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PRVÁ ČASŤ – PÍSOMNÁ 

UKÁŽKA Č. 1 

Chránite si svoje súkromie aj vo virtuálnom svete? 
V bežnom živote si všetci chránime svoj majetok a dávame si pozor na svoje súkromie. 
Starostlivo odkladáme doklady na najbezpečnejšie miesto v peňaženke a tú ukrývame do 
vnútorného vrecka bundy, či do bezpečného priečinku v kabelke. Neukazujeme neznámym 
ľuďom fotografie z letnej dovolenky, neinformujeme ich o novom nábytku v našej obývačke, či o 
tom, čo sme raňajkovali. Nepíšeme po stenách okolitých budov svoje telefónne číslo  
a nenadávame nahlas uprostred ulice na svojich učiteľov, či nadriadených. I keď je takéto 
správanie sa v reálnom svete úplne samozrejmé a predstava opaku vyzerá absurdne až komicky, 
vo virtuálnom svete to nie je nič neobvyklé. 
 

Zdroj: Ako sa správať bezpečne na internete? www.bezpecnenainternete.sk 

 

Úloha č. 1 
 

Z obsahu  ukážky č. 1 vyplýva, že  
A. ľudia sa správajú na internete rovnako bezpečne ako v reálnom svete. 
B. ľudia na internete dbajú na ochranu súkromia viac ako v reálnom svete. 
C. ľudia v reálnom svete dbajú na ochranu súkromia viac ako na internete. 
D. ľudia na internete a v reálnom svete dbajú o ochranu súkromia podľa potreby. 

 
 

 
 

Úloha č. 2 

Na základe obsahu poslednej vety ukážky č. 1 vysvetlite význam slova absurdne, 

absurdný. 

 

Úloha č. 3 

Veta: V bežnom živote si všetci chránime svoj majetok a dávame si pozor na svoje 
súkromie. 

      Ktoré z tvrdení o uvedenej vete z ukážky č. 1 je správne? 
A. Veta je jednoduchým  priraďovacím súvetím. 
B. Veta je zloženým súvetím. 
C. Veta je jednoduchou vetou s viacnásobným vetným členom. 
D. Veta je jednoduché podraďovacie súvetie. 



 

UKÁŽKA Č. 2 
A 

Čo hrozí deťom pri práci a zábave s internetom? 
Deti už nepoužívajú počítač len na hranie hier, či písanie domácich úloh. Komunikujú so svojimi 
spolužiakmi a kamarátmi, prezerajú si rôznorodé internetové stránky, zdieľajú vlastné 
fotografie, videá, vyjadrujú sa k dianiu vo svojom okolí. 
Deti zdieľajú so svojimi virtuálnymi priateľmi množstvo údajov. Osobné a kontaktné údaje, ako 
meno, bydlisko, telefónne číslo, pracovisko, škola, vek alebo pohlavie, sú bežnou súčasťou ich 
internetových profilov. Píšu o sociálno-ekonomických pomeroch svojej rodiny, zverejňujú 
fotografie bydliska, či obrázky z dovolenky. 
Sťahovanie hier, programov, hudby a filmov, je denno-dennou praxou dnešných detí a mládeže. 
Vyhľadávajú v prostredí internetu svoje obľúbené súbory, zdieľajú ich s priateľmi a šíria ďalej. 
Zdroj: Ako sa správať bezpečne na internete? www.bezpecnenainternete.sk 

B 

V predchádzajúcom texte sa viackrát vyskytuje slovo zdieľať. K jeho používaniu majú 
jazykovedci výhrady: 
V poslednom desaťročí však nespisovné sloveso zdieľať a trpné príčastie zdieľaný zažívajú 
renesanciu v textoch z oblasti výpočtovej techniky, bankovníctva či ekonomiky v súvislosti 
s prekladaním anglického slovesa share. Mnohé odborné anglické texty sa do slovenčiny 
prekladajú cez češtinu alebo si prekladatelia aspoň vypomáhajú anglicko-českými slovníkmi,  
a tak sa dnes stretávame s názorom, že sloveso zdieľať slovenčina jednoducho potrebuje. Keď sa 
však bližšie pozrieme na formulácie ako zdieľať jednu prípojku do internetu (správne  spoločne 

využívať/používať); zdieľať fotografie z ciest (správne spoločne si prezerať/ukazovať/posielať); 
zamestnanci budú zdieľať spoločné nadšenie a ciele (správne zamestnancov bude spájať); 
zdieľať informácie (správne vymieňať si informácie), ukazuje sa, že v každom prípade možno 
nájsť vhodný slovenský spisovný ekvivalent. Platí to aj pre „novinku“ v používaní trpného 
príčastia zdieľaný v spojení zdieľané dokumenty, ktoré sa prekladá ako sprístupnené dokumenty. 

