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PRVÁ ČASŤ - PÍSOMNÁ 

   
                                           UKÁŽKA Č. 1 
  
V ostatných troch rokoch sa v oblasti formálneho vzdelávania uskutočnili 
významné zmeny. Stanovenie dvojúrovňového kurikula (štátny a školský 
vzdelávací program) má priniesť väčšiu slobodu školy pri ovplyvňovaní 
obsahu a spôsobu výučby.  
   V prípade odborného vzdelávania sa do školského vzdelávacieho 
programu, okrem štátnej správy, môžu zapájať aj samosprávy, 
zamestnávatelia a zamestnanci, čím je možné vytvoriť priestor pre lepšie 
prispôsobenie vzdelávania potrebám regiónu a trhu práce.  
   Zákon o celoživotnom vzdelávaní ráta s vytvorením Národnej sústavy 
kvalifikácií, ktorá má zosúladiť výstupy vzdelávania s potrebami trhu práce, 
zrovnoprávniť školské a ďalšie vzdelávanie a motivovať k ďalšiemu 
vzdelávaniu. 
                                                                                   Iuventa 2010 
 
Úloha č. 1 
 
Napíš, ku ktorému literárnemu  druhu podľa obsahu a formy patrí  text 
ukážky č. 1. 
 

 
 
  Úloha č. 2 
 
Ktorý slohový postup 

� uvádza fakty, údaje, informácie; 
� odpovedá na otázky čo, kde, kedy, ako; 
� často využíva číslovky, vlastné mená? 
a. opisný 
b. informačný 
c. rozprávací 
d. výkladový 

 



Úloha č. 3 

Označ správnu odpoveď. 
Text č. 1 je správa, lebo ide o  

A. aktuálnu, vecnú, neutrálnu informáciu o udalosti alebo jave; 
B. umelecké spracovanie informácie o udalosti alebo jave; 
C. dramatické spracovanie informácie o udalosti alebo jave; 
D. hovorové podanie informácie o udalosti alebo jave. 

 

Úloha č. 4 

Napíš aspoň dva útvary informačného slohového postupu. 
_______________________________________________ 
 

                                             UKÁŽKA Č. 2 

Mládež Slovenského Červeného kríža je hnutie detí a mládeže  
v Slovenskom Červenom kríži.  
Jeho činnosť sa riadi základnými princípmi Červeného kríža, prijatými na  
Medzinárodnej konferencii Červeného kríža v roku 1965 vo Viedni, ktorými 
sú humanita, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľná služba, 
jednota, svetovosť. 

Zdroj: internet 

 
Úloha č. 5 
 
Prečítaj  pozorne text ukážky č. 2 a v súvislosti s kontextom napíš  
synonymá k slovám: 

nestrannosť ___________________________________________ 

nezávislosť ___________________________________________ 

jednota      ____________________________________________ 

humanita   ______________________________________________ 

 
 



Úloha č. 6 

Postupuj  ako pri predchádzajúcej úlohe, ale k uvedeným slovám  
napíš  opozitá : 

nestrannosť ____________________________________________ 

nezávislosť _____________________________________________ 

jednota        _____________________________________________      
 
humanita     _____________________________________________ 
 
 
 
                                        UKÁŽKA Č. 3 
 
   Problém dorozumievania nepočujúcich je aktuálny už desaťročia. Nesúrodé 
posunky v rôznych komunitách, nejednotná forma samotného posunkovania, 
slang, ale aj averzia voči nim, to sú hlavné problémy dneška. Ďalšou 
nevýhodou je žalostne nízky počet tlmočníkov posunkovej reči, ktorí by mali 
byť pravou rukou nepočujúcich. Oproti tomu sa však rozmáha sieť škôl, 
učilíšť i integrovaných chránených dielní, kde sa ľudia so stratou sluchu 
môžu začleniť do počujúcej spoločnosti. Vtedy aj sociálny pracovník má pri 
nejednotnej forme komunikácie problém v poskytovaní poradenstva. 
Máloktorý klient príde do centra s tlmočníkom posunkovej reči, a tak je celá 
práca na sociálnom pracovníkovi, aby s ním vedel komunikovať a dokázal mu 
poradiť. 

Zdroj: internet 

 
Úloha č. 7 

Ktoré tvrdenie  najlepšie vystihuje problematiku z ukážky  č. 3? 
A. Sociálne služby pre nepočujúcich sú nevyhovujúce. 
B. Každý nepočujúci by mal mať svojho tlmočníka. 
C. Práca sociálneho pracovníka je namáhavá a zodpovedná.  
D. Sociálny pracovník  musí zabezpečiť tlmočníka nepočujúcemu. 

