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Examenul de bacalaureat 2012 
Proba E - b) 

Proba scris ă la Limba şi literatura slovac ă matern ă 
 Varianta 1 
 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte)  
 

Prečítajte pozorne ukážku: 

Už som zahýnal spomedzi smrekov na čistinku a bol by som sa onedlho dostal na cestu 
k dedinke, keď vtom zmocnil sa môjho koňa akýsi nepokoj a strach. I ja som trochu ustrnul 
a znezrady som trhol opratami, aby som ho pohnal do cvalu. Ale môj kôň miesto toho, aby sa 
rozutekal, zastal, zachvel sa a zastrihal ušami. Prudko som ho pichol ostrohami do podbrušiny 
niekoľko ráz, ale stál ako z kameňa. Dodal som si odvahy poobzerať sa okolo seba, či nám azda 
nehrozí nebezpečenstvo. 
V tej chvíli rozľahli sa dva výstrely z poľskej strany a dunivo niesli sa v ozvenách cez vrchy. Hneď 
za nimi prekvapil nás rachot, ktorý sa valil dolu horou proti nám ako ozrutný balvan. Blížil sa v takej 
rýchlosti, že som ho nestačil sledovať. Počúval som len drúzganie haluzí a otras zeme. Napokon 
som rozoznal dupot kopýt a vtom som už zočil, ako sa rúti pomedzi stromy spräž siedmich koní. 
Hneď mi blyslo hlavou, že to nemôže byť nik iný ako pašeráci z Poľska, ktorých prenasledovala 
colná stráž. Boli dvaja. Kone mali pozväzované povrázkami za ohlávky. Jeden viedol dva a druhý 
päť. 
Vyhol som im z cesty, lebo leteli dolu kopcom v najprudšom cvale rovno na mňa. 
Ten napredku bol pritisnutý k chrbtu zvieraťa, aby sa tak chránil pred strelmi. Ten za ním visel 
v strmeňoch s hlavou vyvrátenou proti nebu. Zdalo sa mi, že je ranený. 
                                           M. Figuli – Tri gaštanové kone 
 Odpovede napíšte na hárok 

1. Zaraďte  skladbu a autora  do literárneho smeru a napíšte tri charakteristiky tohto smeru.  
                                                                                                                                            6 bodov 
2. Napíšte v rozsahu 5 viet obsah ukážky.                                                                          6 bodov  
3. Odôvodnite, prečo je citovaná novela označovaná aj ako román.                                  8 bodov  
4. Spresnite umelecké prostriedky, jazyk a štýl, ktorý použila  autorka v citovanom diele. 5 bodov  
5. Vymenujte postavy v novele a spresnite, ktoré sú kladné a ktoré záporné.                    5 bodov 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)  
 

 Napíšte slávnostný prejav k oslave okrúhleho výročia sobáša svojich rodičov podľa osnovy: 
1. Oslovenie. 2. Úvod: dôvod oslavy. 3. Jadro: začať spomienkou na dni zo skorého detstva, na 
milý zážitok s matkou a otcom; vysloviť obdiv k ich práci a náročným úlohám, ktoré plnili pre 
rodinu; vyzdvihnúť harmóniu a príkladnosť ich vzájomného vzťahu; poďakovať v mene súrodencov 
za lásku, starostlivoť, obetavosť. 4. Záver: blahoželanie, gratulácia. 
 

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)  
 

Analyzujte citát: “Mladosť, ty preroď života brehy / a zápalom stop mŕtvosti snehy,/ čo 
chladných srdcí moc kryjú!/ Mladosť! či tvoje milé zápaly/ nie sú ohne svetlonosov?” a na jeho 
základe vysvetlite ako oslávil Andrej Sládkovič mladosť v skladbe Marína. Vyjadrite svoju mienku 
o mladosti. Majte na zreteli: 
-  titul a kompozíciu skladby  - stručný dej  
-  hlavnú hrdinku skladby a jej vzťah k básnikovi  
-  oslavu mladosti a lásky 
-  vlastná mienka   
Za obsahovú stránku práce dostanete 16 bodov ( za každú požiadavku 4 body) a za vypracovanie 
práce 14 bodov (organizovanie hlavných myšlienok - 3 body; používanie literárneho jazyka - 3 
body; schopnosť analyzovať a argumentovať hlavné myšlienky – 3 body; pravopis – 3 body; 
vzhľad, čitateľnosť – 2 body). 
 
Pre obdržanie týchto bodov sa musíte zaradi ť do rozsahu 2 strán. 


