
SJL 9 OPAKUJEME literatúru pred T-9 (PL6) 

1. Ktoré slovo treba doplniť do textu, aby sa zachoval rým ? 

     Môj vrúcny dych do dlane ti                    a) vied                                        
     šepnem tíško ako kvet.                           b) pier 
     Už mi nikdy neuletí                                 c) viet   
     plachá muška tvojich  ........                    d) cien 
 
2. V podčiarknutých veršoch urči básnické prostriedky. 

    Hrdo si tá Tatra vyzerá dohora:          ........................................................... 
    naša sláva ona, ale i pokora! 
   Obielená stojí v mladuškom závoji, 
   pri nej šuhaj – slnce – v pozlátenom kroji.    ................................................... 
 

3. Ktoré tvrdenie neplatí pre ukážku v 2. úlohe? 

a) sylabický verš                                                                  b) združený rým  
c) rým má schému aabb                                                      d) sonet (znelka)  
 

4. Pre dej balady sú príznačné všetky výrazy v možnosti: 

a) rozvíja sa pomaly; veľmi obsiahly; stupňuje sa; popretkávaný nadprirodzenými javmi 
b) rýchly spád; stručný; pochmúrny a tragický; popretkávaný nadprirodzenými javmi; gradácia 
c) rozvádza podrobnosti; stupňuje sa; vyvoláva veselú i pochmúrnu náladu; dobro vždy zvíťazí 
d) zhustený; popretkávaný nadprirodzenými postavami a javmi; gradácia; obsiahly; pochmúrny 
 

5. Pomenuj jazykové umelecké prostriedky: 

a) povrazy dažďa ...............................................   

b) zvuky dažďa sa predbehujú  ................................................ 

c) rozcuchaný vietor ............................................  

d) sneh ani krepový papier  ............................................. 
 

6. Zakrúžkuj nesprávne tvrdenie. 
a) Prvé slávnostné predstavenie divadelnej hry nazývame premiéra. 
b) Repríza je opakované predstavenie divadelnej hry. 
c) Posledné predstavenie divadelnej hry sa volá derniéra. 
d) Posledné slávnostné predstavenie divadelnej hry je defilé.   
 

7. K umeleckým prostriedkom priraď príklady (čísla):  

1 Počuješ bájne hlasy povestí?; 2 raduje sa a vzápätí žiali; 3vezie sa na voze šťastia;            
4 pravda u dvier žobre; 5 čas lamentuje; 6 slnko je koráb v krvavých vodách;                         
7 slnce jak koráb; 8 duní Dunaj a luna za lunou sa valí; 9 šla zima údolím 
 

a) metafora:                               b) personifikácia:                            c) básnická otázka:    

d) protiklad:                                e) zvukomaľba:                               f) prirovnanie: 

 

 



8. Román je: 
a) krátky epický útvar                              b) veľká epická forma   
c) veľký literárny druh                              d) základný epický literárny druh 
 

9. Ktoré tvrdenie o nasledujúcej ukážke nie je správne? 
  "Chcem byť prvá, chcem byť prvá!" jačí myš a tlačí sa k otvoru... Len čo sa z neho vystrčí,      
zdrapne ju kocúr.   
a) Nachádza sa v nej alegória.                                   b) Obsahuje ponaučenie. 

c) Má pochmúrny dej a tragický koniec.                      d) Minibájka o túžbe byť vpredu. 

10. Cieľom vecnej literatúry je: 
a) potvrdiť svoje subjektívne stanovisko                             
b) presne poskytnúť určitú informáciu   
c) sprostredkovať umelecký zážitok                                     
d) presne a odborne opísať svoj postoj 
 

11. Vyrieš úlohu podľa zadania 

Skočil Turčín bystrým skokom 

do jelšiny nad potokom; 

našiel on tam starú ženu, 

medzi krovím učupenú. 

 

Také on jej robí muky: 

do železa dal jej ruky; 

 

 

literárny druh:................................          literárna forma: ........................ 

schéma a názov rýmu: ......................................................................... 

nájdi umelecký prostriedok v 1. verši, napíš ho a pomenuj :  

..........................................................................................  ............................... 

podčiarknutá slovná figúra sa volá ................................................ 

12. Doplň podľa charakteristických znakov literárny žáner. 

a) veršovaná epika, stupňovanie deja, tragický záver ............................................................. 

b) zvieratá, veci majú ľudské vlastnosti, ponaučenie, satira, inotaj  ......................................... 

c) krátka forma ľudovej slovesnosti, má ponaučenie  ............................................................. 

d) epické dielo, široký rozsah, dejové línie, postavy sa vyvíjajú ................................................ 

BONUS                                                                                                                                                              

Urči literárny žáner, do ktorého patrí ukážka v 11. úlohe.  ..................................... 

Turčín sedí, kávu pije 

a Turkyňa zlatom šije: 

a starká si spieva tíše 

a Turčiatko im kolíše. 

 

„Raz Poniky rabovali, 

syna môjho sebou vzali; 

syna môjho v treťom roku, 

 

 


