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1. VŠEOBECNÉ ŠTANDARDY VÝSLEDKOV 
 

 
O pojme vzdelávacích štandardov  

 

V našom vzdelávacom systéme je, podľa ustanovení Zákona o základoch systemu vzdelávania 
a výchovy (2009), naplánované definovanie niekoľko skupín štandardov, medzi ktorými sú aj 
štandardy výsledkov žiakov, respektíve poslucháčov. Pretože sa už uplatňujú všeobecné štandardy 
výsledkov na konci prvého a druhého cyklu základného vzdelávania a na konci prvého a tretieho 
cyklu základného vzdelávania dospelých, schválením štandardov, ktoré sa vzťahujú na stredné 
vzdelávanie utvorený je proces štandardizácie vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré by žiaci 
mali rozvíjať pred univerzitným vzdelávaním.  
 
Proces vypracovania štandardov  

 

Štandardy vypracovali osobitné pracovné skupiny. Členovia pracovných skupín sú zvolení tak, 
aby boli zastúpení učitelia, univerzitní profesori pre určité predmety, pedagógovia, psychológovia 
a odborníci z Ústavu pre hodnotenie kvality vzdelávania a výchovy a Ústavu pre zveľadenie 
vzdelávania a výchovy. Pri vypracovaní štandardov pracovné skupiny a Ústav mali podporu 
odborníkov z Projektu „Podpora zabezpečenia kvality systému záverečných skúšok na národnej 
úrovni v základnom a strednom vzdelávaní“. 

Štandardy pre všeobecné stredné vzdelávanie založené sú na kompetenciách, ktoré majú umožniť 
žiakom, aby úspešne odpovedali na rozličné životné výzvy v rozličných životných situáciách 
(vzdelávacích, spoločenských, kultúrnych, interpersonálnych, praktických a pod.). Aby boli 
kompetentní úspešne odpovedať na take výzvy, žiaci si musia osvojiť a používať rozličné formy 
vedomostí, zručností a postojov, t. j. mali by rozvinúť kompetencie založené na vedomostiach. Preto 
štandardy by mali opísať čo žiaci vedia a čo môžu vypracovať na rozličných úrovniach rozvoja 
kompetencií, t.j. podľa štandardov sa hodnotí úroveň určitej kompetencie, ktorá je dosiahnutá na 
konci stredného vzdelávania.  

Tri štandardy (úrovne výsledkov) definované sú pre každú kompetenciu – základnú, strednú 
a pokročilú. Každý štandard (úroveň) definuje vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré by žiaci mali 
mať, ako aj to, ktorým výzvam môžu čeliť, aby splnili ten štandard (úroveň). Tri štandardy (úrovne) 
sú kumulatívne a obsiahnuté jeden v rámci druhého tak, aby žiaci na pokročilej úrovni spĺňali 
požiadavky všetkých troch úrovní.  

Základná úroveň štandardov definuje úroveň výsledkov v určitých kompetenciách (vedomosti, 
zručnosti a postoje), ktoré žiak by mal poznať, aby aktívne a produktívne sa zúčastňoval v rozličných 
oblastiach života (spoločenskom, hospodárskom, vzdelávacom, rodinnom, osobnom atď.). 

Stredná úroveň štandardov definuje úroveň výsledkov v určitých kompetenciách (vedomosti, 
zručnosti a postoje), ktoré žiak by mal poznať, aby mohol úspešne pokračovať vo vysokoškolskom 
vzdelávaní v rozličných oblastiach.   

Pokročilá úroveň štandardov definuje úroveň výsledkov v určitých kompetenciách (vedomosti, 
zručnosti a postoje), ktoré žiak by mal poznať, aby mohol úspešne pokračovať vo vysokoškolskom 
vzdelávaní v oblasti, pre ktorú tie kompetencie predstavujú zvlášť dôležitú podmienku.  
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Rámec 1. Kľúčové termíny – štruktúra štandardu 
 

Štandardy kompetencií opisne definujú na ktoré osobitné výzvy postupnej zložitosti žiaci 
môžu odpovedať na určitej úrovni kompetencie (základnej, strednej a pokročilej). 

 

Všeobecné a medzipredmetné kompetencie predstavujú naratívny opis tých kompetencií, 
založených na integrácii rôznych vedomostí a zručností, ktoré sa rozvíjajú v rámci rôznych 
predmetov a na základe učebných osnov. 

 

Všeobecná kompetencia predmetu predstavuje naratívny opis, čo žiaci vedia a môžu urobiť na 
základe vzdelania, ktoré získajú v rámci konkrétneho predmetu. Všeobecná kompetencia 
predmetu opisuje konečný cieľ učenia daného predmetu. 

 

Špecifické kompetencie predmetu predstavujú naratívny opis špecifických schopností žiakov, 
ktoré mu umožňujú, aby rozvíjal všeobecnú kompetenciu predmetu.   

 

   Štandardy slúžia na posúdenie dosiahnutých výsledkov žiakov pri rozvoji určitých     
kompetencií. Štandardy definujú očakávania týkajúce sa výsledkov žiakov na rôznych úrovniach 
rozvoja kompetencií. Štandardy slúžia aj ako hodnotiace kritériá. Definujú sa ako a) “výkony 
štandardov” a b) “štandardy kompetencií” (pozrieť definície v ďalšom texte). 

 
Príklady: 

 

• Žiak, ktorý spĺňa len základný štandard, môže rozumieť informatívny text o známej téme.  
 

• Žiak, ktorý spĺňa pokročilý štandard, môže kriticky oceniť rozličné výsledky niektorého 
nového problému v neznámych okolnostiach.  

 
 Výkony štandardov definujú konkrétne vedomosti, zručnosti alebo postoje, ktoré žiaci by mali 
získať v konkrétnej oblasti vzdelávania (doméne), na určitej úrovni štandardov.   

 

Príklady: 
 

• Žiak môže napísať recenziu knihy, divadla, filmu a pod.  
 

• Žiak vie, ako riešiť dve rovnice s dvomi neznámymi. 
Výkony definujú očakávané výsledky vzdelávania, sú to výsledky dosiahnuté počas 
vyučovacieho procesu. Výkony sú definované na základe všeobecných a medzipredmetných 
kompetencií a štandardov výsledkov pre každý rok vzdelávania.    

 

 

 
 
 
V procese vyhotovenia štandardov uplatnený je prístup, v ktorom sa strieda expertná a 

empirická validácia. 
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Vzťah štandardov a učebných osnov/kurikula 
 

V našom vzdelávacom systéme učebné osnovy sú tradične koncipované tak, že obsahujú ciele, 
úlohy a zoznam obsahu výučby. Proces vytvárania učebných osnov, ktorý bude obsahovať výkony 
učenia každého predmetu je v priebehu. Keď tak definované učebné osnovy sa začnú uplatňovať, prirodzené 
prepojenie medzi štandardmi a výkonmi definovanými v učebných osnovách bude zrejmé a učitelia 
budú plánovať vyučovanie orientovanú na výkony, nebudú mať veľa dilem o mieste štandardov vo 
vyučovacom procese. V období, kým sa to nestane, pred učiteľmi je výzva, aby formulovali vyučovanie 
tak, aby sa riadili očakávanými výsledkami vzdelávania opísaných v štandardoch, pričom 
nezanedbajú obsah plánovaný v učebných osnovách. 

Štandardy sú v skutočnosti meracie prístroje, pomocou ktorých je možné určiť, čo je a do akej 
miery rozvinuté a dosiahnuté. Preto je dôležité, aby učiteľ pri plánovaní práce bral do úvahy 
štandardy, ktoré opisujú kritické poznatky a zručnosti, ktoré ponúkajú jednotlivé vedecké oblasti, a 
sú nevyhnutné pre žiakov nielen vo formálnom zmysle, ale aj aby lepšie pochopili svet okolo seba, 
svoje správanie, svoju úlohu a pozíciu v ňom. 

To, čím by sa mal primárne učiteľ vo svojej práci riadiť, sú všeobecné kompetencie 
predmetu a špecifické kompetencie predmetu, ktoré v skutočnosti predstavujú odpoveď na 
otázku: Prečo žiak potrebuje ten predmet? Čo on z toho, čo sa učil v rámci toho predmetu, bude 
môcť robiť vo svojom živote, mimo vzdelávacej situácie alebo počas svojho ďalšieho vzdelávania aj 
to úspešne? Pripomíname, že kompetencie sa začínajú budovať počas vyučovacieho procesu, ale je 
najdôležitejšie, že sa dostanú do výrazu, keď žiak ukončí vyučovací proces. Výkony výsledkov 
štandardov dávajú odpoveď na otázku: Na ktorej úrovni, základnej alebo pokročilej musí mať žiak 
osvojené vedomosti, rozvinuté zručnosti a postoje, aby úspešne zakončil vzdelávací proces v oblasti 
formálneho vzdelávania? A konečne, pretože všetci žiaci by mali rozvinúť všeobecné a 
medzipredmetné kompetencie a všetky vyučovacie predmety by mali k tomu prispieť, každý učiteľ 
by mal vo svojom predmete spoznať prínos k rozvoju týchto kompetencií a pri plánovaní zvážiť tú 
skutočnosť. 

