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Examenul de bacalaureat na țional 2019 
Proba E. b) 

 

 
Limba şi literatura slovac ă matern ă 

Clasa a XI-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: 
Anička: Čože toľko kričíte? Vy to chcete, aby človek vždy bol na nohách. Ustavične musíš 

prácu na stranu odložiť. 
Madlena: Duša moja – takáto namrzená tvár sa nesvedčí na paničku a tým menej na pani 

rechtorku. Prívetive sa máš ukázať naproti každému a s ľuďmi sa vľúdne pozhovárať, ak chceš, 
aby matky s prázdnou rukou neprichádzali. Vítam ponížene, nech sa páči sadnúť, akože sa máte a 
domáci či sú zdraví? – Tak získaš chválu a s tebou i pán rechtor.  

Anička: Hahaha! To by som sa ja musela naspamäť naučiť. – A to je do smiechu, že kožu na 
medveďovi predávate a pred sedlom bežíte. – Či neviete, že svadba bez mladého zaťa toľko platí 
ako deravý lieskovec? 

Madlena: Mladý zať sem-tam. To si tak nepovažuj, ako by si už pred oltárom stála. – Nuž tak. 
Anička (krúti hlavou): A ja len pri mojej mienke zostanem. A ak bude čo z toho, musí i mladá 

nevesta pri tom byť. 
Madlena: To sa rozumie. A teraz uveď všetko do poriadku, aby nás ten pán rechtor 

neprekvapil. – Zajtra budeš dratvy súkať. Zarež dve kurence, rozlož oheň, dones vody. A zdá sa 
mi, že niet soli. Môžeš dva-tri funty podrviť. Ostatne ale očakávaj svoje šťastie v trpezlivosti. 

Anička: Nuž a tie kurčatá či mám vypitvať? 
Madlena (tlesne rukami): Či sa ti rozum čistí? – Akože ich budem plniť, keď ich nevypitváš? To 

len páni tak jedia čvíkoty. No nechaj stáť, aby si mi niečo podobného nevykázala ako s tým 
prasaťom. Aby sme v hanbe nezostali. No a ja pospiecham k starej Rozárke. – Tá všetko vie, čo 
sa v meste robí a čo sa kde varí. – Mám sa jej čosi opýtať. O pol hodiny som tu.  

Anička: Že vraj o pol hodiny. Bude to pol hodiny, ale s chvostom. –Kde vy zasadnete, tam 
hneď koreň pustíte. 

Madlena: Niekedy sa to, pravda, človek zahovorí a dve tri hodinky, ani nevieš, ako pominú, ale 
teraz len na okamženie. Adié! (Preč) 

Ján Chalupka - Kocúrkovo 
 
1. V rozsahu 5 viet napíšte obsah ukážky.       5 bodov  
2. Vysvetlite titul divadelnej hry.        4 body  
3. Spresnite okolo čoho sa odohráva dej divadelnej hry a čo kritizuje autor v citovanej divadelnej 
hre.            6 bodov  
4. Napíšte obsah celej hry, vyberte si jednu postavu a charakterizujte ju.   10 bodov  
5. Vysvetlite príslovie: svadba bez mladého zaťa toľko platí ako deravý lieskovec. 5 bodov 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

Napíšte v rozsahu jednej strany rozprávanie na tému Dobrý priateľ/Dobrá priateľka. Predstavte 
jeho/jej záujmy, čo sa vám páči na ňom/na nej a čo máte najviac spoločného. Použite vymyslené 
mená. 
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) 
Zostavte charakteristiku postavy zo študovaných diel, ktorá vás najviac upútala. 
 
Vystihnite: 
- fyzické črty a charakterové vlastnosti postavy; 
- kladné a záporné spôsoby správania postavy; 
- úlohu a osud postavy v priebehu deja; 
- umelecké prostriedky použité autorom v opise postavy. 
 
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. 


