
Úlohy zo slov.jazyka a literatúry pre 1.C, 1.P, 2.C, 3.C, 3.P, 1.S, 2.H, 4.A, 4.H 

 

Zadania úloh , poslať vypracovanie do 3.4.2020: meno žiaka, triedu -  na 

minervahel@post.cz 

 

Pre 1.C  a 1.P 

1.Čím sú významní A.Bernolák a Ľ.Štúr? Zaraď autorov do správneho 

literár.obdobia, uveď rok a názov jeho významného diela. V čom bol rozdiel ich 

jazyka? 

2.Vypíš znaky literatúry romantizmu, aký je hrdina a čo je pre neho prvoradé? 

3. V.Hugo – napíš názov jeho historic.románu z Paríža. Jednu hlavnú postavu 

charakterizuj. 

4.Kedy/prečo a komu píšeme reklamáciu? 

5.Na čo slúži splnomocnenie? Ktoré informácie/údaje musí obsahovať?  

6.Vysvetlite pojmy: prehľadnosť dokumentu, idealizovaný hrdina, iracionálny 

 

 

Pre 2.C 

1.Zrozumiteľne definuj karikatúru (slovnú), uveď aj príklad slovnej karikatúry. 

2.Ako delíme slovnú zásobu? Rozpíš. 

3. Akým spôsobom tvorenia slov vznikli slová: najvyšší, rádiovysielač, hlavný, 

maturita, podzemný 

4.Čo sú neologizmy? 

5. Vypíš typické znaky  literatúry realizmu.  Čo znamená sociálna poviedka? 

6.Ktoré 3 postavy sú hlavné v básn.skladbe Hájnikova žena? Napíš autora, mená 

postáv a ich charakter vysvetli. 

M.Kukučín – novela Keď báčík....   dokonči názov. Popíš 2 hlavné postavy, ich 

charakterové rozdiely. 

7. Vysvetli slová : aktuálny, datovanie, nezaujatá charakteristika 

 

 

Pre 3.C  a 3.P 

1.Zrozumiteľne vysvetli, čo je kritika, akú má funkciu? 

2.Aká je konštruktívna kritika? 

3. Definuj recenziu. Ako poslúži bežnému človeku? 



4. Ktoré údaje sú uvedené v záhlaví/ hlavičke žiadosti? 

5. Hra Bačova žena – uveď autora. Popíš, prečo majú bača Ondrej a Mišo 

konflikt? Ako sa vyriešil? 

6. A.Solženicyn – ktoré jeho dielo má autobiografické znaky, prečo, odôvodni! 

7. Vysvetli slová: gulag, cenzúra, datovanie 

 

Pre 2.H 

1.Básn.skladba Detvan- Napíš autora a výstižnú max.10 bodovú osnovu 

príbehu. Charakterizuj cez konanie jednu postavu ( Martin, Elena, kráľ)  

2. Skladba Marína – uveď autora, ľubovoľný sonet (uveď číslo) rozober, jeho 

tému,myšlienku, urči rým, aspoň 3 básnické prostriedky. 

3. Ktoré 3 postavy sú hlavné v básn.skladbe Hájnikova žena? Napíš autora, 

mená postáv a ich charakter vysvetli. 

4.M.Kukučín – novela Keď báčík....   dokonči názov. Popíš 2 hlavné postavy, ich 

charakterové rozdiely. 

5. Prečo dal autor poviedke názov Neprebudený? Logicky s použitím 

literár.faktov odôvodnite. 

6. Aké sú ciele publicistických útvarov? Ako ich delíme? 

7. Vysvetli slová: reportáž, interview, agitácia, aktuálnosť 

 

Pre 1.S 

1.Popíšte podobnosti a rozdiely literatúry romantizmu a realizmu. 

2. Básn.skladba Detvan- Napíš autora a výstižnú max.10 bodovú osnovu 

príbehu. Charakterizuj cez konanie jednu postavu ( Martin, Elena, kráľ)  

3. Skladba Marína – uveď autora, ľubovoľný sonet (uveď číslo) rozober, jeho 

tému, myšlienku, urči rým, aspoň 3 básnické prostriedky. 

4.Čo pochopil( čo pokazil) otec Goriot pred smrťou? Uveď aj autora diela 

a liter.obdobie. 

5. Aký slohov.postupy a jaz.štýl sú v reportáži, interview, komentári? 

6. Vysvetli – interview, titulok, autorizácia článku, racionálny 

 

Pre 4.H 

1.Prečo L.Mňačko patrí do exilovej literatúry? Ktorým dielom? 

2. Charakterizuj Martu (z jej konanie) z románu Smrť sa .....   Uveď autora, celý 

názov. 



3. Vymenuj prozaické žánre od najkratšieho po najdlhšie. ( min. 5)    

4.Kritikou čoho je hra Absolútny zákaz? Logicky odôvodni a uveď autora. 

5. Ktorý sloh.postup a jaz.štýl je v ukážke?  Pomenuj slohový útvar ukážky. 

    Školské roky ubehli ako voda a mal som pred sebou rozhodnutie kam 

ďalej. Vybral som si školu podnikania, samozrejme z donútenia rodičov. 

Tieto 4 roky neboli pre mňa tie najlepšie. Mal som vždy pred sebou, už 

ako som nastúpil do školy, záverečnú skúšku. Každý profesor nám 

pripomínal, aby sme sa učili intenzívne, pretože maturita bude ťažká. 

Teraz som už len pár krôčkov od tohto okamihu. 

 

 

Pre 4.A 

1.Charakterizuj Voloďu ( cez jeho konanie) z románu Smrť sa .....   Uveď autora, 

celý názov. 

2. Ktorí sloven.autori  literatúry po 1945 boli samizdatoví- prečo?  

3. Vymenuj min.4 žánre drámy. 

4. Vymenuj jazykové rodiny európskych jazykov. 

5. Ktorý sloh.postup a jaz.štýl je v ukážke?  Pomenuj slohový útvar ukážky. 

... Svojho zamestnávateľa som požiadal o rozviazanie pracovného pomeru dohodou 

ku dňu 31.07.2010 v súvislosti so zmenou trvalého bydliska. 

     Vzhľadom na fakt, že som do dnešného dňa nedostal žiadnu odpoveď, nemám 

inú možnosť ako rozviazať tento pracovný pomer výpoveďou. 

     Pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej lehoty, ktorá je dvojmesačná, teda 

dňom 30.09.2010. 

                                            V Bratislave dňa 20.08.2010            ............ 

 


