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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2019-2020
Probă scrisă
Limba şi literatura slovacă maternă
Model
•
•

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I
Pozorne prečítaj ukážku a odpovede napíš na skúšobný hárok.

(45 de puncte)

Fikajúc, prihnalo na cmiter. U hrobu
pokľaklo — Bolestnú zodvihlo žalobu:
„Mamičko, nespite! vstaňte! Veď po svite…
Chráňte si Zuzičku;
macocha… zas ju… až zranila, pozrite!
Boľká, špie — dúchnite…
Ochlaďte hlavičku —
Priviňte! pohlaďte: skorej mi zacelie —
Nedajte biť viac!… No, rušajte z postele!
Aj domkov, s vami len… Či ma už nerada?…“
Však býlím jasenný
vetrík len pohýbal; mlk — smrti záhada:
kams’ v ňu tiež zapadá —
Zosnulo v trápení.
Podvečer, tuliti! ulicha, víchrenie —
Strhlo sa, skríklo — brnk! vtáča jak splašené
pod strechu… Ručajom hučí to popred dom:
rev, vresk, jak: brud zas… prút!…
„Jaj, umyť nožičky!…“ Nahlo sa, črplo: vtom
závrat — či poklzkom,
čľup!… Vzal ho besný prúd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Napíš meno autora a názov diela, do ktorého patrí citovaná ukážka.
4 body
Urč žáner, ku ktorému patrí citované literárne dielo.
2 body
Vysvetli rozdiel medzi ľudovou a umelou baladou.
4 body
V rozsahu piatich riadkov napíš obsah citovanej ukážky.
5 bodov
V ľubovoľnom rozsahu napíš iný záver citovaného literárneho diela.
6 bodov
Charakterizuj jednu z hlavných postáv, ktoré vystupujú v citovanom literárnom diele. 6 bodov
Vypíš z ukážky dve epitetá.
4 body
K slovu vtáča utvor a) prirovnanie, b) personifikáciu.
6 bodov
Napíš blahoprajný list matke k jej narodeninám.
8 bodov

SUBIECTUL al II-lea_
(45 de puncte)
Vtedy som uzrel prvý raz v živote more. Bolo tmavomodré, posiate bielymi čiapkami vody,
prevaľovalo sa, búšilo o breh a páchlo rybami a soľou. Svitalo. Slnko sa ukrývalo za kopcovitými
mračnami, po tvári ma láskalo akési zvláštne teplo. Prudko som mu vykročil v ústrety. Predo mnou
bol malý morský prístav. Pri nábreží sa hojdali a jemne do seba narážali široké loďky. O breh boli
pripútané morskými povrazmi. Tiene vysokých figovníkov sa prelamovali vo vlnách.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vypíš z ukážky jednočlennú vetu.
5 bodov
Urč slovný druh a gramatické kategórie slov: prvý raz, more, bielymi, mu, vykročil. 5 bodov
Stupňuj prídavné mená a príslovky: malý, široké, biele, jemne, prudko.
5 bodov
Nasledovné priraďovacie súvetie zmeň na podraďovacie: Pri nábreží sa hojdali a jemne do
seba narážali široké loďky.
5 bodov
Urč vetné členy vo vete: Tiene vysokých figovníkov sa prelamovali vo vlnách.
5 bodov
Urč vid nasledovných slovies: uzrel, ukrývalo sa, vykročil, hojdali, sa prelamovali.
5 bodov
Od slova ryba utvor odvodzovaním 5 nových slov.
5 bodov
Utvor vety, v ktorých slovo slnko bude: a) podmet, b) predmet, c) príslovkové určenie.
6 bodov
K nasledovným slovám napíš antonymá: prvý, malý, vysoký, široké.
4 body
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