Hodnoteniu podľa štandardov podliehajú aj výkony, aj kompetencie. Uplatnenie štandardu je 
jeden zo spôsobov, aby sa to, čo je skutočne dosiahnuté vo vzdelávacom procese neodhadovalo, ale aby 
sa to ohodnotilo. Hodnotenie založené na štandardoch poskytuje dostatok spätných informácií o 
kvalitate a rozvojových potrebách vzdelávacieho systému a tento spoločný obraz sa na charakteristický 
a špecifický spôsob buduje prácou a výsledkami každej školy, každého učiteľa a každého žiaka.  
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1.1. VŠEOBECNÉ A MEDZIPREDMETNÉ KOMPETENCIE NA KONCI 
STREDNÉHO VZDELÁVANIA 
Učebné osnovy pre všeobecné predmety v Srbsku v základnom a v strednom vzdelávaní doteraz 
definovali vzdelávacie ciele pre jednotlivé predmety, ale nie aj na úrovni kompetencií ako výkonov 
učenia, ktoré sa formujú a podporujú spoločnou prácou viacerých jednotlivých školských disciplín. 
Doterajšia prax pozná koordinovanú a simultánnu prácu dvoch alebo viacerých disciplín pri 
spracovaní jednej témy (korelácia medzi predmetmi). Tento dokument definuje nové oblasti dôležité 
pre osobný, profesionálny a sociálny rozvoj a fungovanie jednotlivca, v ktorých sa kompetencia 
dosiahne flexibilnou a dynamickou integráciou a uplatnením poznatkov z predmetu. 
 
Vzťah medzi jednotlivými predmetmi a všeobecnými a medzipredmetnými kompetenciami 

 

Zameranie vzdelávacieho procesu na všeobecné a medzipredmetné kompetencie neznamená 
zavedenie nových predmetov ani dodatočných hodín tematicky zameraných na určité kompetencie, 
ale zahrnutie všeobecných a medzipredmetných kompetencií do rôznych vyučovacích predmetov. 
To sa dosiahne niekoľkými spôsobmi. 

Po prvé, výkony predmetov sú definované tak, aby sa prostredníctvom nch vytvorilo 
prepojenie so všeobecnými a medzipredmetnými kompetenciami. Inými slovami, vedomosti z 
predmetu a zručnosti založené na tých vedomostiach sú okrem striktného predmetu definované aj v 
kontexte všeobecných a medzipredmetných kompetencií. Realizácia takto definovaných výkonov 
vedie k rozvoju všeobecných a medzipredmetných kompetencií. Takto stanovené výkony 
predmetov, ktoré sú určené pre každý rok/triedu, v ktorom sa predmet vyučuje, zaznamenáva sa aj 
smer rozvoja všeobecných a medzipredmetných kompetencií. Pritom je dôležité, že prostredníctvom 
dosiahnutia jedného výkonu z predmetu môže prispieť k rozvoju všeobecných a medzipredmetných 
kompetencií a že rozvoj jedného z nich môže podporiť viacej výkonov z predmetov.  

Po druhé, rozvoj všeobecných a medzipredmetných kompetencií prispieva k rozvoju 
kompetencií z predmetu, pretože kompetencie z predmetu sa ťažko môžu oddeliť od všeobecných. 
Avšak špecifické, kompetencie predmetu nie je možné náležite vysvetliť, ak na žiadny spôsob 
neprispievajú k tomu, že sa žiaci úspešnejšie učia a žijú. 
 
Ako sa kompetencie vyvíjajú? 

 

Základná zmena, ktorá prináša orientácia k všeobecným a medzipredmetným kompetenciám a 
kompetenciám vo všeobecnosti, odzrkadľuje sa v dynamickejšej a angažovanejšej kombinácii 
vedomostí, zručností a postojov relevantných pre rôzne skutočné kontexty, ktoré si vyžadujú ich 
funkčné uplatnenie. To sa dosiahne spoluprácou a koordináciou činností viacerých učiteľov alebo 
predmetov a inovovaním spôsobu práce na hodine. Každá hodina je príležitosťou aby sa pracovalo aj 
na medzipredmetných kompetenciách a prostredie, ktoré ich podporuje, zahŕňa: 
 umiestnenie žiakov do situácií, ktoré si vyžadujú súčasné používanie kompetencií z predmetu 

a medzipredmetných. To sa deje vždy, keď od žiakov očakávame, že uplatní niektoré 
vedomosti v situáciách, ktoré nie sú repliky alebo jednoduché modifikácie situácie, v ktorej sú 
získané vedomosti, ale nové, rozličné situácie; 

 činnosti výskumu a tvorenia nových produktov, projektové vzdelávanie; 
 tímová práca a rozdelenie úloh v rámci zložitých úloh, ktoré možno realizovať len 

prostredníctvom spolupráce rôznych úloh a viacerých účastníkov tak, aby každý žiak rozvíjal 
osobnú zodpovednosť podľa povinnosti; 

 tematické plánovanie vyučovania (a žiaduce je viacej predmetov súčasne), ktoré sa opierajú o 
používanie resursov a rozpoznávanie potrieb miestneho prostredia. 

 
 

Vyučovanie orientované na rozvoj kompetencií si vyžaduje spoluprácu a spoločnú prácu 
učiteľov. 
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Tematická a integrujúca výučba, ktorá zahŕňa rôzne typy spolupráce učiteľov, v ktorých sa nastoľujú 
otázky a problémy, plánujú a realizujú malé projekty atď. predstavujú prirodzené prostredie pre rozvoj všetkých 
kľúčových kompetencií. V takom vyučovaní žiaci sa učia prostredníctvom konkrétnych aktivít, namiesto toho 
aby prijímali a pamätali si informácie, zaoberajú sa skutočnými, autentickými otázkami a problémami, 
presahujú z rámca jednotlivých predmetov, spájajúcej rôznorodé vedomosti a zručnosti, a tak ich súčasne aj 
zveľaďujú a stávajú sa relevantné pre budúce učenie a pre vynachádzanie sa v skutočných situáciách. 
 
Ktoré kompetencie sú dôležité pre vzdelávanie mladých? 

V podstate práca na všeobecných a medzipredmetných kompetenciách nie je konkurentná 
práci na obsahu a kompetenciách, ktoré priamo súvisia s určitými predmetmi. Naopak, 
medzipredmetné kompetencie predstavujú krok v pochopení učiva, v uplatnení naučeného a 
zodpovednosť za ich rozvoj nesú všetci učitelia a školské predmety. Znamená to, že podpora 
všeobecných a medzipredmetných kompetencií si vyžaduje spoločné plánovanie na úrovni 
školských tímov, uplatňovanie interaktívnych a aktívnych foriem učenia, ako aj väčšiu autonómiu 
školy a učiteľov pri realizácii vzdelávacích výkonov. 

Základným kritériom pre výber všeobecných a medzipredmetných kompetencií je, aby boli 
potenciálne relevantné a užitočné pre všetkých, ako aj zosúladené s etickými, hospodárskymi a 
kultúrnymi hodnotami a dohovormi v spoločnosti. Z pohľadu jednotlivca všeobecné a 
medzipredmetné kompetencie umožňujú integráciu do rôznych sociálnych kontextov a sietí, vrátane 
tých, ktoré teraz nepoznáme, pričom budujeme autonómiu v úsudku a rozhodovaní. 

Berúc do úvahy tieto okolnosti a kritériá, ako aj charakteristiky vzdelávacieho systému v 
Srbsku a v kontexte, v ktorom funguje v tomto období, vyčlenených bolo jedenásť všeobecných a 
medzipredmetných kompetencií ako najdôležitejšie pre primeranú prípravu žiakov na aktívnu účasť 
v spoločnosti a na celoživotné vzdelávanie. 
 
Ako sledovať a hodnotiť kompetencie? 

V tomto dokumente sú všeobecné a medzipredmetné kompetencie definované ako povinné a 
očakávané výkony pre každú z kompetencií sú určené len na základnej úrovni. Rôzne formy 
formatívneho hodnotenia sú najvhodnejším spôsobom sledovania individuálneho pokroku žiakov a 
na usmerňovanie ich ďalšieho rozvoja. 

V tejto otázke je obsiahnutá ešte jedna, a to je dôležitejšia otázka: Prečo je potrebné, aby sa 
dosiahnuté výsledky v týchto kompetenciách, ako aj pokrok v ich rozvoji, predsa hodnotil? 

Táto druhá otázka je dôležitejšia z jednoduchého dôvodu, že je všeobecne známe, že žiaci sa 
učia to, o čom vedia, že budú hodnotení, a to na taký spôsob, na ktorý vedia, že budú hodnotení. 

Z toho vyplýva, že osud všeobecných kompetencií čiastočne závisí od toho, či budú alebo 
nebudú podliehať bežnému školskému hodnoteniu alebo nie. Na druhej strane je jasné, že povaha 
všeobecných kompetencií je príliš zložitá pre relatívne obmedzený rozsah tradičného školského 
hodnotenia. Rozvoj kompetencií má väčší zmysel sledovať, hodnotiť a kontrolovať, ako hodnotiť na 
zvyčajný spôsob. 

Niektoré pravidlá a postupy v procese sledovania a hodnotenia rozvoja všeobecných 
kompetencií u žiakov sú: 

• Rozvoj kompetencií učitelia sledujú spolu so žiakmi. 
• Učitelia spolupracujú a spoločne hodnotia rozvíjanie kompetencií u svojich žiakov.  