K. Kalmanová: Zdeliť, zdieľať a zdieľaný. Kultúra slova, ročník 42 – 2008, číslo 2 

 
 
 

Úloha č. 4 

Preštylizujte vety z ukážky č. 2 tak, aby boli v súlade so spisovnou slovenčinou.  
 

• Komunikujú so svojimi spolužiakmi a kamarátmi, prezerajú si rôznorodé internetové 
stránky, zdieľajú vlastné fotografie, videá, vyjadrujú sa k dianiu vo svojom okolí. 
 
 

 Deti zdieľajú so svojimi virtuálnymi priateľmi množstvo údajov. 
  

• Vyhľadávajú v prostredí internetu svoje obľúbené súbory, zdieľajú ich s priateľmi a šíria 
ďalej. 

 



 

Úloha č. 5 
Ktoré z nasledujúcich slov najviac vyhovuje významu slova komunikovať v prvom odseku 
ukážky č. 2? 
 

A. oznámiť 
B. zahlásiť 
C. dorozumievať sa  
D. zreferovať 

 

Úloha č. 6 
     Nájdite slovesné podstatné mená v prvej vete ukážky č. 2A a vytvorte z neho trpné príčastie.  
     Použite ho vo vete. 
 

 
 

 

UKÁŽKA Č. 3 

 
ZUZANA SMATANOVÁ 

MIESTO, KDE SA NEUMIERA 

Podaj mi ruku, chcem mať kontakt so životom, 
už nejde o to, čo bolo, ale čo bude potom, 
obzri sa okolo, ten svet, kde sa umiera, 
je hore nohami a pripomína netopiera. 
 
Hľadám to miesto, 
tam, kde sa dnes už neumiera, 
hľadám... 

Podaj mi ruku, odíď so mnou z tohto sveta, 
ďaleko od ľudí, na miesto, kde sa iba lieta, 
obzri sa okolo, ten svet, kde sa umiera, 
tam človek žije a zomrie ako zviera. 
 
Hľadám to miesto, 
tam, kde sa dnes už neumiera, 
hľadám... 
 



Chyťme sa za ruky a poďme svietiť, 
niekam tam, kde sa dnes neumiera, 
spolu sa vznietiť, roztopiť ľadom, 
a vzájomne sa podopierať. 

Odhodiť obleky, piť z jednej rieky, 
z tej, čo z každého z nás vyviera, 
vymyslieť lieky, dokopať prázdnotu 
a nech si v kúte odumiera. 
 
Hľadám to miesto, 
tam, kde sa dnes už neumiera, 
hľadám... 

                                                                           http://www.supermusic.sk/ 
 

Úloha č. 7 

Uvedenú ukážku č.3  zaraďujeme k 

A. prírodnej poézii 
B. ľúbostnej poézii 
C. národnej poézii 
D. spoločenskej poézii 

 

Úloha č. 8 

Lyrický hrdina v ukážke č. 3 

A. túži po mieste, na ktorom bude sám. 
B. túži po mieste, na ktorom sa ľudia vzájomne chápu. 
C. túži po mieste, na ktorom môže hľadať lieky. 
D. túži po mieste, na ktorom je teplo. 

 

Úloha č. 9 

Hľadám to miesto, 
tam, kde sa dnes už neumiera, 
hľadám... 
Uvedené verše sú v ukážke č. 3 nazývame............ . 

 



 

Úloha č. 10 

Podaj mi ruku, chcem mať kontakt so životom. 

Preštylizujte uvedenú vetu tak, aby ste vytvorili priamu reč. Využite nasledovnú uvádzaciu vetu: 

Hovorím ti. 

A. s uvádzacou vetou na začiatku 

____________________________________________________________________ 

B. s uvádzacou vetou uprostred 

_______________________________________________________________________ 

C. s uvádzacou vetou na konci 

______________________________________________________________________ 

 

 

Úloha č. 11 

V ktorej z viet sa nachádza častica? 

A. Človek tam žije a zomrie ako zviera. 
B. Žije tam človek a zomrie ako zviera? 
C. A zomrie tam človek, ktorý žije ako zviera? 
D. Zomrie ako zviera človek, čo tam žije. 

 

UKÁŽKA Č. 4 

Centrom Tripolisu sa znovu ozývajú explózie a je počuť protileteckú paľbu. S úderom tmy 
obnovujú spojenci letecké útoky na pozície Kaddáfího síl a niektoré armádne objekty. Členovia 
Severoatlantickej aliancie sa dnes dohodli na prevzatí kontroly nad všetkými vojenskými 
operáciami v Líbyi. Informovali o tom zdroje z prostredia aliancie. NATO doposiaľ súhlasilo  
s prevzatím zodpovednosti nad dvoma z troch úloh schválených Bezpečnostnou radou OSN: 
kontrolou bezletovej zóny a dohliadaním na dodržiavanie zbrojného embarga uvaleného na 
Líbyu. Americká ministerka zahraničných vecí Hillary Clintonová nevylúčila, že by Západ 
mohol líbyjským povstalcom pomôcť priamymi dodávkami zbraní, teda tým, po čom už 
niekoľko dní volajú. O situácii v Líbyi a ďalšom postupe dôstojníkov proti Kaddáfímu začne 
NATO rokovať v Bruseli. 



