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Examenul de bacalaureat na țional 2020 
Proba E. b) 

 
 

Limba și literatura slovac ă matern ă 
 

 Varianta 2 
 
 

• 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: 

Nad horou letí sokol jarabý, 
na vysoký hrá sa on let, 

hneď na ozrutné sadá si hraby, 
hneď v oblakoch ho nevidieť: 
mladúšik zajac hore pozerá, 

pozerá zas doľ kde aká diera, 
zas na sokola šuhaja, 

a dá sa vnohy prez jarky, skália: 
zraky sokola naňho vypália – 

už jedno sú obidvaja. 
 

Ale sotva to zazrie náš šuhaj, 
švihne valaškou blýskavou – 

Spasený zajko závozom, hybaj! 
Sokolík mrie medzi trávou: 

Čo si ho Martin, chudáka zabil? 
Či ťa ten chochlík jarabý zvábil? – 

Sokol nech si orla volí! 
Sedem hrmených! – sokol zajaca! 
Mal sa do mňa dať, aby za práce 

ctila aspoň dva sokoly. 
Andrej Sládkovič – Detvan 

 
Odpovede napíšte na skúškový hárok: 
1. Zaraďte skladbu do literárneho druhu a autora do literárneho smeru.   4 body 
2. Napíšte v rozsahu 5 viet obsah ukážky.       6 bodov  
3. Predstavte kompozíciu celého diela.                10 bodov  
4. Spresnite umelecké prostriedky, jazyk a štýl, ktorý použil autor v citovanom diele. 6 bodov  
5. Vymenujte postavy v diele a spresnite, ktoré sú kladné a ktoré záporné.  4 body 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
Napíšte rozprávanie v rozsahu jednej strany s nasledovným titulom Cestovatelia sa poberali tam, 
odkiaľ doliehal šum mora. Použite v ňom i danú vetu. Použite vymyslené mená a pomenovania. 
 

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 súčasnej spisovnej slovenčiny; vzhľad práce; pravopis; čitateľnosť; 

štylistickú úpravu            8 bodov  
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
Postavy v naturizme sa prísne rozdeľujú na kladné a záporné. Postavy majú často nadprirodzené 
schopnosti, niekedy nie sú z tohto sveta. Postavy žijú intenzívnym životom, sú zaplavení láskou.  
 

Napíšte esej na tému Postavy v dielach lyrizovanej prózy. Pri vypracovaní eseje sa budete opierať 
o študované diela. Majte na zreteli nasledovné požiadavky: 
- vhodný výber postáv a ich zaradenie do diel; 
- stručný obsah diel, do ktorých patria východiskové postavy; 
- charakteristiku východiskových postáv; 
- identifikovanie podobností a odlišností. 
 
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. 