• Proces sledovania je podľa charakteru skôr formatívny než sumatívny. 

• Pri hodnotení sa berú do úvahy aj samohodnotenie žiakov a hodnotenie vrstovníkov, nie iba 
hodnotenie učiteľov.  

• Veľký význam sa pripisuje kvalitatívnym, nie prevažne kvantitatívnym údajom a 
ukazovateľom. 

• Hodnotenie obsahuje opis silných a slabých stránok rozvoja kompetencií a návrhy na ďalšie 
zlepšenie, a nielen posudok o rozvojovej úrovni.
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Nasledujúce kompetencie definovali členovia predmetných skupín pre štandardy tak, že pre každú 
kompetenciu bola formovaná dočasná pracovná skupina, ktorú tvorili predstavitelia pre určitý predmet. Oni 
definovali výkony pre kompetencie pričom prihliadali na to, že “ich” vyučovací predmet prispieva k rozvoju 
určitých kompetencií. 
 
1. Kompetencia pre celoživotné učenie 

 

Osobný a profesionálny rozvoj jednotlivca predovšetkým spočíva na jeho schopnosti riadiť 
procesom učenia. Žiak by mal byť uschopnený iniciovať učenie, vybrať stratégie učenia a 
dizajnovať kontext, v ktorom sa učí, sledovať a kontrolovať pokrok počas učenia, riadiť učenie v 
súlade so zámermi a cieľmi, ktoré má. Žiak vie nájsť a asimilovať nové vedomosti a zručnosti, 
pričom použije predchádzajúce učenie a mimoškolskú skúsenosť. Vedomý je procesu učenia, 
možností a problémov v učení; vie prekonať ťažkosti a vytrvať v učení. Aplikuje vedomosti v 
rôznych situáciách v závislosti od charakteristík situácie a vlastných cieľov. 

• Žiak si vie plánovať čas pre učenie a organizovať proces učenia a riadiť ním. 
• Aktívne konštruuje vedomosti; všíma si štruktúru učiva, aktívne selektuje známe od neznámeho, 
dôležité od nedôležitého; vie resumovať a elaborovať základné idey. 
• Efektívne používa rozličné stratégie učenia, prispôsobuje ich charakteru učiva a cieľom učenia. 
• Pozná rozličné druhy textov a vie si zvoliť adekvátnu stratégiu čítania. 

• Odlišuje fakty od interpretácií, postojov, presvedčení a mienok; rozpoznáva a produkuje 
argumentáciu pre konkrétnu tézu, rozlišuje argumenty podľa sily a relevantnosti. 

• Dokáže posúdiť vlastnú úspešnosť v učení; identifikuje ťažkosti v učení a vie, ako ich prekonať. 
 

2. Komunikácia 
 

Žiak ovláda rôzne modality komunikácie a používa ich na zmysluplný a konštruktívny spôsob 
pri komunikovaní v súkromnom, verejnom, vzdelávacom a profesijnom kontexte. Žiak si 
prispôsobuje spôsob a prostriedky komunikácie charakteristikám situácie (účelu a predmetu 
komunikácie, komunikačným kapacitám a charakteristikám partnera v komunikácii, atď.). Používa 
na primeraný a kreatívny spôsob pojmy, jazyk a štýl komunikácie, ktoré sú špecifické pre rôzne 
vedecké, technické a umelecké disciplíny. V komunikácii s ostatnými vie, ako vyjadriť sám seba 
(svoje mienky, pocity, postoje, hodnoty a identitu) a dosiahnuť svoje ciele na pozitívny, 
konštruktívny a argumentovaný spôsob uctievaním a uznávaním iného. Kriticky hodnotí obsah a 
spôsob komunikácie v rôznych komunikačných situáciách. Žiak má vyvinuté povedomie o význame 
pozitívnej a konštruktívnej komunikácie a aktívne prispieva k pestovaniu kultúry dialógu v 
spoločenstvách, ku ktorým patrí. 

 

• Aktívne prispieva k pestovaniu kultúry dialógu, rešpektovaniu a pestovaniu rozmanitostí a k 
uctievaniu základných noriem komunikácie. 

• Žiak pozná špecifické charakteristiky rôznych modalít komunikácie (ústnej a písomnej, 
priamej a nepriamej komunikácie, napríklad telefonicky, prostredníctvom internetu). 

• Jasne vie vyjadriť určitý obsah, ústne a písomne, a prispôsobiť ho požiadavkám a charakteristikám situácie: uctieva 
žánrové charakteristiky, obmedzenia z aspektu dĺžky, účelu prezentácie a potreby auditória. 

• Rešpektuje spolubesedníka – reaguje na obsah komunikácie a nie na osobnosť spolubesedníka; 
identifikuje pozíciu (uhol pohľadu) spolubesedníka a vie posúdiť primeranosť argumentácie a 
protiargumentácie pre tú pozíciu. 

• V komunikačnej situácii vyjadruje svoje postoje, mienky, pocity, hodnoty a identitu na 
pozitívny, konštruktívny a argumentovaný spôsob, aby dosiahol svoje ciele a rozšíril si 
pochopenie sveta, ostatných ľudí a spoločenstiev. 

• Žiak používa na vhodný a kreatívny spôsob jazyk a štýl komunikácie, ktoré sú špecifické pre jednotlivé 
vedecké, technické a umelecké disciplíny. 
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3. Práca s údajmi a informáciami 
 

Žiak chápe význam používania dôveryhodných údajov pre prácu, rozhodovanie a každodenný život. 
Používa vedomosti a zručnosti z rôznych predmetov, aby predstavil, prečítal a vysvetlil údaje 
používaním textu, číslic, diagramov a rôznych audio-vizuálnych foriem. Žiak používa rôzne zdroje 
informácií a údajov (knižnice, médiá, internet, osobnú komunikáciu, atď.) a kriticky zvažuje ich 
dôveryhodnosť a platnosť. Účinne vyhľadáva, selektuje a integruje relevantné informácie z rôznych 
zdrojov. 

• Vie, že je na pochopenie udalostí a kompetentné rozhodovanie potrebné mať relevantné a 
spoľahlivé informácie. 

• Vie porovnávať rôzne zdroje a spôsoby získavania údajov, vyhodnocovať ich spoľahlivosť a 
identifikovať možné príčiny chýb. 

• Na znázornenie údajov používa tabuľky a grafy a takto zobrazené údaje vie čítať, 
interpretovať a aplikovať. 

• Používa informačné technológie na ukladanie, prezentovanie a základné spracovanie údajov. 
• Pozná rozdiel medzi údajmi a ich interpretáciou, vie, že rovnaké údaje v závislosti od kontextu 

môžu mať rôzne interpretácie a že interpretácie môžu byť predpojaté. 
• Chápe rozdiel medzi verejnými a súkromnými údajmi, vie, ktoré informácie môže získať od 

príslušných inštitúcií a používa základné pravidlá ochrany súkromnosti údajov. 
 

4. Digitálna kompetencia 
 

Žiak je schopný používať dostupné prostriedky v oblasti informačno-komunikačných 
technológií (zariadenia, softvérové výrobky, elektronické komunikačné služby a služby, ktoré sa 
používajú prostredníctvom elektronických komunikácií) na zodpovedný a kritický spôsob kvôli 
účinnému spĺňaniu predurčených cieľov a úloh v každodennom živote, školení a budúcom 
zamestnaní. Pozná základné charakteristiky disponovateľných informačno-komunikačných 
technológií (ďalej len IKT) a možnosti ich aplikovania v každodennom živote, práci a vzdelávaní, 
vlastne ich vplyv na život a prácu jednotlivca a spoločenstva. Majúc na zreteli účel stanovených 
cieľov a úloh, vie vybrať vhodný IKT prostriedok a použiť ho na vhodný a tvorivý spôsob v 
aktivitách, ktoré kvôli tomu realizuje (komunikácia; spolupráca; účasť v živote spoločenstiev; 
učenie; riešenie problémov; transakcie; plánovanie, organizovanie a riadenie samostatných a 
spoločných aktivít; vytváranie, organizácia, spracovanie a výmena informácií), ale zároveň prístup k 
riešeniu problémov prispôsobuje možnostiam technológie. Pri používaní IKT vedomý si je rizika 
vlastnej a cudzej bezpečnosti a všeobecného dobra a zodpovedným správaním chráni seba a iných 
pred nežiaducimi následkami. 

 

• Vie vyhľadávať, hodnotiť relevantnosť a spoľahlivosť, analyzovať a systematizovať 
informácie v elektronickej forme pomocou vhodných IKT prostriedkov (zariadenia, softvérové 
výrobky a elektronické služby). 

• Vyjadruje sa v elektronickej forme používaním vhodných IKT prostriedkov, vrátane 
multimediálneho vyjadrovania a vyjadrovania s prvkami formálne definovanými notáciami 
charakteristickými pre použité IKT prostriedky (napr. adresy, dopyty, príkazy, vzorce, 
procedúry a pod., vyjadrené v príslušnej notácii). 

• Za pomoci IKT vie prezentovať, organizovať, štruktúrovať a formatovať informácie 
používajúc na účinný spôsob možnosti daného IKT prostriedku. 

• Pri riešení problému vie zvoliť príslušné IKT prostriedky ako aj prispôsobiť spôsob riešenia 
problémov možnostiam tých IKT prostriedkov. 

