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EVALUARE NAŢIONALĂ – 2010
Probă scrisă la LIMBA ŞI LITERATURA LIMBA SLOVACĂ MATERNĂ
Clasa a VIII-a
MODEL
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
♦ Všetky zadania sú povinné. Z úradu : 10 bodov.
♦ Čas na vypracovanie: 2 hodiny.
I.

45 bodov

Keď prišli prudké jesenné dažde a prvý mokrý sneh, naozaj domec mal už strechu. Na hrebeni
strechy nad štítom pribitý je vrchovček z briezky, okrášlený farbistými papierovými stužkami.
Vrchovček ovešali a doniesli mi dievčatá. Iste sa mi chceli zavďačiť v túžbe, že niektorú z nich si
vyberiem.
Cez zimu ďalej bývam u ujčeka a stade chodím do práce. Zavše prvý prehŕňam sa snehom za
tmy. Často zasa, keď pripieklo slnko, brodím sa v čľapkanici a v snehovej kaši po členky. A neraz,
keď po odmäku nastali mrazy, meriam cestu po nebezpečnej ľadovici na zabitie. No nijaká obeť
nie je mi dosť veľká pre Magdalénu.
Domec odpočíva. Okná zatlčené doskami. Do škár všade vtíska sa sneh. Túžobne čakám jar.
Dovtedy mienil som si zasa ušetriť niekoľko korún. Z píly ma vypravili do hôr, kde sme po
snehových cestách spúšťali a zvážili drevo. Usiloval som sa a čakal dobrý zárobok. Lenže v tom
čase stalo sa, čo sa nemalo stať. Náhle obchody s drevom začali upadať.
Margita Figuli – Tri gaštanové kone

1. Vypíš osoby, ktoré vystupujú v ukážke..........................................................................1 bod
2. Spresni, kde sa odohráva dej ukážky............................................................................1 bod
3. Spresni postup použitý v ukážke – opis, rozprávanie, dialóg........................................1 bod
4. Spresni, v ktorom ročnom období sa odohráva dej........................................................2 body
5. Spresni použité umelecké prostriedky a vypíš 2 príklady...............................................4 body
6. V rozsahu štyroch riadkov napíš obsah ukážky.............................................................6 bodov
7. Spresni a predstav literárny druh, ku ktorému patrí ukážka...........................................8 bodov
8. Vymysli charakteristiku jednej z postáv, ktoré vystupujú v ukážke...............................10 bodov
9. Opíš vlastnými slovami v rozsahu pol strany jeden zimný deň. Využi vety z druhého odseku:
Zavše prvý prehŕňam sa snehom za tmy. Často zasa, keď pripieklo slnko, brodím sa
v čľapkanici a v snehovej kaši po členky. A neraz, keď po odmäku nastali mrazy, meriam
cestu po nebezpečnej ľadovici na zabitie………….......................................................12 bodov
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II.

45 bodov

Záhradník omladil ovocné stromy. Na jar zem mladne pod lúčmi jarného slnka. Motýle
opeľujú kvety a kvety zase hostia motýle sladkým nektárom. V suchých úžľabinách nerastie
až toľko kvetov, no každý žiari. Kvitnú tu červené maky, aj drobné fialové venčeky. A tá vôňa, čo
sa šíri od kvetov! A za ňou ako po voňavej cestičke sa ponáhľajú ku kvetom motýle a chrobáky.
1. Vypíš z ukážky prívlastky a spresni ich gramatické kategórie…………………...…8 bodov
2. Spresni vid podčiarknutých slovies…………………………………………………… 3 body
3. Napíš tri odvodené slová od slova sladký……………………………….………..…..3 body
4. Vypíš z ukážky podstatné mená mužského rodu a urči ich skloňovací vzor……...8 bodov
5. Utvor vety so slovami: slnko, vôňa, cestička…..………………………………..….. 3 body
6. Utvor genitív množného čísla od podstaných mien: zem, úžľabina, chrobák……..3 body
7. Urob morfologický rozbor slov: lúčmi, každý, čo, od, venčeky…………….……......5 bodov
8. Prepíš prvú vetu na súvetie. Použi slová: sad, zelený, bohatý. ……………............4 body
9. Urči druhy viet a znázorni graficky hrubo napísané súvetie…………………….….8 bodov
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