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EVALUAREA NA ŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A 

 
Anul şcolar 2014-2015 

 
Prob ă scris ă  

Limba şi literatura slovac ă matern ă 

Varianta 4 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore. 
 

SUBIECTUL I 45 de puncte 

Pozorne pre čítaj ukážku a odpovede napíš na skúšobný hárok. 

 
PALČÍK: My by sme ti poradili druhú. 
MARA:  Len ak by sa ti páčila, Ďurko. 
DURKO: Čiaže by to to bola? 
PALĆÍK: Nuž Zuzka Kamenských. Akže by si ju chcel. Ak nie, ani slova viac. Ani nepovieme, že 
sme tu boli. 
MARA:  My sme sa s otcom i s materou... 
PALČIK: Nechaj, stará, odpoviem. Akže by ste sa so Zuzkou pobrali, vzali by sme vás za svojich. 
ĽAVKO : To by bolo, synu môj! 
ŽOFA:  Meno moje ! 
PALĆIK: Budete robiť, gazdovať, šanovať a časom alebo po smrti našej by sme odovzdali 
majetok..... 
ŽOFA: Meno moje, ujček s tetkou, neboj sa, vám dobre chcú, ako vlastným deťom. 
 

       (Jozef Gregor Tajovský – Statky – zmätky ) 
1. Zaraď citované dielo do literárneho druhu.      3 body  
2. Napíš dej divadelnej hry podľa fáz sujetu.      8 bodov 
3. Charakterizuj Paľčíkovcov.        8 bodov  
4. Vysvetli názov divadelnej hry Statky – zmätky.      6 bodov  
5. Urč slohový postup danej ukážky: opis,rozprávanie, dialóg.    3 body 
6. Napíš, na koľko častí sa delí divadelná hra.      4 body  
7. V rozsahu desiatich riadkov napíš iný záver.      6 bodov  
8. Vysvetli slovné spojenie: pôjde ona ako sýkorky na oriešok.    4 body 
9. Napíš iné tituly diel inšpirovaných z nadlackého prostredia.    3 body  

 
SUBIECTUL al II-lea_ 45 de puncte 

Na stene visela podobizeň mojej mamy. A jej pohľad akoby posúval moje pero, pomáhal mi 
spomenúť na všetko, čo som prežil. Osviežoval ma pri ťažkej práci.Zlaté srdce, zlomené a 
doškriabané, leží v malej škatuľke. Tá je pred maminou podobizňou. Keď naň pozerám, myslím na 
to, aké je srdce matky. Prvú knihu,ktorú som vytla čil na peknom papieri, položil som pred 
matkinu podobize ň. 

1. Urč druh hrubo vytlačeného súvetia.       8 bodov  
2. Vypíš z ukážky 4 prívlastky a urč ich gramatické kategórie.    8 bodov  
3. Napíš tri odvodené slová od slova práca.       3 body  
4. Urč vid podčiarknutých slovies.        3 body  
5. Vypíš z 1. vety podstatné mená a urč gramatické kategórie.  6 bodov 
6. Utvor genitív množného čísla od podstatných mien: pohľad,práca,srdce.  3 body 
7. Zmeň prvú vetu v ukážke na podraďovacie súvetie.     5 bodov 
8. Utvor vety so slovami: škatuľka, práca, papier.      6 bodov  
9. Utvor jednoduchú vetu dvojčlennú úplnu, rozvitú, oznamovaciu.   3 body  