• Účinne používa IKT na komunikáciu a spoluprácu. 
• Vie odhadnúť riziká a nebezpečenstvá pri používaní IKT a vzhľadom na to zodpovedne 
postupuje. 
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5. Riešenie problémov 
 

Žiak angažuje svoje individuálne kapacity (vedomosti z rôznych predmetov, skúsenosť získanú 
mimo školy, ako aj intelektuálne, emocionálne a sociálne schopnosti) a iné zdroje, ktoré sú mu k 
dispozícii (rôzne zdroje informácií, nástroje, knihy, skúsenosť ostatných žiakov, učiteľov a iných 
osôb zo školského a mimoškolského prostredia, atď.), selektívne a účelovo ich používa, vytrváva v 
riešení problémov a hľadá/navrhuje účinné  riešenie pre jasné alebo  relatívne jasne  definované 
problémové  situácie, pre ktoré neexistuje zrejmé riešenie a ktoré sa vyskytujú v priebehu učenia a 
pri účasti v školskom živote. 

• Skúmaním problémovej situácie žiak identifikuje obmedzenia a relevantné charakteristiky 
problémovej situácie a chápe, ako sú prepojené. 

• Žiak hľadá/navrhuje možné riešenia problémovej situácie. 
• Žiak porovnáva rôzne možné riešenia problémovej situácie prostredníctvom relevantných 

kritérií, vie vysvetliť, čo sú prednosti a slabé stránky rôznych riešení a rozhodnúť sa pre lepšie 
riešenie. 

• Žiak pripravuje realizáciu zvoleného riešenia, sleduje jeho aplikovanie v súlade s novými  
poznatkami, ktoré získava počas aplikovania daného riešenia a darí sa mu riešiť problémovú 
situáciu. 

• Žiak hodnotí aplikáciu daného riešenia, identifikuje jeho dobré a slabé stránky a formuluje 
odporúčania pre ďalšiu skúsenosť s rovnakými alebo podobnými problémovými situáciami.  
 

6. Spolupráca 
 

Žiak je schopný v spolupráci s ostatnými alebo ako člen skupiny angažovať sa na spoločnom 
riešení problémov alebo realizácii spoločných projektov. Zúčastňuje sa v spoločných aktivitách na 
konštruktívny, zodpovedný a kreatívny spôsob afirmovaním ducha vzájomnej úcty, rovnoprávnosti, 
solidarity a spolupráce. Aktívne, argumentovane a konštruktívne prispieva v práci skupiny vo 
všetkých fázach skupinovej práce: formovaní skupiny, formulovaní spoločných cieľov, zosúladení 
súvise s pravidlami spoločnej práce, formulovaním optimálneho spôsobu, ako dosiahnuť spoločné 
ciele na základe kritického zhodnotenia rôznych návrhov, rozdelením úloh a zodpovednosti, 
preberaním zodpovednosti pre určité aktivity, dozeraním na spoločnú prácu a zosúladením 
dosiahnutých dohôd s novými skúsenosťami a poznatkami získanými počas spoločnej práce a 
spolupráce. V procese dohovárania vie vyjadriť svoje pocity, presvedčenia, postoje a návrhy. 
Podporuje ostatných, aby vyjadrili svoje názory, akceptuje, že sú rozdiely v názoroch prednosti 
skupinovej práce a uctieva si ostatných, ktorí majú iné názory. V spolupráci s ostatnými sa zakladá, 
aby sa rozhodovalo spoločne na základe argumentov a prijatých pravidiel spoločnej práce. 

 
• Konštruktívne, argumentovane a kreatívne prispieva k práci skupiny, zosúlaďovaniu a dosahovaniu 

spoločných cieľov. 

• Prispieva k dosiahnutiu dohody o pravidlách spoločnej práce a ich uctievania počas spoločnej 
práce. 

• Aktívne počúva a kladie relevantné otázky uctievajúc si spolubesedníkov a spolupracovníkov a 
diskusiu zakladá na argumentoch. 

• Konštruktívne prispieva k vyriešeniu rozdielov v názoroch a postojoch a zároveň rešpektuje ostatných ako 
rovnocenných členov skupiny. 

• Angažuje sa v realizácii prebratých záväzkov v rámci skupinovej práce na zodpovedný, 
vytrvalý a kreatívny spôsob. 

• Zúčastňuje sa v kritickej, argumentovanej a konštruktívnej revízie práce skupiny a prispieva k  
  zlepšeniu práce skupiny. 
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7. Zodpovedná účasť v demokratickej spoločnosti 
 

Žiak je schopný aktívne, kompetentne, kriticky a zodpovedne zúčastňovať sa v živote školy, 
spoločenstiev, do ktorých patrí, ako aj v širšej demokratickej spoločnosti a riadiť sa pritom 
pravidlami a zodpovednosťami, ktoré má ako príslušník spoločenstva a ako občan. Prijíma a 
rešpektuje iných ako autonómne a rovnako hodnoté osoby. Svojimi aktivitami v spoločenstvách 
prispieva k podporovaniu a pestovaniu ľudských a menšinových práv, humanistických hodnôt a 
základných demokratických hodnôt a princípov. Využíva právo vybrať si kultúru, subkultúru a 
tradíciu, ktorá bude podporovať a afirmovať, rešpektujúc právo iných podporovať a afirmovať iné 
kultúry, subkultúry a tradície. Rešpektuje rovnoprávnosť rôznych spoločenstiev a ich tradícií a 
identít. Zvlášť sa stará o možnú marginalizáciu alebo diskrimináciu svojich alebo iných 
spoločenstiev a aktívne vyjadruje solidaritu s tými, ktorí sú diskriminovaní alebo marginalizovaní. 
Vie sa spojiť s inými, aby so záujmom, tolerantne, argumentovane a kriticky obhajoval určité 
postoje, záujmy a politiky rešpektujúc práva tých, ktorí zastupujú protichodné iniciatívy, ako aj 
pravidlá a postupy pre rozhodovanie. 

 

• Aktívne sa zúčastňuje v živote školy a spoločenstva tým, že rešpektuje ostatných účastníkov 
ako rovnako hodné autonómne osoby a ich ľudské a menšinové práva a to tak, že vzdoruje 
rôznym formám násilia a diskriminácie. 

• Svojimi aktivitami v škole a v spoločenstve podporuje duch tolerancie, rovnoprávnosti a 
dialógu. 

• Kriticky a argumentovane sa zúčastňuje v rozoberaní o otvorených otázkach, o ktoré má 
záujem, rešpektujúc rozdiely v názoroch a záujmoch a prispieva osobne k dosiahnutiu dohody. 

• Má pocit spolupatričnosti s určitými kultúrnymi spoločenstvami, lokálnym spoločenstvom, 
regiónom, v ktorom žije, so širšou spoločnosťou, štátom a medzinárodnými organizáciami, do 
ktorých je Srbsko zapojené. 

• Na afirmatívny spôsob vyjadruje svoju identitu a rešpektuje ostatné kultúry a tradície a tak 
prispieva k duchu interkulturálnosti. 

• Na voľbách sa vie rozhodnúť pre politické myšlienky a programy, o ktorých považuje, že na 
najlepší spôsob prispievajú k  dosiahnutiu osobného a sociálneho zisku a rešpektuje právo 
ostatných na iný postoj. 

• Zasadzuje sa o solidaritu a zúčastňuje sa v humanitárnych aktivitách. 
 

8. Zodpovedný vzťah k zdraviu 
 

Žiak zhromažďuje informácie o témach týkajúcich sa rizík, zachovania a zlepšenia psycho-
fyzického zdravia. Prehodnocuje relevantné okolnosti a v prípade potreby rozhoduje a/alebo zapája 
sa do aktivít významných pre prevenciu chorôb a ochranu zdravia. Vedomý si je všetkých rozmerov 
zdravia (fyzické, duševné, sociálne, emocionálne zdravie). Pozná faktory, ktoré prispievajú k 
zdraviu alebo ho ohrozujú a implikovanie ich pôsobenia na jednotlivca, skupinu alebo spoločenstvo. 
Svojím správaním, ako jednotlivec a súčasť rôznych skupín a spoločenstiev, propaguje zdravie, 
ochranu zdravia a zdravé životné štýly. 

 

• Pozná základné zložky potravy a zmeny, ktoré vplývajú na jej kvalitu; chápe význam správnej   
výživy a primeraného spracovania potravy pre ochranu zdravia. 
• Pozná charakteristiky základných infekčných ochorení, ich pôvodcov a preventívne opatrenia. 
• Chápe dôležitosť liekov a správneho spôsobu ich použitia na ochranu zdravia. 
• Pozná možné dôsledky užívania nikotínu, alkoholu a iných psychoaktívnych látok. 
• Volí si životný štýl, pričom má na zreteli dobré stránky a riziká tejto voľby (napr. aktívne 

zaoberanie sa športom, vegetariánska výživa). 
• Vie poskytnúť prvú pomoc. 
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9. Zodpovedný vzťah k okoliu 
 

Zodpovedný vzťah k okoliu zahŕňa poznanie a priame zažívanie prírody; uvedomenie si 
významu, ktorý príroda má na udržanie života na Zemi; pochopenie vzájomnej závislosti živého 
sveta, prírodných zdrojov a klimatických podmienok pre udržanie života; zachovanie jeho 
rozmanitosti, ekologických stanovíšť a klimatických podmienok; aktívnu účasť v starostlivosti o 
zdravé spoločenstvá. Žiak vie, ako ľudské aktivity môžu zlepšiť alebo ohroziť životné prostredie a 
trvalo udržateľný rozvoj. Pripravený je zapojiť sa do aktivít zameraných na ochranu okolia, v 
ktorom žije, pracuje a učí sa. 

