
Prvá časť – písomná 
Čas na vypracovanie testu: 30 minút. 
 
Ukážka č.1 
W.Shakespeare: Hamlet 
( úryvok) 
 
Kráľovná: Zabudol si, kto som ? 
Hamlet: Nie, preboha ! Kráľovná, žena manželovho brata. A, žiaľ, ste navyše aj moja matka. 
Kráľovná: Tak dobre, ja to nechám na iných. 
Hamlet: Nie, sadnite si ! Neodídem, kým vám nenastavím také zrkadlo, v ktorom si dovidíte na dno 

duše. 
Kráľovná: Na čo sa chystáš ? Chceš ma hádam zabiť ? Pomoc ! 
Polonius: ( Za gobelínom. ) Hej, pomoc ! Čo sa stalo ? Pomoc ! 
Hamlet: Čo je to ? Potkan ? O dukát, že zdochneš ! ( Bodne rapírom cez gobelín. ) 
Polonius: ( Za gobelínom. ) Zabil ma! 
Kráľovná: Bože, čo si to spravil? 
Hamlet: Netuším. Je to kráľ? ( Nadvihne gobelín a odhalí Poloniove mŕtve telo. ) 
Kráľovná: Ach, aký prchký a krvavý čin! 
Hamlet: Hej, matka. Takmer taký, ako zabiť kráľa a vydať sa za jeho brata. 
Kráľovná: Ako to – zabiť kráľa? 
Hamlet: Ako vravím. Úbohý, usilovný špiceľ, zbohom. A zdal sa mi lepší. Máš svoj osud. Byť veľmi 

horlivý je nebezpečné. Prestaňte zalamovať rukami a seďte! Radšej zlomím vaše srdce, iba mám 
strach, že už v ňom nie je cit, už mu dal pancier ten prekliaty zvyk. Múr vo vás nepodľahne 
dojatiu. 

(  
1. Významom slova žena v časti repliky Žena manželovho brata sa rozumie: 

a) švagriná, 
b) dcéra, 
c) stará matka, 
d) sesternica. 

 
2. Veta Múr vo vás nepodľahne dojatiu tvorí: 

a) prirovnanie,  
b) paralelu, 
c) personifikáciu, 
d) anaforu. 

3. Hra Hamlet je zo žánrového hľadiska: 
a) komédia, 
b) tragédia, 
c) fraška, 
d) muzikál. 

4. Slová v zátvorkách v ukážke č.1 sa nazývajú: 
a) scénické poznámky, 
b) repliky, 
c) monológy, 
d) dialógy. 

5. Zo zvýrazneného slova v ukážke č.1 utvorte N singuláru: 
.............................................................  
 
 



Ukážka č.2 
H.Gavlovič: Valaská škola mravúv stodola 
( úryvok ) 
 
Zbytečné štestí mej v podezrení, 
nebo v ničem stálosti není, všecko se mení. 
 
Závidel osel koňovi, že má ovsa dosti, 
když oslovi nedávali slamy do sýtosti. 
V čas vojny pojali koňa do pola na bitku 
a osla tak, pri pokoji, nechali v príbytku. 
Kúň ve vojne poranený od kulek zahynul 
a osel doma pri slame psotu vojny minul. 
Potem mluvil osel k sobe: Hle, ten kúň ščastlivý 
míval ovsa do sýtosti – a juž není živý. 
Jak ti štestí zbytkem slúží, mej ho v podezrení, 
čím víc komu posluhuje, tým se skorej mení. 
Buď spokojne s tvú chudobú, nezáviď bohatým, 
nevíš, čo jim hojne štestí spúsobí nazatým. 
 
 
1. Podčiarknuté verše v ukážke č.2 tvoria: 

a) jednoduchú vetu, 
b) jednoduché súvetie, 
c) zložené súvetie, 
d) jednočlennú vetu. 

2. Hlavná myšlienka básne z ukážky č.2 by sa dala vyjadriť nasledovne: 
a) Kto je bohatý, je i šťastný. 
b) Bohatstvo ešte nikomu šťastie neprinieslo. 
c) Nikdy nezáviď chudobným. 
d) Nikdy nezáviď bohatým, aj oni môžu mať problémy. 

3. Z ukážky č.2 sformulujte povahové vlastnosti: 
a) koňa: ......................................................., 
b) osla: ........................................................ . 

4. Ktorý slohový postup je využitý v ukážke č.2 ? 
...................................................................... 

