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Examenul național de bacalaureat 2021 
Proba E. b) 

 

Limba și literatura slovacă maternă 
 

 Testul 1 
 
Profilul umanist din filiera teoretică 
 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
 
SUBIECTUL I (45 de puncte) 
Pozorne si prečítajte uvedené ukážky: 

 
Možno mi tvojich úst sa odrieknuť, 
možno mi ruky nedostať, 
možno mi v diaľky žiaľne utieknuť, 
možno mi nemilým ostať, 
možno mi ústam smädom umierať, 
možno mi žialiť v samote, 
možno mi život v púšťach zavierať, 
možno mi nežiť v živote, 
možno mi seba samého zhubiť: - 
nemožno mi ťa neľúbiť! – 
  [...] 
Vlasť drahú ľúbiť v peknej Maríne, 
Marínu drahú v peknej otčine 
A obe v jednom objímať! 

Andrej Sládkovič: Marína 
 
 

Miluješ-li vlast svou více, či-li Mínu? 
Půlnoc bije. Já se z lůžka tiše vztáhnu 
stana před ně různým svědomím, 
meč tam, tu šíp, vlast tam, tu má přítelkyně: 
Mlučím, váhám: rázem rukou v ňadra sáhnu, 
serdce vyrvu, na dvé rozlomím: 
„Na“, řku, „jednu vlasti půlku, druhou Míně.“ 

Ján Kollár: Slávy dcera 
 
A. Na základe informácií získaných z ukážky vypracujte na skúškový hárok nasledovné 
zadania: 
1. Identifikujte mená dvoch žien, ktorým jednotliví autori vyznávajú lásku vo vyššie uvedených veršoch.

                4 body 
2. Ako pristupovali A. Sládkovič a J. Kollár k otázke lásky k žene a lásky k národu?     8 bodov 
3. Identifikujte verš, v ktorom je prítomný dvojitý zápor.         2 body 
4. Identifikujte vo vyššie uvedených veršoch anaforu a epiteton.        4 body 
5. Vypíšte z textu dve veci, ktorých by sa A. Sládkovič mohol vzdať, a jednu vec, ktorej sa nemôže 

vzdať za žiadnu cenu.             3 body 
6. Zaraďte vyššie uvedené skladby do príslušných literárnych smerov.       4 body 
 
B. Zostavte text v maximálnom rozsahu 1 strany, v ktorom by ste vyjadrili svoj názor na výrok 
Boba Marleyho: „Stratiť lásku je strašné. Klame, kto vraví, že smrť je horšia.“ Pri argumentácii 
môžete vychádzať z myšlienok uvedených vo veršoch A. Sládkoviča a J. Kollára, ako aj z vlastnej 
skúsenosti. 
 
Poznámka! Pri zostavovaní textu majte na zreteli nasledovné: 
- dodržanie témy a predstavenie dvoch argumentov, ktoré by podporili váš názor na danú 

problematiku, a z nich vyplývajúceho záveru,        15 bodov 
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- nadväznosť textu a logický sled informácií,           2 body 
- členenie na úvod jadro a záver,             1 bod 
- dodržanie noriem súčasného spisovného jazyka, vzhľad textu, čitateľnosť.       2 body 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (15 de puncte) 

V rozsahu pol strany zostavte krátky príhovor k 18. narodeninám najlepšieho kamaráta/ kamarátky. 
. 

a. Obsahová stránka              8 bodov 
b. Dodržanie náležitostí špecifických pre daný slohový útvar – 5 bodov; dodržanie noriem súčas-

ného spisovného jazyka – 1 bod; vzhľad, čitateľnosť – 1 bod)        7 bodov 
 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

V rozsahu 3 – 4 strán predstavte historický román Adam Šangala, ktorý napísal autor Ladislav-
Nádaši Jégé. Pri vypracovaní textu majte na zreteli: 

- kompozíciu románu, 
- zaradenie románu do príslušného literárneho smeru, identifikácia troch znakov daného 

literárneho smeru v románe, 
- stručný obsah, 
- charakteristika hlavných postáv. 

 

a. Obsahová stránka textu.           22 bodov 
b. Formálna stránka textu (členenie na úvod, jadro a záver – 1 bod; nadväznosť a logický sled 

informácií – 3 body, dodržanie noriem súčasného spisovného jazyka – 3 body, vzhľad a 
čitateľnosť – 1 bod).             8 bodov 