 

• Chápe koncept zdravého a bezpečného okolia (voda, vzduch, pôda) pre život ľudí a je 
schystaný aktívne sa angažovať v ochrane a zlepšení kvality života v spoločenstve. 

• Preukazuje pochopenie a schystanosť pre angažovanie sa v ochrane prírody a spravovaní 
zdrojmi tak, aby sa neohrozovala možnosť budúcich generácií uspokojiť svoje potreby.   

• Posudzuje riziká a prínosy z používania určitých látok pre okolie a zdravie ľudí a zodpovedne 
s nimi nakladá (správne ich uskladňuje a skládkuje odpad). 

• Pozná faktory, ktoré vplývajú na znečistenie pôdy, vody a vzduchu, chápe a predvída dôsledky 
ich používania. 

• Uvedomuje si výhody a nevýhody použitia rôznych zdrojov energie. 
• Chápe význam a využíva možnosti recyklovania. 

 
10. Estetická kompetencia 

 

Žiak je zoznámený s kultúrnym dedičstvom ľudského spoločenstva, uvedomuje si hodnotu 
umeleckých a kultúrnych diel a ich význam pre rozvoj spoločnosti. Estetická kompetencia ide o krok 
ďalej od toho, k rozpoznaniu vzájomnej prepojenosti rôznych foriem a prostriedkov umeleckého 
vyjadrovania. Vedomý si je významu estetickej dimenzie v každodennom živote, má kritický postoj 
k používaniu a zneužívaniu estetiky. Žiak sa uschopňuje vyjadriť pozorovania, pocity a idey späté s 
umeleckými prejavmi v rozličných médiách, kultivovať kultúrne zvyky, budovať autonómne 
estetické kritériá a preferencie a v súlade s nimi posudzovať. 

 

• Pozitívne hodnotí prínos kultúry a umenia k rozvoju ľudského spoločenstva; vedomý si je 
vzájomných vplyvov kultúry, vedy, umenia a technológie. 

• Preukazuje citlivosť pre estetickú dimenziu v každodennom živote a má kritický vzťah k 
používaniu a zneužívaniu estetiky. 

• Má vypestované preferencie umeleckých a kultúrnych štýlov a využíva ich na obohatenie 
osobnej skúsenosti. 

• Spája umelecké a kultúrne diela s historickým, sociálnym a zemepisným kontextom ich vzniku. 
• Vie  analyzovať a kriticky hodnotiť umelecké  diela, ktoré  reprezentujú rôzne štýly a epochy, ako aj diela, ktoré sú 

odlišné  od charakteristík  dominantných smerov. 

• Hodnotí alternatívne umelecké formy a prejavy (subkultúrne diela). 
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11. Podnikanie a podnikateľská kompetencia 
 

Prostredníctvom vzdelávania pre podnikanie žiak sa učí organizačným zručnostiam a 
schopnostiam, vrátane rôznych interpersonálnych zručností, ako aj organizovanie priestoru, riadenie 
časom a peňazmi. Žiak je uschopnený pre komplexné plánovanie a rozhodovanie, ktoré zahŕňa 
uctievanie viacerých podmienok súčasne. Vie navrhovať projekty v súlade s vopred stanovenými 
požiadavkami. Vie, ako sa oboznámiť s charakteristikami určitých prác a pracovných miest, 
pripravený je na dobrovoľné zapojenie a používanie rôznych možností na získanie pracovnej 
skúsenosti. 

 

• Žiak chápe dôležitosť osobnej aktivácie a prejavuje iniciatívu v spoznávaní charakteristík trhu 
práce (požiadavky jednotlivých pracovných miest, spôsob fungovania inštitúcií, postavenie vo 
svete podnikania). 

• Chápe zásady fungovania trhu práce a chápe nevyhnutnosť neustáleho zdokonaľovania v 
súlade s vývojom trhu a požiadavkami zamestnávateľov. 

• Vie identifikovať a adekvátne prezentovať svoje schopnosti a zručnosti (,,silné stránky”); vie 
napísať životopis a motivačný list. 
• Vie preukázať a obhajovať svoje idey a vplývať na ostatných prostredníctvom rozvoja 

schopnosti verejného prejavu, vyjednávania a riešenia konfliktov. 
• Má schopnosť stanoviť adekvátne a reálne ciele posudzovaním a prijímaním rizík; plánuje 

zdroje a riadi ich (vedomosti a zručnosti, čas, peniaze, technológie a iné zdroje) a zameriava sa 
na dosiahnutie cieľov. 

• Vie komunikovať so zamestnávateľmi; vie vyjednávať; je pripravený vykonávať prax a 
dobrovoľné práce uctievaním dohôd. 
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2. O vzdelávacích štandardoch pre predmet Slovenský jazyk a literatúra 

Všeobecné štandardy výsledkov – vzdelávacie štandardy pre koniec všeobecného stredného 
vzdelávania predstavuje nový dokument, ktorý má veľký význam v snahe zmodernizovať a zlepšiť 
vzdelávací systém v Srbsku. Vypracovaný bol ako tretí v rade, po dokumentoch Vzdelávacie 
štandardy pre koniec povinného vzdelávania a Vzdelávacie štandardy pre prvý cyklus povinného 
vzdelávania, uvedený dokument sa vyznačuje týmito vlastnosťami: 

1. Pred uvedením popisu dosiahnutých výsledkov žiakov (vedomostí, zručností, schopností) na 
všetkých troch úrovniach (základnom, strednom a pokročilom), uvádzajú sa všeobecné kompetencie 
predmetu, ktoré v podstate predstavujú najdôležitejšie ciele (vzdelávacie, výchovné a funkčné), 
ktoré sa budú realizovať vo vyučovaní na strednej škole. 

2. Špecifické kompetencie predmetu, diferencované tiež na troch úrovniach, rozčlenené sú do dvoch 
oblastí: Jazyk a Literatúra, čo je v súlade s názvom predmetu v strednej škole – Slovenský jazyk 
a literatúra. 

3. Obsahy z jazyka a jazykovej kultúry integrované sú do prístupu interpretácie literárno-
umeleckých a ďalších typov textov, čo prispieva k jednotnosti podoblastí tohto všeobecného 
vzdelávacieho predmetu. 

4. Všeobecné štandardy výsledkov – vzdelávacie štandardy pre koniec všeobecného stredného 
vzdelávania pre predmet Slovenský jazyk a literatúra obsahujú štandardy výsledkov pre oblasti 
Jazyk, Literatúra a Jazyková kultúra. Takáto klasifikácia je viac v súlade s predmetom, o ktorom sa 
hovorí, ako rozvrhnutie štandardov v dokumentoch pre základnú školu. Najmä, najväčším 
problémom pri pochopení prepojenia opisu dosiahnutých výsledkov žiakov a obsahu učebných 
osnov bolo práve vyčlenenie štyroch kľúčových podoblastí: Čítanie s porozumením, Písomné 
vyjadrovanie, Gramatika, lexika, spisovná a nespisovná podoba jazyka a Literatúra a v učebných 
osnovách sa vyčleňujú tri: Jazyk, Literatúra a Jazyková kultúra. Pretože je čítanie s porozumením 
neoddeliteľne spojené s čítaním, prežívaním a vysvetľovaním literárno-umeleckých textov, 
v stredoškolskom dokumente tieto podoblasti existujú spolu. V opisoch žiackych výsledkov pre 
základnú školu pravopis bol zaradený do Písomného vyjadrovania (čo je v podstate časť Jazykovej 
kultúry), zatiaľ čo v učebných osnovách táto podoblasť sa považuje za súčasť oblasti Jazyk (spolu 
s gramatikou a ortoepiou). To vlastne predstavovalo aj problém pri uvádzaní opisov štandardov 
(celkovo alebo podľa častí) spolu s metodickými jednotkami, pri plánovaní realizácie učebného 
obsahu, ako aj pri príprave učiteľov na vyučovanie. V stredoškolskom dokumente je tento 
nedostatok prekonaný. 

5. Hoci štruktúra štandardov podľa úrovní zostala rovnaká ako v dokumentoch pre základnú školu, 
zmysel úrovne žiackych výsledkov je odlišný. Zatiaľ čo v základnej škole základná úroveň sa 
vzťahuje na najväčší počet žiakov, ktorí ju môžu dosiahnuť, na strednej škole táto úroveň 
predstavuje celkový rozsah poznatkov a vedomostí, ktoré zvládne každý stredoškolák, ktorý potom 
nebude svoje vedomosti zdokonaľovať a prehlbovať na žiadnej z vysokých odborových škôl alebo 
fakúlt. Stredná úroveň je výzvou pre žiakov, ktorí budú chcieť svoje vedomosti prehlbovať 
a zdokonaľovať na rôznych fakultách a pokročilá úroveň sa týka tých žiakov, ktorí sa zaujímajú 
najmä o oblasť úzkej odbornosti - štúdium filológie, lingvistiky alebo slovenského jazyka 
a literatúry. 
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Všeobecné štandardy výsledkov pre predmet Slovenský jazyk a literatúra na konci 
všeobecného stredoškolského vzdelávania a stredného odborného vzdelávania v časti 
všeobecno-vzdelávacích predmetov 

 

Všeobecná kompetencia predmetu 

Žiak má vedomosti z oblasti slovenského jazyka a slovenskej a svetovej literatúry. Ovláda ústnu a 
písomnú komunikáciu: hovorí a píše v súlade s pravidlami slovenského jazyka, tvorí logický a 
štylisticky zosúladený hovorený prejav a písaný text, rozumie a kriticky premýšľa o tom, čo prečíta, 
má vyvinutú slovnú zásobu. Číta, prežíva a analyzuje literárne dielo; využíva čítanie, aby lepšie 
pochopil seba, iných a svet vôkol seba; prečítal najdôležitejšie literárne diela zo svojho národného a 
svetového kultúrneho dedičstva. Má zvyk a potrebu rozvíjať hovorenú a čitateľskú kultúru kvôli 
vlastnému zdokonaľovaniu, ale aj kvôli zachovaniu a obohacovaniu národnej kultúry. 

