Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat 2011
Proba E - b)
Proba scrisă la Limba şi literatura slovacă
VARIANTA 7
•
•

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I
(30 de puncte)
Prečítajte pozorne ukážku
Prišli opäť pred Bukovičkin dom. Naproti býva starý mládenec Skalák, ktorého nerada pani, lebo
jej vyhýbal. Okná sú mu otvorené na všetkých izbách, v jednom - na kancelárii – vidno jeho stáť. Je
už starší; na temene má plešinu, ale tvár mu je takého mäkkého výrazu, že sa zdá byť dobrý ako
anjel. Keď videl, že Bukovičová ide s dvoma, odstúpil od okna. Marína hľadiac ta, usmiala sa.
„Čo hľadíte naveky ta?” rečie jej pani nespokojne. „No, naveky ta pozerá, nikdy som to
nevidela. Nazdáte sa, že je to ktozná aký človek?”
„Ja sa nič nenazdám a nechcem sa nazdať tu iné”, odpovie Marína v duchu.
„A čo nevravíte niečo! Myslí, myslí a naveky len mysl,í ktozná čo, a slova neprehovorí!” i
rozpaľuje tvár panej.
„Slečna, ako prišla, osem slov povedala”, ohlási sa Žela napredku.
„Azda si čítala, Žela, hej?”
„Hej! osem slov nič viac!”
„Hahaha! Ty si kľampa, Žela!”
(B. S. Timrava – Skúsenosť)
Odpovede napíšte na hárok
1. Napíšte obsah ukážky, v rozsahu 5 viet a zaraďte ju do diela.
5 bodov
2. Charakterizujte postavy v ukážke. Vystihnite vzťah medzi Marínou a Bukovičkou.
10 bodov
3. Zdôvodnite titul diela.
5 bodov
4. Spresnite štýl, ktorý používa autorka v diele a vymenujte literárne postupy v diele, príznačné
pre realizmus.
8 bodov
5. Vymenujte iné diela z tvorby B.S.Timravy.
2 body
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
Časť letných prázdnin chcete stráviť u starých rodičov. Napíšte im list, v ktorom oznámite vaš
príchod a nesmiernu radosť zo stretnutia. Voláte sa Martin/ Martina.
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 literárneho jazyka; vzhľad práce; pravopis; čitateľnosť; štylistická
úprava.
8 bodov
SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
Napíšte esej, v ktorej predstavíte paralelu medzi dvoma postavami z ľudu z rôznych literárnych
smerov. Pri vypracovaní témy sa budete opierať o študované diela. Majte na zreteli:
- identifikovanie východiskových literárnych postáv;
- ich zaradenie do literárneho diela a literárneho smeru;
- charakteristiku vybraných postáv;
- identifikovanie podobností a odlišností.
Za obsahovú stránku práce dostanete 16 bodov (za každú požiadavku 4 body) a za
vypracovanie práce 14 bodov (organizovanie hlavných myšlienok – 3 body; používanie literárneho
jazyka – 3 body; schopnosť analyzovať a argumentovať hlavné myšlienky – 3 body; pravopis – 3
body; vzhľad, čitateľnosť – 2 body).
Pre obdržanie týchto bodov sa musíte zaradiť do rozsahu 2 strán.
Probă scrisă la Limba şi literatura slovacă

Varianta 7