 

 

Úloha č. 12 

Z ukážky č. 4 nevyplýva: 

A. Americká ministerka zahraničných vecí Hillary Clintonová prisľúbila líbyjským 
povstalcom  dodávku  zbraní. 

B. NATO prevzalo  zodpovednosť nad dvoma z troch úloh schválených Bezpečnostnou 
radou OSN. 

C. V centre Tripolisu sa znovu bojuje. 
D. NATO sa chystá rokovať v Bruseli o postupe proti Kaddáfímu. 

 

Úloha č. 13 

V ukážka č. 4  sa využíva:   

A. Opisný slohový postup, lebo opisuje čitateľom situáciu v Líbyi. 
B. Výkladový slohový postup, lebo vykladá čitateľom, aká je situácia v Líbyi. 
C. Rozprávací slohový postup, lebo rozpráva čitateľom o situácii v Líbyi. 
D. Informačný slohový postup, lebo informuje čitateľov o situácii v Líbyi. 

 

UKÁŽKA Č. 5 

Svet je šírošíry, rozložitý, konca mu niet, tak ako kruh nemá začiatok a koniec, a sotva opíšeš 
jeho celú dĺžku si tam, kde si bol aj na začiatku, a to na začiatku prvom, dvanástom. Za tým 
kruhom žijú všetci tí, čo nemajú slovo. A preto sa nehovorí o začiatku či konci sveta, o jeho 
krajoch, o jeho prostriedku. Hovoríme len o jeho hornejšom a dolnejšom konci o miestach 
napravo od nás či naľavo od nás – čo môže byť presne naopak u iných napríklad pre tých čo žijú 
vpravo od nás sme naľavo my. A preto, aby sa to neplietlo, vymyslel boh Svarožič pomenovanie 
strán. A tak odvtedy poznáme stranu polnočnú, ktorej dnes hovoríme .......,stranu poludňajšiu,  
teda ...., no a strany dopoludňajšiu, či rannú, a popoludňajšiu, či večernú – dnes ich označujú ako 
...... a ....... – podľa strany, odkiaľ vyváža Svarožič svoj slnečný koč na oblohu a z ktorej 
z oblohy schádza. Strany sveta pomenoval boh veľmi správne, lebo inak Zem je rozľahlá, má 
mnohé územia a kraje, kde dohliadajú na poriadok v Svarožičovom mene a jeho okom iní 
bohovia. Lebo len v prirodzenom poriadku sa vyvíja všetko živé aj neživé, čo tvorí Všehomír. 

Ivan Hudec: Báje a mýty starých Slovanov 

 



Úloha č. 14 

Doplňte názvy svetových strán tak, ako ich pomenoval boh Svarožič. 

A preto, aby sa to neplietlo, vymyslel boh Svarožič pomenovanie strán. A tak odvtedy poznáme 

A. stranu polnočnú, ktorej dnes hovoríme .............................. 

B. stranu poludňajšiu,  ktorej dnes hovoríme ............................... 

C. no a strany dopoludňajšiu, či rannú, ktorej dnes hovoríme ....................... 

D. či večernú, ktorej dnes hovoríme ............................. 

 

Úloha č. 15 

Lebo len v prirodzenom poriadku sa vyvíja všetko živé aj neživé, čo tvorí Všehomír. 

Aktualizujte vetu z báje a doplňte 

Vývoj všetkého živého aj neživého vo vesmíre sa riadi určitými  .......... 

 

Úloha č. 16 

Doplňte čiarky v podčiarknutej vete ukážky č. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DRUHÁ ČASŤ – PÍSOMNÁ 

 

DRUHÁ ČASŤ – PÍSOMNÁ 

čas: 30 minút 

Napíšte článok do mládežníckeho časopisu s názvom V čom vidím nebezpečenstvo sociálnej 

siete? 

(Rozsah 15 – 30 viet.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TRETIA ČASŤ – ÚSTNA 

 

Vytvorte a predneste diskusný príspevok na tému  Moje prešľapy v slovenčine. 

 Príspevok má byť sebahodnotením, kritickou reflexiou vlastnej úrovne  ovládania         

 spisovnej slovenčiny. 

 Na prednes diskusného príspevku máte  päť minút. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


