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Examenul de bacalaureat național 2020
Proba E. b)
Limba și literatura slovacă maternă
Test
•
•

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:
Zelený svit ovíjal svoje vlákna okolo drevených zrubov a šindľových striech. Oblôčik matere
Jozefa Maka vydychoval ustaté, zomdleté, žlté svetlo a chladná hmla sa čudovala, tichšie si líhala
na zem pod týmto oblokom. Vetra a ľudí nebolo, o tomto čase neštekali ani psi. Ani robotou nebudí
bieda tak zavčasu, keď sa začne spretrhávať noc. Ozrutné vrchy okolo chalúp zdali sa
ozrutnejšími, v čiernej, jednofarebnej ploche viseli dedinou, zblízka sa skláňali, azda celkom na
vrcholce smrečkov, čo tu i tam vyrastali zo dvorov, úzkych záhrad. Tenké, štíhle smrečky,
splašené, neisté sťa nezvaní hostia na chudobnej hostine.
Iba hviezdy sa výrazne chveli nad vlhkým štítom strechy, hoci mali len také svetlo ako oblôčik
na chalupe vdovy po Jánovi Makovi.
A keď nad Hudákovom rozknísal sa ospalý vietor a pobral sa ponad dolinu k východu, vtedy
zabolelo materino lono naposledy a narodil sa Jozef Mak.
Jozef Mak, obyčajný človek, milión, ktorého nečaká na svete nik a nik ho spomínať
nebude, keď sa zo života vráti.
Jozef Mak: milión. Čo sa spomína len ako ľudstvo, a nikdy nie ako človek.
A ženy okolo matere boli ospalé, ani toľko nepovedali, či je prišlé dieťa hodné alebo slabé, hoci
sa toľko i v najhorších prípadoch povie. No i ľudskí ľudia sú zavše neľudskí, a že im Makova mater
v tú chvíľu neodpúšťala, bolo preto, lebo nevedela, že je chvíľa veľkej borby, keď je nie noc, ani
ráno, iba čas najtuhšieho a najsladšieho spánku, keď omdlieva i sila, i dobrota, i hriech, i rozkoš.
... Mater sa bála otvoriť ústa na otázku, či je nový život životom, alebo nesúca príťaž, o akej aj
materi škoda rozprávať. Plakali jej kútiky úst, oči viseli na hrade, kde nebohý muž tvrdo zarúbal
sekerou:
ZBOŽei POMOCi viBUDOVAL DOM tenTO MAK JANO rokU Pane 1862 AVGUSTA 3 ho
Jozef Cíger - Hronský – Jozef Mak
Odpovede napíšte na skúškový hárok:
1. Zaraďte dielo do literárneho druhu a autora do literárneho smeru.
2. Napíšte v rozsahu 5 viet obsah ukážky.
3. Spresnite tému románu a vymenujte hlavné postavy.
4. Odôvodnite, prečo je Jozef Mak dedinský román a kto je tvorcom takéhoto románu
v rumunskej literatúre?
5. Vysvetlite obsah hrubo napísaných odstavcov v ukážke.

4 body
5 bodov
6 bodov
5 bodov
10 bodov

SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
Opíšte dobre známe miesto, kam sa radi vraciate. Opíšte, ako to miesto vyzerá na jar, alebo si
zvoľte ľubovoľné ročné obdobie, podľa toho, kedy sa vám tam najviac páči. Pri opise môžete
použiť aj umelecké jazykové prostriedky. Zaraďte sa do rozsahu 15 riadkov. Použite vymyslené
mená a pomenovania.
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 súčasnej spisovnej slovenčiny; vzhľad práce; pravopis; čitateľnosť;
štylistickú úpravu
8 bodov
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SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
Alexander Matuška povedal: Ivan Krasko je jeden z najskvelejších výšľahov našej národnej
básnickej myšlienky. Je bojovný ako Chalupka, spanilý ako Sládkovič, priepastne zadumaný ako
Janko Kráľ, baladický ako Botto, vážny a strmý ako Hviezdoslav ... predstavuje nepochybne rieku
s mnohými prítokmi.
Predstavte význam Ivana Krasku v slovenskej literatúre. Majte na zreteli nasledovné
požiadavky:
- literárny smer, do ktorého patrí autor;
- básnické dielo autora;
- zdroje, z ktorých sa inšpiroval;
- tematické zameranie básnickej tvorby, verše spamäti
a. Správna myšlienková náplň práce.
b. Vypracovanie práce.

16 bodov
14 bodov

Pre obdržanie týchto bodov sa musíte zaradiť do rozsahu 2-4 strán.
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