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Examenul de bacalaureat național 2018 
Proba E. b) 

Limba și literatura slovacă maternă 
 Model 
 

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

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Prečítajte pozorne ukážku: 

Vyhnali ma z vlastnej chaty, 
bola zima - zviekli šaty. 

Smädný som bol – mláky dali. 
kamením ma kŕmievali. 
Opľuvanô, zneuctenô 
prekrstili moje meno. 

Rodinu som veľkú mával, 
nik sa ku mne nepriznával. 

 
Sluhom som bol ...Čo by sluha! 

Priahavali ma do pluha. 
Ponáňali , ako vola 

po roli, čo mojou bola... 
Ťahám v daždi. Ťahám v súši. 

Robia ranu z mojej duši, 
hrudy v srdci , neveselé, 
prehĺbené brázdy v čele. 

... 
Aby toľko rán mal v tele, 

koľko vrások máme v čele, 
aby toľko krvi streklo, 
koľko sĺz a potu tieklo, 
aby toľko rokov stenal, 

koľko chvíľ nás za nič nemal, 
aby rástlo jeho semä 

v kamení, čo vyorieme 
         Janko Jesenský – Vyhnali ma 
 
Odpovede napíšte na hárok: 
1. Zaraďte skladbu a autora do literárneho smeru a napíšte tri charakteristiky tohto smeru.  

4 body 
2. Predstavte kompozíciu básne.        8 bodov 
3. Analyzujte vlastnými slovami poslednú strofu ukážky.     10 bodov 
4. Spresnite umelecké prostriedky, jazyk a štýl, ktorý použil autor v citovanom diele. 3 body 
5. Napíšte v rozsahu 5 viet obsah ukážky.       5 bodov 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

Oslavujete svoje narodeniny. Predstavte si, že dostanete darček, ktorý už máte doma. 
Nechcete darcovi pokaziť radosť. Čo urobíte? Dostali ste už niekedy nevhodný darček? Čo ste s 
ním urobili? Napíšte text v rozsahu desiatich viet na danú tému. 
 

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) 
Predstavte valacha v novele Malka od Františka Švantnera.Vystihnite jeho vzťah k prírode 

a k Malke berúc do ohľadu Števčekove slová: ...zveruje sa svojou vášňou vetru, tráve, celej 
prírode. Opája sa rozkošou milovať a naozaj ľúbi až za hranicu života, lebo sa mu vidí, že jeho 
milá sa na neho usmieva i v smrti. Majte na zreteli: 
- dejovú líniu novely, spád udalostí, rozuzlenie deja; 
- charakterizovanie valacha – fyzické vlastnosti a charakterové črty; 
- valachov vzťah k iným postavám;  
- valachov vzťah k prírode, v ktorej žije a ku svojej milej. 
 
a. Správna myšlienková náplň práce.       20 bodov 
b. Vypracovanie práce.         10 bodov 
 
Pre obdržanie týchto bodov sa musíte zaradiť do rozsahu 2-4 strán. 


