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Examenul de bacalaureat na țional 2019 
Proba E. b) 

 
 

Limba şi literatura slovac ă matern ă 
Clasa a XII-a 

 
Simulare 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
SUBIECTUL I  (30 de puncte) 
Prečítajte pozorne ukážku: 

Martinka tam niet, on z Detvy pravo 
na Zvolenský zámok stúpa, 
neistý, ako sa skončí právo, 
Či milosť a či potupa: 

Milosť vyžobrať ver druh náš nezná 
sila v ňom krivdu vie zniesť železná 

a kto potupí nevinu!? 
Tá blízkosť kráľa trošku ho mätie, 

ale veselo sa s ním trávnaté 
chodníčky k Zvolenu vinú. 

 
A už vrátneho vidí pod bránou, 

dvoch drábov pri jeho boku, 
ale desať takých bolvanov 

preskočí on v jdenom skoku. 
Ale ho vidíš? Tam ti prichádza 

ten, čo sokoly kráľovské zvádza; 
jeden z drábov sa ohlási.- 

Poď len, poď, vodiť ťa už netreba, 
dostaneš vody, dostaneš chleba 

a červené pekné pásy. 
 P.O Hviezdoslav - Detvan 

 
Odpovede napíšte na hárok: 
1. Spresnite hlavnú tému skladby a deje, ktoré sa v nej prelínajú.    6 bodov  
2. Napíšte v rozsahu 5 viet obsah ukážky a zaraďte ju do skladby.   6 bodov  
3. Spresnite, koho predstavuje Martin a Elena v citovanej skladbe.   4 body  
4. Opíšte Martina a Elenu.         10 bodov 
5. Vystihnite úlohu prírody v deji.        4 body 
 
SUBIECTUL al II-lea         (30 de puncte) 

Opíšte dobre známe miesto, kam radi chodíte. Opíšte ako to miesto vyzerá na jar, alebo si 
zvoľte ľubovoľné ročné obdobie, podľa toho, kedy sa vám tam najviac páči. Pri opise môžete 
použiť aj umelecké jazykové prostriedky. Použite vymyslené mená a vymyslené miesta. Zaraďte 
sa do rozsahu jednej strany. 
 
Poznámka! V zostave textu budete mať na zreteli nasledovné požiadavky: 
- kompozíciu textu; myšlienkové celky; logický spád udalostí, informácií   12 bodov 
- používanie vhodných jazykových prostriedkov; rešpektovanie správneho štýlu, používanie 

špecifickej terminológie         10 bodov  
- rešpektovanie noriem literárneho jazyka; vzhľad práce; pravopis; čitateľnosť; štylistickú úpravu 

            8 bodov  
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Porovnajte dve hlavné postavy zo študovaných poviedok. 
 
Majte na zreteli nasledovné požiadavky:  
- sociálnu skutočnosť a inšpiračné zdroje; 
- fyzické vlastnosti postáv; 
- úlohu a osud postáv v priebehu deja; 
- umelecké prostriedky použité autormi v predstavení postáv. 
 
a. Správna myšlienková náplň práce.       20 bodov 
b. Vypracovanie práce.         10 bodov 
 
Pre obdržanie týchto bodov sa musíte zaradi ť do rozsahu 2 – 4 strán. 
 


