
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la limba şi literatura slovacă maternă   Model 
Pagina 1 din 1 

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A 
Anul şcolar 2017 – 2018 

 
Probă scrisă  

Limba şi literatura slovacă maternă 
Model 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore. 
 
SUBIECTUL I (45 de puncte) 
Pozorne prečítaj ukážku a odpovede napíš na skúšobný hárok. 
 

Prvý raz zaťali, 
íverček vyťali. 

Druhý raz zaťali, 
do krvi preťali. 
Tretí raz zaťali, 
taký hlas počuli: 

Neni som ja drevo, 
drevo javorovô, 

ale som ja dievča 
z mesta richtárovo. 
Na vodu som išla, 

neskoro som prišla. 
Mamka ma zakliala, 

by kameň ostala, 
kameňom meravým, 
drevom javorovým. 
Kupa skamenela 

meravým kameňom, 
ja som zdrevenela 
zeleným javorom. 

 
1. Uveď názov ľudovej balady, do ktorej patrí ukážka.     4 body 
2. Citovanú baladu zaraď do literárneho druhu.      4 body 
3. Napíš, aký slohový postup prevláda v ukážke: a) rozprávanie; b) opis; c) dialóg. 4 body 
4. V ľubovoľnom rozsahu napíš obsah citovanej ľudovej balady.    8 bodov 
5. V rozsahu piatich riadkov napíš iný záver balady.     6 bodov 
6. Vypíš z ukážky verše, ktoré vyjadrujú fantastický dej.     4 body 
7. Vypíš z textu stupňovanie.        6 bodov 
8. Uveď názov inej ľudovej balady.        5 bodov 
9. Pomenuj nasledovné rýmy: aabb; abba.       4 body 
 
SUBIECTUL al II-lea_ (45 de puncte) 
 Včelín, to bolo kráľovstvo starého otca. Tam nám deťom bolo zakázané vojsť v jeho 
neprítomnosti. Nesmeli sme sa tam hrať, a keď sme išli so starým otcom, museli sme byť ticho, aby 
sme nevyrušovali včely. Ani stará mať, ani nikto z domu nechodil do včelína, ak tam starý otec nebol. 

          Podľa Anny Roskošovej 
 
1. Vypíš z ukážky podčiarknuté súvetie a urč jeho druh. 5 bodov 
2. Utvor tri rozvité vety so slovami: deti, zakázaný, neprítomnosť. 6 bodov 
3. Od prídavného mena starý utvor všetky stupne. 3 body 
4. Utvor genitív množného čísla od slov:včela, otec, dieťa, včelín. 4 body 
5. V nasledovnej vete urč všetky vetné členy: Včelín, to bolo kráľovstvo starého otca. 6 bodov 
6. K slovu dom utvor: a) zhodný prívlastok; b) nezhodný prívlastok; c) predmet. 6 bodov 
7. Vypíš z textu tri slová podľa ľubovoľného výberu a urč ich gramatické kategórie.  6 bodov 
8. Urč vzory podstatných mien: včelín, kráľovstvo, otec, včela, dom. 5 bodov 
9. Urč slovné druhy: to, tam, nikto, ticho. 4 body 