5. Z posledného dvojveršia ukážky č.2 vypíšte antonymá. 
......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ukážka č.3 
A.de Saint – Exupéry: Malý princ 
( úryvok ) 
 
„Dobrý deň,“ povedal malý princ. 
„Dobrý deň,“ povedal obchodník. 
Bol to obchodník, čo predával vylepšené pilulky proti smädu. Stačilo raz za týždeň jednu 
zhltnúť a človek nepociťoval potrebu napiť sa. 
„Prečo to predávaš?“ spýtal sa malý princ. 
„Je to veľká úspora času,“ odpovedal obchodník. „Vypočítali to odborníci. Ušetrí sa 53 
minút za týždeň.“ 
„A čo sa urobí s týmito 53 minútami?“ 
„Každý si s nimi urobí, čo chce ...“ 
„Keby som ja mal premárniť 53 minút, šiel by som celkom pomaličky k studničke ...“ 
( Kuchariková, M. a kol.: Cvičebnica SJL pre 1.ročník SŠ. Bratislava: SPN, 2007. ISBN 978-80-
10-00689-2, str.: 113. ) 
 
1. Napíšte jeden frazeologizmus, ktorým by ste vyjadrili vzťah obchodníka z ukážky č.3 

k času. 
................................................................................. 

2. Posledná veta ukážky č.3 nevyjadruje: 
a) príkaz, 
b) rozhodnutie, 
c) predsavzatie, 
d) pointu. 

3. Zvýraznená veta v ukážke č.3 tvorí: 
a) jednoduché súvetie s Vv predmetovou, 
b) jednoduché súvetie s Vv podmetovou, 
c) jednoduché súvetie s Vv prívlastkovou, 
d) jednoduché súvetie s Vv príslovkového určenia príčiny. 

4. Podčiarknutú číslovku v ukážke č.3 napíšte slovom. 
.......................................................................... 

5. Pretransformujte priamu reč na autorskú reč. 
„Prečo to predávaš?“ spýtal sa malý princ. 
.................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ukážka č.4 
Českí komici v Astorke 
 
Publikom obľú/ubená tradícia hosťovania českých súborov v D/divadle Astorka Korzo 
´90 pokračuje aj v začínajúcej sezóne. V septembri/y prichý/íli scéna na S/suchom mýte 
hercov slávneho pražského združenia v/Vizita. Dva večeri/y plné humoru a javiskovej 
improvizácie sa začnú 18. a 19.9. o 19.00. 
Členovia súboru v/Vizita nikdi/y nezabudnú zdv/ôrazniť že pri tvorbe inscenácie je 
najdôležitejšia otvorenosť a dobrá spolupráca s divákmi/y: vďaka improvizácii/í je tak 
každé pret/dstavenie neopakovateľné. Voľné združenie ktoré existuje už dvadsať rokov 
a pravidelne pôsobí najme/ä v impozantní/ých priestoroch pražského D/divadla 
a/Archa sa v podvedomí širokej verejnosti spája s menom herca Jaroslava Dušeka 
hviezdi/y český/ích filmou/v poslední/ých rokov/u. 
Projekt je však úspešný aj XXX tvorivému vkladu Martina Zbrožeka, osvetľovača Viktora 
Zborníka a množstvu príležitostných spolupracovníkov. V Astorke sa D/divadlo v/Vizita 
pret/dstaví s inscenáciami Ztajený trlík a Ó tělo a děs démona. 
 
V ukážke č.4 podčiarknite správnu možnosť a doplňte interpunkčné znamienka. 
 
1. Ktorá z uvedených definícií nezodpovedá významu slova improvizácia z prvého 

a druhého odseku ukážkyč.4 ? 
a) Tvorenie, prejav, výkon bez prípravy. 
b) Nástrojová hra, v priebehu ktorej si hudobník priamo vytvára skladbu na danú 

tému. 
c) Nepripravený prejav počas hereckého vystúpenia. 
d) Momentálny nápad, spontánny prejav, aktualizovaná poznámka. 

2. Ktoré z uvedených tvrdení vyplýva z ukážky č.4 ? 
a) Stálicou pražského združenia je hviezda českých filmov Jaroslav Dušek. 
b) Divadlo sa spája v povedomí verejnosti  s menom Jaroslava Dušeka. 
c) Členovia pražského združenia sa už 20 rokov zúčastňujú hosťovania v Astorke 

Korzo ´90. 
d) Českí herci oceňujú na divákoch ich schopnosť improvizácie, ktorá robí každé 

predstavenie neopakovateľným. 
3. Ktoré z uvedených slov patrí na zakryté miesto ukážky č.4 ? 

a) vinou 
b) zásluhou 
c) vďaka 
d) napriek 

4. Význam slova vizita najlepšie vystihuje možnosť: 
a) pozornosť, 
b) prehliadka, 
c) neochota, 
d) záujem. 

5. Z ukážky č.4 vyplýva, že Viktor Zborník je: 
a) režisér, 
b) kameraman, 
c) dramaturg, 
d) osvetľovač. 

 
 
 



Druhá časť – písomná 
 
Transformácia textu: čas 30 minút. 
 
Na základe ukážky č.4 napíšte pozvánku na divadelné predstavenie pre svojich spolužiakov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tretia časť – ústna 
 
Čas vypracovania: 30 minút. 
 
Sformulujte charakteristiku svojho obľúbeného herca/ herečky. 
 


