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Examenul de bacalaureat na țional 2017 
Proba E. b) 

Limba și literatura slovac ă matern ă 
 Varianta 9 
 

• 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: 

Zaklepal teda smelo, rázne, 
súc plný sebadôvery, 

vlas prihladil, odkašlal stupa – 
odchýlil krídlo u dverí 

a (v krpcoch sa tak ľahko stúpa) 
jak stín by, tíško šupnul dnuka 

do veľkej, skvostnej do svetlice. 
................................................. 

...Siná v kresle tvár. 
sa strmo zdvihla – udivená, 

opierajúc sa na ramená, 
na nose zblýskal okuliar, 

a ʺKto to!? –ʺ chriplé hlesli slová, 
až skoro sluch mu prerážali. 

ʺSom, prosím pekne, ponížene – 
som Michal Čajka, sirotaʺ, 

priam chvatom myknul do kešene: 
list vyňal trocha ukrkvalý; 

na palcoch šupol prez dvoranu, 
tam podal lístok k rukám pánu 

a na miesto sa vrátil späť – 
ʺvarʼ veľkomožná dobrota 

ma neodoženie odo dverí -ʺ 
          Pavol Országh Hviezdoslav – Hájnikova žena 
 
Odpovede napíšte na hárok: 
1. Zaraďte skladbu do literárneho druhu a autora do literárneho smeru.   4 body 
2. Napíšte v rozsahu 5 viet obsah ukážky.       5 bodov  
3. Predstavte kompozíciu a obsah skladby.       10 bodov  
4. Spresnite umelecké prostriedky, jazyk a štýl, ktorý použil autor v skladbe.  3 body  
5. Vymenujte postavy v skladbe.Charakterizujte Michala.     8 bodov 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

Predstavte si, že ste odborníkom na nejaké remeslo a podnikáte. Napíšte text na telefónny 
odkazovač, v ktorom charakterizujete svoju profesiu a činnosť, ktorú vykonávate. Zaraďte sa do 
rozsahu 10 viet. 
 

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) 
 Napíšte esej na tému Slovenská literárna moderna, jej miesto vo vývine slovenskej literatúry a 
najvýznamnejší predstavitelia. Pri vypracovaní eseje vychádzajte zo študovaných diel. Majte na 
zreteli nasledovné požiadavky: 
- zaradenie slovenskej literárnej moderny do kontextu slovenskej literatúry; 
- charakteristické črty slovenskej literárnej moderny; 
- najvýznamnejších predstaviteľov a ich literárnu tvorbu; 
- predstavenie tvorby jedného zo spisovateľov, podľa vlastného výberu. 
 
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. 