 

Základná úroveň 

Hovorí jasne a plynule, uplatňuje pritom pravidlá spisovného jazyka; má vypestovanú kultúru 
pozorne počúvať cudzí výklad. Tvorí jednoduchší hovorený prejav alebo písaný text, ktorý je 
logický, dobre štruktúrovaný a štylisticky zosúladený; ovláda základné písané žánre dôležité pre 
školenie a zapojenie sa do spoločenského života. Na rôzne účely číta jednoduchšie literárne a 
neumelecké texty, rozumie jednoduchšie literárne a neumelecké texty a kriticky uvažuje nad 
jednoduchým literárnym a neumeleckým textom.  

Má základné vedomosti o jazyku vôbec; rozlišuje spisovný slovenský jazyk od nárečia a má potrebu 
učiť sa, chrániť a pestovať spisovný jazyk. Má základné vedomosti o hláskach, slovách a vetách 
slovenského jazyka a vie používať určité gramatické pravidlá v reči a v písme. Má rozvinutú slovnú 
zásobu v súlade so strednou úrovňou vzdelávania a slová používa v súlade so situáciou. 

Pozná autorov diel z povinného školského programu a lokalizuje ich do kontextu tvorby a do 
literárnohistorického kontextu. Uvádza základné literárnohistorické  charakteristiky jednotlivých 
literárnych období, smerov a skupín v rozvoji slovenskej a svetovej literatúry a dáva ich do súvisu s 
dielami a spisovateľmi z povinného čítania zo školského programu. Všíma si a príkladmi 
argumentuje základné poetické, jazykové, estetické a  štruktúrne charakteristiky literárnych diel z 
povinnej školskej lektúry. Formuje si čitateľské zvyky a vedomosti a uvedomuje si význam čítania 
pre vlastný duchovný vývoj. 

Má pozitívny vzťah ku podujatiam, ktoré prezentujú jazykové a kultúrne hodnoty svojho národa.   

 

Stredná úroveň 

Hovorí pred auditóriom o témach z oblasti jazyka, literatúry a kultúry; zostavuje zložitejší hovorený 
prejav alebo písaný text, presne vyjadruje svoje idey; na rozličné účely číta zložitejšie literárne a 
neumelecké texty a má formovaný čitateľský vkus prislúchajúci vzdelanému človekovi; rozumie a 
kriticky uvažuje nad zložitejším literárnym a neumeleckým textom.  
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Má široké spektrum vedomostí o jazyku vôbec a základné vedomosti o jazykoch sveta. Pozná 
základné charakteristiky nárečí slovenského jazyka a zaraďuje vývoj spisovného jazyka Slovákov 
do spoločenského, historického a kultúrneho kontextu. Má široké spektrum vedomostí o hláskach, 
slovách a vetách slovenského jazyka a vie tie vedomosti uplatniť pri vyjadrovaní a písaní. Má 
bohatú slovnú zásobu a jazyk chápe ako veľký počet možností, ktoré mu slúžia na to, aby sa 
správne a presne vyjadroval. 

Analyzuje kľúčové prvky štruktúry literárneho textu ako i jeho tematické, ideové, poetické, 
štylistické, jazykové, kompozičné a žánrové vlastnosti. Pozná literárne termíny a adekvátne ich 
uplatňuje pri analýze literárnych diel, ktoré sú určené programom. Samostatne si všíma a analyzuje 
problémy v literárnom diele a vie argumentovať faktami svoju mienku na základe primárneho textu. 
Používa odporúčanú sekundárnu literatúru pri analýze literárnych diel určených programom. 

Má pozitívny vzťah ku podujatiam, ktoré prezentujú jazykové a kultúrne hodnoty svojho národa a 
iných národov.  

 

Pokročilá úroveň 

Diskutuje o zložitých témach z jazyka, literatúry a kultúry, ktoré sú určené učivom; má vyvinuté 
hovorové schopnosti; píše odborný text na témy z jazyka a literatúry; kriticky sa hlbšie zamýšľa nad 
zložitejším literárnym a neumeleckým textom, zapája aj autorove štylistické postupy; buduje 
vedomie o sebe ako čitateľovi. 

Má podrobnejšie vedomosti o jazyku vôbec, ako i o gramatike slovenského jazyka. Má základné 
vedomosti o slovníkoch a vie používať rôzne druhy slovníkov. 

Kriticky číta, analyzuje a hodnotí zložitejšie literárne diela z povinného a voliteľného školského 
programu. Používa viacero metód, aspektov a komparatívnych prístupov v analýze literárneho 
textu. Svoj posudok o literárnom diele odôvodňuje argumentmi, pričom má stále na zreteli primárny 
text, ako i iné texty, analyzuje a porovnáva ich poetické, estetické, štruktúrne a lingvistické 
vlastnosti, vrátane i zložitejšie štylistické postupy. Rozširuje si čitateľské vedomosti a uplatňuje 
stratégie čítania, ktoré sú v súlade s typom literárneho diela a s čitateľskými cieľmi (zážitok, 
výskum, tvorba). 

Má pozitívny vzťah ku podujatiam, ktoré prezentujú jazykové a kultúrne hodnoty svojho národa a 
iných národov a aktívne berie účasť v nich.  

 

Špecifická predmetová kompetencia: JAZYK 

Základná úroveň 

Má základné vedomosti o tom, čo je jazyk všeobecne a ktoré má funkcie; uctieva si svoj jazyk a 
uctieva si aj jazyky iných národov. Pozná základné charakteristiky nárečí slovenského jazyka a má 
vedomosti o nárečovom podklade spisovného jazyka; má základné vedomosti o rozvoji spisovného 
jazyka, písma a pravopisu Slovákov. Má základné vedomosti o hláskach slovenského jazyka; pozná 
slovné druhy, uplatňuje normu spisovného jazyka pri jednotlivých tvaroch slov a pri tvorení slov; 
správne tvorí vetu a vie analyzovať vety utvorené podľa základných typov. Má základné vedomosti 
o význame slov; pozná najdôležitejšie slovníky slovenského jazyka a vie ich používať. Vie 
prezentovať vlastné názory, vyjadruje sa jasne a plynule, uplatňuje pravidlá spisovného jazyka a 
pravidlá zdvorilosti; má vypestovanú kultúru pozorne počúvať cudzí výklad. Ovláda písanie 
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jednoduchých foriem a základných žánrov (list, biografia, prosba, sťažnosť, žiadosť, prezentácia a 
pod.), uplatňuje základné pravidlá spisovného jazyka. Na konci stredoškolského vzdelávania vie 
napísať maturitnú prácu a uplatniť pravidlá pri písaní odbornej práce. Vie preložiť kratší odborný 
text zo slovenčiny do srbčiny alebo opačne a pritom uplatňuje normu slovenského spisovného 
jazyka. 

 

Stredná úroveň  

Má široké spektrum vedomostí o jazyku vôbec a základné vedomosti o jazykoch sveta, ich 
vzájomnom vzťahu a typoch. Pozná základné charakteristiky nárečí slovenského jazyka a základné 
pravidlá výslovnosti. Má široké spektrum vedomostí o hláskach slovenského jazyka; pozná pravidlá 
spisovnej výslovnosti, pravidlo o rytmickom krátení; má široké spektrum vedomostí o slovných 
druhoch, ich tvaroch a spôsoboch tvorenia; pozná typy viet a analyzuje vety utvorené podľa 
rozličných typov. Má bohatú slovnú zásobu a vie používať vhodné slová v súlade s príležitosťou; je 
zameraný na obohacovanie vlastnej slovnej zásoby. Zreteľne číta a stará sa o svoj vlastný prejav. 
Zostavuje zložitejšie písané texty na rôzne témy a uplatňuje normu spisovného jazyka. Používa 
odbornú literatúru a vie napísať správu a referát. Vie preložiť odborný text zo slovenčiny do srbčiny 
alebo opačne a pritom uplatňuje normu slovenského spisovného jazyka. 

