. zložené súvetie, skladá sa zo 6 viet. 
C. jednoduchá veta s viacnásobným vetným členom. 
D. jednoduché podraďovacie súvetie. 

Úloha č. 13 

Ako vzniklo slovo znovuzrodený? 

A. skracovaním  
B. odvodzovaním pomocou prípony 
C. skladaním 
D. zdomácnením 

 
 



Ukážka č. 4 

Ján Stacho   

Výšivka 

Pod hviezdami vietor  černie, 
jazdec bodá koníka. 
Hľadá milú. V nedozierne 
cvengot podkov zaniká. 

V tmách len čierny kašeľ vtáka. 
On nechodí, ona čaká. 
 
Plátna k ústam dvíha z lona, 
bozk červeňou svieti tmám. 
Čičíka ju hlahol zvona, 
keď vyšíva monogram. 
 
Koník cvála, dunia duby. 
Príde načas na zásnuby? 
V prstíkoch jej blysla ihla, 
krv jej prýšti na dlani. 

Húkol kuvik, keď sa mihla 
tôňa jazdca na pláni. 
Praskol zvon a luna spadla. 
Koník letí bez zubadla. 
 
Ihlou vyznáva mu lásku, 
tak ho k sebe privábi. 
Nôtia radosť po damasku 
purpurové hodváby. 
 
Srdce vo zvone sa trhá. 
S jazdcom milá, ale druhá. 

Svitá. Vôkol všetko zlatne. 
Ale ona pošušky 
vzlyká na svadobnom plátne 
do krvavej podušky. 

 
 Z dlane vyletel jej vtáčik. 
Čuj: v deň svadby – umieráčik. 

 

 



Úloha č. 14 

Ukážka č. 4 svojím obsahom najviac pripomína 

A. ľúbostnú báseň. 
B. baladu. 
C. veršovanú rozprávku. 
D. spoločenskú lyriku. 

Úloha č. 15 

V básni Výšivka autor použil rým 

A. obkročný a striedavý. 
B. združený a obkročný. 
C. postupný a striedavý. 
D. striedavý a združený. 

Úloha č. 16 

Označte správne umelecký básnický prostriedok použitý vo verši V tmách len čierny kašeľ 
vtáka. 

A. metafora 
B. metonymia 
C. epiteton 
D. prirovnanie 

Úloha č. 17 

K slovu luna utvorte tri básnické prívlastky. 

1................................................................................. 

2................................................................................. 

3................................................................................. 

Úloha č. 18 

„Kto išiel ďalej, nebol ďalej, len išiel ďalej. Až prísť ďalej — je aj byť ďalej.“  Uvedený 
výrok je  

A. aforizmus. 
B. príslovie. 
C. porekadlo. 
D. hádanka. 



                                                                         
 
 

 
 

DRUHÁ ČASŤ – PÍSOMNÁ 
 

Práca s textom – čas: 30 minút 
 

Na základe nasledujúcej reportáže napíšte správu o návšteve outdoorovej škôlky. 
 
  
                                            Zážitky z návštevy outdoorovej1 škôlky v Nórsku    
                                                                                alebo  
                                                  Na čerstvom vzduchu sa predsa lepšie spí 
 

Prichádzame do materskej školy na okraji Trondheimu. Drevené domce vidno už len 
zriedkavo a ujazdená cesta sa krivolako zarezáva do lesnatej oblasti. Vystupujeme z vykúreného 
autobusu. Prekvapí nás ostrý studený vietor,  typický pre túto krajinu v tomto ročnom období.  
Na dvore sa hrajú deti – niektoré v pieskovisku, iné roztrúsené v skupinkách. Oblečené majú 
kombinézy, čapice a rukavičky, zreteľne vidno, že kontakt so zemou (dnes vlastne s blatom) je pre ne 
prirodzený. 
Od riaditeľky sa dozvedáme, že škôlka má novú budovu, je zapojená do programu Eco-Schools  
a uprednostňuje pobyt detí vonku, aj pri predškolskej príprave. 

Rovnako ako v ďalších siedmich outdoorových škôlkach v Trondheime, pri práci v triede sa 
dvaja dospelí venujú šiestim deťom. Vonku je s dvanástimi deťmi vždy jeden učiteľ a jeden asistent, 
obyčajne praktikant zo strednej školy. 

Škôlku navštevujú deti od 1 do 6 rokov a počas tohto obdobia prejdú piatimi celoročnými 
environmentálnymi projektmi: odpady, recyklácia, úspora energie, návštevníci v prírode, 
kompostovanie a pestovanie rastlín. Projekty sú zamerané prakticky a primerane pre maličké deti. Do 
niektorých aktivít sa zapájajú aj rodičia.                                                                                              

                                                                                                               Zdroj:   http://www.zelenaskola.sk/ 

  

 

 

 

                                               

                                                           
1
 škôlka vonku 



                                                      TRETIA ČASŤ – ÚSTNA 

 

Kto stratí zdravie, stratí veľa, kto stratí priateľa, stratí viac, ale kto stratí ducha, stratí všetko. 
                                                                                                        Španielske príslovie 

 
 
 
Predneste rečnícky prejav (5 minút), v ktorom sa zamyslíte nad významom  uvedeného 
príslovia. 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


