
Ukážka č. 1   

M. Rúfus: Nedeľná modlitba za otcove ruky 

1. Otcove ruky na večernom stole. 

   Také sú veľké ako taniere. 

   O chvíľu pôjde preč - 

   kúpiť chlieb za mozole. 

   Iba čo doje zvyšky večere. 

2. Keď mi tie ruky na sobotu vráti, 

    budeme znova sedieť za stolom 

    A moja dlaň sa v jeho stratí, 

    akoby jej tam ani nebolo. 

  

 

3. A ja viem veru, čo sa možno stane, 

    že vyhŕkne mi slza na líčko. 

    Moja dlaň bude v hniezde jeho dlane 

    ako ružové vtáčie vajíčko. 

 4. Možno aj usnem s hlávkou na tej ruke. 

      A bude sa mi, Bože, sladko spať. 

      Akoby som spal na nebeskej lúke. 

      A ničoho sa nebudem už báť



 

K ukážke č.1 sa vzťahujú úlohy  1 – 8. 

1. Určte, ktoré tvrdenie nevyplýva z ukážky: 

a) básnik vyjadril vrúcny vzťah dieťaťa k svojmu otcovi 
b) otcove ruky sú symbolom bezpečia a istoty 
c) otec neodchádza za prácou mimo domova 
d) otec je doma iba cez víkendy 
 
2. Zvýraznená časť básne je: 
 

a) epiteton 
b) personifikácia 
c) alegória 
d) metafora 
 
3. Vypíšte z básne jednu zdrobneninu....................................................... 
 
4. Slová luna, krásota, vzlyk, vesna patria k štýlu: 
 
a) hovorovému 
b) rečníckemu 
c) odbornému 
d) umeleckému 
 
5. K slovu usnem napíšte synonymum ......................................  
 
6. Napíšte číslom, v ktorej strofe básne sa nachádza oslovenie.................................. 
 
 
7. Lyrickým hrdinom básne je: 
 
a) otec 
b) sám autor básne 
c) otcova ruka 
d) hrdinova dlaň 
 
8. Aký druh rýmu použil autor v 4. strofe ukážky č.1? .................................................. 
 
Ukážka č.2 
Preteky na Táľoch 
 
Preteky v slalome pre deti, rodiny a všetkých neregistrovaných lyžiarov. Nebudú sa hodnotiť 
lyžiari, ktorí sa zúčastňujú alebo v minulosti sa zúčastňovali na oficiálne organizovaných 
pretekoch, ani inštruktori lyžiarskych škôl. 
Termín:                                                sobota, 26. február 2011 



Miesto:                                                 Tále, lyžiarsky areál 
Registrácia:                                          8.45 –12.30 v reštaurácii STODOLA v lyžiarskom areáli 
Štart:                                                    od 09.00 –13.00 
Vyhodnotenie a odovzdanie cien:  asi o 13.30 pred budovou Golfhouse 
Organizátor:                                       Tále, a.s. 
Ocenenie:                                            vecné ceny 
Kategórie:                                            podľa počtu prihlásených 
Systém súťaže:                                   Každý štartujúci má možnosť štartovať 5-krát. 
Do výsledku sa bude započítavať najlepší čas. Štartovné je jednorázové. 
Štartovné: 2€/osoba (nezahŕňa lyžiarsky lístok) 
Lyžiarsky lístok: 8 € detský celodenný lyžiarsky lístok 
                            32 € rodinný celodenný lyžiarsky lístok (2 dospelí + 1 dieťa) 
                            40 € rodinný celodenný lyžiarsky lístok (2 dospelí + 2 deti) 
Záloha na štartovné číslo:                  5 € (Po odovzdaní štartovného čísla sa záloha vráti.) 
Štartovný príspevok od spoločnosti Tále, a.s.: odmena pre každé súťažiace dieťa 
 
                                                          (Somorová, R.: Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti) 
 
K ukážke č. 2 sa vzťahujú úlohy 9 – 17. 
 
9. Označte, ktorí lyžiari sa nebudú hodnotiť.  
a) ktorí sa zúčastňujú registrovaných pretekov 
b) amatéri 
c) profesionáli 
d)samotári 
 
10. Počet kategórií závisí od počtu: 
a) neregistrovaných lyžiarov 
b) detí 
c) rodín 
d) všetkých prihlásených 
11. Štartovné sa platí: 
 
a) iba jedenkrát 
b) podľa počtu členov rodiny 
c) pri každom štarte 
d) pri každom novom štarte 
 
12. Ak sa slalomu zúčastní rodina – 2 dospelí a 1 dieťa, zaplatia spolu: 
 
a) 32 € 
b) 40 € 
c) 38 € 
d) 36 € 
 
13. Napíšte skloňovací vzor slova preteky...................................... 
 



14. Určte, koľko slabík má slovo registrácia?................................... 
 
15. Z nasledujúcej vety vypíšte podmet: Každý štartujúci má možnosť štartovať 5-krát.  
 
........................................................... 
 
16. Vyberte nesprávne spojenie: 
 
a) päť eur 
b) tri eurá 
c) sedem eury 
d) desať eur 
 
17. Vyberte správne tvrdenie: 
 
a)registrácia prebieha v stodole 
b) každé dieťa bude odmenené 
c) na Táľoch sa konajú preteky na bežkách 
d) Vyhodnotenie bude presne o 13.00 
 
18. V ktorej z uvedených možností dochádza vo všetkých slovách k znelostnej asimilácii 
(spodobovaniu)? 
 
a) sme, vstať, zblízka, prudko 
b) nazrela, tak, zvláštne, sestru 
c) s ním, odrazu, rovná, v mihu 
d) vzdychol, králik, stade, rovná 
 
19. Napíšte ľubovoľné slovo so slabikotvornou spoluhláskou. .............................................. 
 
 
20. Ktorá z uvedených viet obsahuje nezhodný prívlastok? 
 
a) Králik si vybral z vrecka hodinky. 
b) Alicu omrzelo nečinne sedieť na brehu rieky. 
c) Rozpálená od zvedavosti rozbehla sa cez pole. 
d) Králik sa šuchol do veľkej králičej nory. 
 
21. Vyberte možnosť, ktorá obsahuje správne poradie doplnených hlások vo vete: 
Popr_ nej prebehol biel_ král_k  s červen_m_ očam_. 
 
a) i, y, i, ý, i, i 
b) i, i, i, ý, i, i 
c) i, y, i, í, i, i 
d) i, y, i, ý, i 
 
22. Napíšte ľubovoľné slovo, ktoré sa skloňuje podľa vzoru páví.................................... 



 
23. Pomenujte jazykové prostriedky: 
 
a) zlatisté pole............................................................. 
b) tvrdý sťa skala.......................................................... 
 
24. Z podstatných mien utvorte prídavné mená: 
 
(ovos) ......................................... vločky  
(Francúzsko) ............................... maliari 
 
25. Frazeologická jednotka vidieť niekomu do kariet sa používa vo význame: 
 
a) stáť niekomu za chrbtom 
b) nehrať čestne, podvádzať 
c) vidieť, čo kto zamýšľa 
d) ani jedna z možností 
 
26. Určte zhodný prívlastok: 
 
a) hľadám červov 
b) papier vyrobili 
c) obyčajný ďateľ 
d) hektár hory 
 
27. Uvedené slová daj do príslušných pádov: 
 
a) divý pes (N plurálu):............................................................................. 
b) Vierin človek (I plurálu):...................................................................... 
 


