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Probă scris ă  
Limba şi literatura slovac ă matern ă 

 
VARIANTA 3 

 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 

 
 
SUBIECTUL I                  (30 puncte) 
 

Podľa slovenského literárneho vedca Alexandra Matušku Ivan Krasko je jeden z 
najskvelejších výšľahov našej národnej básnickej myšlienky. Je bojovný ako Chalupka, spanilý ako 
Sládkovič, priepastne zadumaný ako Janko Kráľ, baladický ako Botto, vážny a strmý sko 
Hviezdoslav...predstavuje nepochybne rieku s mnohými prítokmi. 
 
Na základe tvrdenia literárneho vedca, napíšte esej v rozsahu 4 strán, v ktorej predstavíte literárne 
dielo Ivana Krasku. Majte na zreteli: 
- analýzu Matuškovho tvrdenia 
- vrcholné básnicke diela; hlavné tematické vrstvy diel 
- najznámejšie básne, verše,interpretácia veršov 
- použité umelecké prostriedky 
 
a. Správna myšlienková náplň práce.       20 bodov  
b. Vypracovanie práce.         10 bodov  
 
 
SUBIECTUL al II-lea                 (30 puncte)  
 
 Máj je mesiac pestrých farieb, príjemných vôní a včelích krídel. Prvé lastovičky štebocú v 
povetrí a zvieratá sa sťahujú do nových obydlí. Všetci sme akísi spokojní, ke ď vdychujeme 
vôňu novej jari.  Nastal čas výletov do prírody Nebo sa po včerajšom hromobití vyjasnilo, belasá 
obloha je čistá ako krištáľ. Polia a lesy sú jediným jazerom zelene. Ulice sa podobajú osvetleným 
prístavným nábrežiam. 
 
1. Určte druh hrubo napísaného súvetia. Spresnite druh vedľajšej vety.   2 body 
2. Podčiarknutú vetu analyzujte morfologicky.      5 bodov  
3. Vypíšte z ukážky 5 slovies a určte ich vid.       5 bodov 
4. Určte slovný druh a gramatické kategórie slov:včelích, po, vyjasnilo, krištáľ, obydlí. 5 bodov 
5. Napíšte genitív množného čísla od slov: obloha, mesiac.     2 body  
6. Utvorte dve rozvité vety so slovnými spojeniami: čas výletov, včerajšie hromobitie. 6 bodov 
7. Vypíšte z ukážky tri prídavné mená a určte ich gramatické kategórie.    3 body 
8. Utvorte dve vety, v ktorých slovo výlet bude a) podmet; b) predmet.   2 body 
 
SUBIECTUL al III-lea                 (30 puncte)  
 
1. Charakteristiky, zdroje, faktory a kritériá, ktoré určujú obsah vzdelávacieho procesu. 12 bodov  
2. Štatút a zmysel pojmu metóda v didaktickej aktivite.      10 bodov  
3. Podľa ľubovoľného výberu opíšte priebeh jednej lekcie.     8 bodov  