 

Pokročilá úroveň 

Má rozsiahlejšie vedomosti o jazyku všeobecne a rozsiahlejšie vedomosti z gramatiky slovenského 
jazyka (zložení slov, význame pádov a slovesných tvarov, štruktúry vety); vie používať rôzne druhy 
slovníkov. Hovorí na zvolené témy ako skúsený rečník; pozorne počúva a hodnotí verbálne a 
neverbálne reakcie svojho spolubesedníka a jemu prispôsobuje svoj prejav. Vie napísať esej, 
odborný text a novinový článok a dôsledne uplatňuje normu spisovného jazyka. Vie preložiť 
jednoduchý literárny a neumelecký text zo slovenčiny do srbčiny alebo opačne a pritom uplatňuje 
normu slovenského spisovného jazyka.                                                                                                                    

 

Špecifická predmetová kompetencia: LITERATÚRA 

Základná úroveň 

Pravidelne číta literárne diela z povinného školského programu, pozná významných  predstaviteľov 
a diela svetovej a slovenskej literatúry. Stručne podáva vlastnú mienku a hovorí o svojich pocitoch 
z prečítaného literárneho diela alebo z iného umeleckého diela. Všíma si a uvádza základné 
poetické, estetické a štrukturálne vlastnosti  literárneho a neumeleckého textu vhodného na 
preberanie učiva z jazyka a literatúry; dokáže ich vymenovať a ilustrovať. Porozumie umeleckému 
a neumeleckému textu: pozná ich ciele, vyčleňuje hlavné idey v texte; sleduje rozvoj určitej idey v 
texte; uvádza príklady z textu a cituje časť/časti, aby rozanalyzoval text, alebo podporil vlastnú 
argumentáciu; rezimuje a parafrázuje časti textu a text vcelku. Vyčlenené problémy analyzuje v 
základných významových konotáciách. Základné literárne termíny funkčne spája s príkladmi z 
literárneho textu. Rozumie, prečo je čítanie dôležité pre formovanie a zveľaďovanie vlastnej 
osobnosti, obohacovanie slovnej zásoby. Rozvíja vlastné čitateľské kompetencie. Chápe význam 
literatúry pre formovanie jazykovej, literárnej, kultúrnej a národnej identity. Chápe význam 
zachovávania svojho literárneho dedičstva a literárnej kultúry.  
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Stredná úroveň 

Analyzuje literárne diela z povinného  školského programu a má základné poznatky o 
literárnohistorickom a poetickom kontexte, ktorý dané diela určuje. Samostatne si všíma a analyzuje 
významové a štýlové aspekty literárneho diela a vie argumentovať vlastné stanoviská na základe 
primárneho textu. Chápe a opisuje funkciu jazyka v procese tvorby. Pri analýze literárneho diela 
používa adekvátne metódy a stanoviská zosúladené s metodológiou literárnej vedy. Pozná 
literárnovedné, estetické a jazykovedné skutočnosti a prihliada na ne pri spracovaní jednotlivých 
diel, literárnych období a smerov v rozvoji slovenskej a svetovej literatúry. Bádateľským a 
kreatívnym spôsobom nadobúda vedomosti a čitateľské zručnosti, ktoré sú vo funkcii výskumu 
rozličných literárnych diel a žánrov a rozvoja literárnej, jazykovej, kultúrnej a národnej identity. Má 
vybudované čitateľské návyky a čitateľský vkus primeraný  kultúrnemu a vzdelanému človekovi. 
Uplatňuje zložité čitateľské stratégie. Mení tie analytické prístupy, ktoré hodnotí ako neúčelové. 
Skúma, akým spôsobom určité  štrukturálne, jazykové, štýlové a významové vlastnosti textu 
vplývajú na jeho porozumenie.  

 

Pokročilá úroveň 

Analyzuje poetické, estetické a štrukturálne charakteristiky literárneho textu. Spoľahlivo zaraďuje 
literárny text do literárnoteoretického a literárnohistorického kontextu. Uplatňuje zodpovedajúce 
postupy a terminológiu pri analýze, ktoré prináležia literárnemu dielu. Používa viacero metód a 
hľadísk a komparatívny prístup s cieľom prehĺbiť vlastné porozumenie a kritický názor o literárnom 
diele. Samostatne si všíma a analyzuje problémy v literárnom diele a svoje stanoviská vie 
argumentovať na základe primárneho textu a literárno-filologického kontextu. Kriticky spája 
primárny text so samostatne zvolenou sekundárnou literatúrou. Samostatne si volí diela na čítanie 
na základe určeného kritéria, dáva návrhy na čítanie a vysvetľuje ich. Pozná a uplatňuje 
spôsoby/stratégie čítania, ktoré prináležia typom textu (umeleckým a neumeleckým) a žánrom. 
Porozumie významu čítania vo vlastnom rozvoji, ako i v rozvoji spoločnosti. Má vyvinuté kritické 
povedomie o vlastných čitateľských schopnostiach.  

 

2.1. Oblasť JAZYK 

V tejto kapitole uvedené sú na tých miestach, kde to bolo potrebné, kratšie stručné vysvetlenia 
vzdelávacích štandardov v oblasti Jazyk. Každý štandard, ktorého výkonnosť sa môže overiť textom 
– ilustrovaný je určitým počtom úloh. 

 

ZÁKLADNÁ ÚROVEŇ 

2.SJK.1.1.1. Má základné vedomosti o jazyku všeobecne (čo je jazyk, ktoré sú jeho funkcie)1; 
uctieva si svoj jazyk a uctieva si aj jazyky iných národov2; rozozná stereotypné postoje voči 
jazyku3. Pozná pojem textu4; rozlišuje časti textu (úvod, hlavná časť, záver); pozná druhy textov 
(tvary diskurzu)5; má základné vedomosti zo sociolingvistiky: rozlišuje pojmy jednojazykový a 
viacjazykový (a pozná zodpovedajúcu jazykovú situáciu v Srbsku); chápe pojem jazyková 
variabilita a pozná základné variability6.  
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1 – Človek môže jazyk používať na rôzne účely: na prenos informácií (v lingvistike sa to nazýva 
referenčná funkcia), vyjadruje svoje pocity (tzv. emotívna funkcia), povzbudzuje spolubesedníka k 
niečomu (tzv. konatívna alebo apelatívna funkcia), nadväzuje a udržuje kontakt (tzv. fatická 
funkcia), prenáša estetickú správu (tzv. estetická alebo poetická funkcia), vyjadruje príslušnosť k 
určitej sociálnej skupine (tzv. symbolicko-identická funkcia), hrá sa (tzv. ludická funkcia – v 
slovných hrách) atď. Cieľom nie je, aby sa žiaci naučili tieto funkcie, ale aby si na vybraných 
príkladoch všimli, že existujú a v typických príkladoch, aby ich rozpoznali.  

2 – Uctieva si iné jazyky bez ohľadu na ich veľkosť a dôležitosť v modernom svete; nevyjadruje 
nekritický vzťah k tzv. veľkým jazykom; svoj jazyk nepovažuje za menej hodnotný vo vzťahu k 
„prestížnym“ jazykom, aký je v súčasnosti angličtina (čo je najmä dôležité z aspektu správneho 
postoja voči osvojovaniu si a používaniu cudzích slov). 

3 – Tieto stereotypy zahŕňajú napr. pojem o  tom, ktorý jazyk je pekný a ktorý menej pekný; ktorý 
je ľahký a ktorý ťažší učiť sa; ktorý je vhodný na ktorý účel (napr. angličtina pre prácu, taliansky 
pre spev, nemecký pre rozličné nariadenia a pod.). Cieľom je, aby žiaci tie stereotypy rozpoznali 
a osvojili.  

4 – Chápe, že text je reťazec viet, ktoré tvoria jeden celok a ten celok môže byť hovorený alebo 
napísaný, próza alebo verš, dialogický alebo monologický. 

5 – Sú to opis, rozprávanie, výklad (expozícia), diskusia (argumentatívny text) a propagačný text. 
Opis a rozprávanie môžu byť okrem iného expozitórny (keď majú za cieľ informovať) a sugestívny 
(keď majú za cieľ preniesť skúsenosť autora na čitateľa). 

6 – Ide o variety (a) ktoré vznikli na základe média: reč a písanie, (b) ktoré sú podmienené sociálne: 
žargón a (c) ktoré sú podmienené funkčne (podľa oblastí ľudskej činnosti). V rámci týchto 
posledných, na základe základnej funkcie, rozlišujeme jazyk literatúry (v ktorej dominuje 
poetická/estetická funkcia) a komunikačné štýly (v ktorých je dominantná jazyková funkcia 
referenčná); komunikačné štýly sa členia na jazykový štýl osobnej komunikácie (hovorový štýl), 
ktorý sa realizuje predovšetkým ústne a jazykové štýly verejnej komunikácie – vedecký, 
administratívny a publicistický, ktoré sa realizujú typicky v písanej forme. 
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Úloha 1 

2.SJK.1.1.1. Základná 
úroveň 

Pozorne prečítaj uvedený text prebraný z internetu www.referaty.aktuality.sk. 