                                             



                                            UKÁŽKA Č. 4 
 
 
Trnka, vidiac, že Krt sa chce meriť, uviazal jalovicu o krčmovú obločnicu  
a vošiel s ním dnu.  
Jalovica je mladá, práve v troch rokoch. Celkom červenej srsti, len dolu 
chrbtom má biely pás a niže kolien i paprčky biele. Dolu čelom až k samej 
hube biely pás, lampášom menovaný. Jalovicu to večné vystávanie začína už 
domŕzať, i vyloží hlavu do obloka a pozerá rovno do korheľne, preplnenej 
podtrundženým  jarmočným ľudom, akoby chcela dozerať na slúžku, ktorá 
za rekeštíšom1 meria špatne zapáchajúce pálené.  
Gazda Trnka a jeho kmotor utiahli sa do bočnej chyžky, aby si mohli 
potrizniť tak medzi štyrmi očami. Krt povie:  
„Kmotre, predajte mi tú jalovicu.“  
„Prečo nie? Radšej vám než inému.“  
Jednali sa, jednali, Krt kmotrovi nalieval, až mu ju pustil za tridsaťtri zlaté. 
Dali doniesť oldomáš, za ktorý Krt tri šajnové2 vyplatil. A tak prvý i druhý 
oldomáš vyniesol ho na dve zlatky.  

 
Martin Kukučín: Rysavá jalovica 

 

1 šajn – papierový peniaz zavedený v Rakúsko-Uhorsku 

2 rekeštíš –pult, za ktorým sa nalievajú nápoje 
 
 
Úloha č. 8 
 
Po prečítaní textu ukážky č. 4 označ, ktorou z možností sa začína pásmo 
postáv. 

A. Jalovica je mladá, práve v troch rokoch. 
B. Kmotre, predajte mi tú jalovicu. 
C. Gazda Trnka a jeho kmotor utiahli sa do bočnej chyžky.  
D. Radšej vám než inému. 

 
 
 
 
 
 
 



Úloha č. 9  
 
Vysvetli podčiarknuté  slová z ukážky č. 4 tak, ako ich chápeš v súvislosti  
s textom. 
meriť                         ____________________________________ 
podtrundženým        ____________________________________ 
potrizniť                   ____________________________________ 
 
 
Úloha č. 10 
 
Slová z úlohy č.  9  sa v odbornej terminológii nazývajú: 

A. historizmy, 
B. archaizmy, 
C. neologizmy, 
D. frazeologizmy. 

 
Úloha č. 11 
 
Vysvetli slovné spojenia: 
 
Mať maslo na hlave. _________________________________________ 
Mať zlato v hrdle.     _________________________________________ 
Zíde z očí, zíde z mysle._______________________________________ 
Ako by bol blesk do neho udrel. ________________________________ 
Robiť niečo na doraz._________________________________________ 
 
 
Úloha č. 12 
 
Slovné spojenia z úlohy č. 11 sú: 

A. aforizmy, 
B. frazeologizmy, 
C. epigramy, 
D. anekdoty. 

 
 



 
Úloha č. 13  
 
Epický žáner malého alebo stredného rozsahu s presne nevyhranenými 
vlastnosťami, ktorý obyčajne stvárňuje iba jednu udalosť a má len jednu 
zápletku sa nazýva: 

A. rozprávka, 
B. novela, 
C. poviedka, 
D. povesť. 

 
 
                                    UKÁŽKA Č. 5 
 
Svet lásku má 

Koľko býva dní 
zlých a záludných. 
Keď náhle stíchne vták 
seba strácaš v zrkadlách.  

Pre tie chvíle Pán 
dieťa dáva nám. 
V očiach má nádej hviezd, 
po cestách nás prišlo viesť.  

Svet lásku má. 
Anjel píše krídlom zopár viet, 
tie dávne piesne necháš znieť. 
Svet lásku má.  

Daniel Hevier, Pavol Habera 
 



 

Úloha č. 14 
 
Označ správne  literárny žáner textu v ukážke č. 5. 

A. populárna pieseň 
B. koleda 
C. lyrická báseň 
D. epos 

 
Úloha č. 15 
 
Aký druh rýmu použil autor v tretej strofe ukážky č. 5? 

A. združený 
B. obkročný 
C. striedavý 
D. prerývaný 

 
Úloha č. 16 
 
Označ správny literárny termín  spojenia slov píše krídlom zopár viet. 

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

 



 
DRUHÁ ČASŤ – PÍSOMNÁ 

 
 
                                                 UKÁŽKA Č. 6 
 
EZOP  
Pes našiel veľký kus mäsa a niesol ho v zuboch, že si to niekde v pokoji 
zožerie. Prišiel k potoku, ponad ktorý viedla lavička, a pustil sa po nej na 
druhú stranu. Uprostred zastal a pozrel dolu. Z vodnej hladiny hľadel na naň 
jeho vlastný obraz. Pes si neuvedomil, že vidí sám seba. Myslel si, že pozerá 
na iného psa s kusiskom mäsa v pysku. „Jeho mäso je väčšie ako moje,“  
pomyslel si pes závistlivo.  „Vytrhnem mu ho a ujdem.“ A tak otvoril 
papuľu a pustil svoje mäso, ktoré čľuplo do potoka a kleslo ku dnu.  

Poučenie: Uspokoj sa s tým, čo máš 
 
 

 
 
Úloha: 
 

Napíš krátky epický príbeh zo života (max. 15 viet), ktorého hlavná 
myšlienka bude zodpovedať poučeniu z Ezopovej bájky.



 
TRETIA ČASŤ – ÚSTNA 

 
Uspokoj sa s tým, čo máš. 
 
Poučenie z bájky nemusí platiť vždy.   
 
Úloha: 
Priprav a prednes krátky prejav na tému: Nechcem sa uspokojiť s tým, čo 
mám, chcem dosiahnuť viac... 
 