Zápisnica z triednickej hodiny konanej dňa 9.5.2006 v I.C triede na Gymnáziu, Školská 7 v Spišskej 
Novej Vsi 

Prítomní: Mgr. Jurašková, 32 žiakov I.C triedy Gymnázia, Školská 7 

Neprítomní: Karolína Šucová – zdravotné dôvody, Kamil Krokus – návšteva zubného lekára 

Program: 

1. otvorenie 

2. absencia žiakov 

3. zo študentskej rady 

4. predčasný odchod triednej profesorky 

5. diskusia 

6. záver 

k bodu 1: Triednická hodina bola otvorená triednou profesorkou Mgr. Juraškovou. 

k bodu 2: Triedna profesorka skontrolovala v triednej knihe absenciu žiakov. Od Sone Hlinkovej si 
vyžiadala ospravedlnenku ku dňu 8.5.2006. Hlinková ospravedlnenku odovzdala okamžite. Ostatní 
neprítomní počas uplynulého týždňa majú hodiny ospravedlnené. 

k bodu 3: Žiačky Koňaková a Liptáková oboznámili triedu s témami, ktoré boli rozoberané na 
zasadnutí študentskej rady. Prvou témou bola anketa, ktorá bude na škole prebiehať formou 
lístočkov. Lístočky rozdajú a pozbierajú Koňaková a Liptáková. 

(Skrátené) 

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. Uvedená ukážka je z:  

a) hovorového štýlu 

b) umeleckého štýlu 

c) administratívneho štýlu 

d) publicistického štýlu 

Riešenie 

        c) administratívneho štýlu 
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Úloha 2 

   2.SJK.1.1.1. Základná  
úroveň 

Pozorne prečítaj úryvok prebraný z internetu www.zarnovica.sk a na čiaru napíš, ktorý slohový 
postup je použitý v ukážke.            

Budova tzv. Horného kaštieľa je situovaná na výbežku skalnatého brala okrajového pásma pohoria 
Vtáčnik, okolo ktorého sa rozprestiera mesto Žarnovica. Jeho poloha je hodnotná a výrazne pôsobí 
a dominuje priestoru z pohľadov mestského interiéru ako aj z diaľkových pohľadov, pričom je 
viditeľný aj z väčšej vzdialenosti. 

Areál kaštieľa pozostáva z objektu vlastného „ horného“ a „dolného“ kaštieľa, z pozostatkov 
opevnenia, prístupovej komunikácie a plochy terasovito usporiadaného parku, resp. záhrady. 
Budova kaštieľa bola niekoľkokrát prestavaná až do podoby 3-podlažného objektu so zanikajúcim 
klasicistickým členením fasád. 

(Skrátené) 

          _______________________ 

Riešenie 

opis 

 

2.SJK.1.1.2. Rozlišuje spisovný jazyk od nárečia; pozná základné charakteristiky nárečí 
slovenského jazyka; má správny postoj k svojmu nárečiu a iným nárečiam slovenského jazyka 
(uctieva si svoje nárečie a iné nárečia slovenského jazyka) a zachováva si svoje nárečie; snaží sa 
naučiť, chrániť a pestovať spisovný jazyk; pozná najdôležitejšie gramatiky a normatívne príručky a 
vie ich používať; pozná základné údaje o mieste slovenského jazyka v rámci iných indoeurópskych 
a slovanských jazykov; má základné poznatky o vývine slovenského spisovného jazyka, písma a 
pravopisu Slovákov. 

Poznámka: Určitý počet ukazovateľov tohto štandardu, ktorý sa týka postojov k jazyku – neoveruje 
sa testom, ale dotazníkom alebo rozhovorom. 
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Úloha 3 

2.SJK.1.1.2. Základná  
úroveň 

 Pozorne prečítaj uvedené ukážky a zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. 

       1. Zabíjačke počínaľi bívať tak od Ondreja, počiatkom décembra a do Kračúnu. Ľebo každí 
hľaďeu zabíjať, žebi za sviatke mau meso, klbási aj meso, aľe žebi bolo aj odimenuo do 
sviatkou za pečeňia, vareňia. Zabíjalo sa običňe dva bravi. 

Daniel Dudok: Nárečie Aradáča v Banáte   

         2. Vyzula som sa a vbehla som do kuchyne. Na vysokom podnose trónila moja 
najobľúbenejšia rozprávková torta. Chutila rozprávkovo, preto som ju tak volala.  

              Môžem ju zjesť celú? – spytovala som sa a hľadala v zásuvke najväčšiu lyžicu. 

briela Futová: Hľadám lepšiu mamu 

     a) ukážka 1 je napísaná spisovným jazykom a ukážka 2 nárečím 

     b) obidve ukážky sú napísané spisovným jazykom  

     c) obidve ukážky sú z nárečia 

     d) ukážka 1 je z nárečia a ukážka 2 je zo spisovného jazyka   

Riešenie 

            d) ukážka 1 je z nárečia a ukážka 2 je zo spisovného jazyka   

 

Úloha 4  

    2.SJK.1.1.2. Základná  

úroveň 

      Na čiaru napíš mená a rok osobností, ktorí uzákonili dnešný slovenský spisovný jazyk.   

      ________________________________________________________________            

Riešenie 

Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža  

1843 
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2.SJK.1.1.3. Rozlišuje správnu výslovnosť hlások od nesprávnej výslovnosti hlások1; pozná 
základné podelenie hlások; má základné vedomosti o slabike a uplatňuje ich pri rozdeľovaní slov na 
konci riadka2; pozná základné pravidlá prízvuku a všíma si eventuálne rozdiely medzi svojím a 
spisovným prízvukom3.  

1 – Základné rozdelenie hlások zahŕňa to, čo je pre žiakov dôležité, aby mohli úspešne zvládnuť 
hláskové alternácie dôležité pre pravopis (to, čo by mali vedieť zo základnej školy). To je: (1) 
podelenie všetkých hlások na samohlásky a spoluhlásky, (2) podelenie spoluhlások podľa pravopisu 
(mäkké, tvrdé a obojaké), (3) podelenie spoluhlások podľa znelosti (znelé, neznelé a sonóry) a (4) 
podelenie spoluhlások podľa miesta artikulácie. 

2 – To znamená, že rozumie, čo je to slabika, rozlišuje otvorenú a zatvorenú slabiku a rozdeľuje 
slová na slabiky. 

3 – Ide o to, aby žiak vedel rozlíšiť ten rozdiel, ale tiež aby zosúladil svoju výslovnosť so spisovnou 
vtedy, keď je to potrebné a aby v tom smere pokračoval a zdokonaľoval sa aj po ukončení školskej 
dochádzky. 

Úloha 5         

2.SJK.1.1.3. Základná  
úroveň 

Zakrúžkuj písmeno pred tým riadkom, v ktorom sú všetky slová napísané tak, ako ich vyslovíme.  

a) otpísať, podkova, zup, detko, vplyv 

b) hrat, rosčesať, povecte, chliep, fplyv 

c) krezba, mozok, ješ, loďka, krádež 

d) medveď, fčeka, nepokas, archeológ, prozme 

Riešenie 

         b) hrat, rosčesať, povecte, chliep, fplyv 

 

Úloha 6  

  2.SJK.1.1.3. Základná  
úroveň 

a) Uvedené slová rozdeľ na slabiky a napíš na čiaru: autobus, usilovný, jarný, snehuliak, 
samopašný, umývadlo. 

________________________________________________________________________ 

b) Z uvedených slov podčiarkni len trojslabičné slová: 

    telo, koleno, vata, vatra, kúpeľňa, opravovňa, ovocie, hladina, vitrína, matka, straka, lasica, 
veverica, medvede, starousadlík, malomešťania, vec, múdrosť. 

Riešenie 

a) au-to-bus, u-si-lov-ný, jar-ný, sne-hu-liak, sa-mo-pa-šný, u-mý-va-dlo 

b) telo, koleno, vata, vatra, kúpeľňa, opravovňa, ovocie, hladina, vitrína, matka, straka, lasica, 
veverica, medvede, starousadlík, malomešťania, vec, múdrosť 
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2.SJK.1.1.4. Pozná ohybné a neohybné slovné druhy1; uplatňuje spisovnú normu pri jednotlivých 
tvaroch slov vo frekventovaných príkladoch (vrátane aj hláskoslovné zmeny v súvislosti s tvarmi 
slov); vyčleňuje časti slova v súvislosti s tvarmi slov (slovotvorný základ a slovotvorná prípona) na 
jednoduchých príkladoch; vyčleňuje časti slova v súvislosti s tvorením slov (prefix, koreň, sufix) na 
jednoduchých príkladoch; pozná základné spôsoby tvorenia slov2; uplatňuje spisovnú normu pri 
tvorení slov (vrátane aj hláskoslovné zmeny, ktoré nastávajú pri tvorení slov); uplatňuje existujúce 
modely pri tvorení nových slov. 

1 – To znamená, že rozlišuje ohybné a neohybné slovné druhy v typických príkladoch; vie určiť pri 
ohybných slovných druhoch menné gramatické kategórie a slovesné gramatické kategórie (v 
typických príkladoch určuje morfologické kategórie pri menných slovných druhoch a pri slovách). 
Chápe podelenie slovných druhov z hľadiska sémantického a morfologického.   

2 – Žiak rozpozná jednoduché slovo a zložené slovo, rovnako aj slová, ktoré boli utvorené 
odvodzovaním (prefixálne a sufixálne).  

Úloha 7 

2.SJK.1.1.4. Základná  
úroveň 

        Vedľa každého slova na čiaru napíš len koreň slova. 

         a) žiakom ______________ 

         b) nakresliť _____________ 

         c) žien      ______________ 

         d) štátny   ______________ 

Riešenie 

         a) žiak 

         b) kres 

         c) žien       

         d) štát   

 

Úloha 8         

     2.SJK.1.1.4. Základná  
úroveň 

  Pozorne prečítaj vetu, všimni si podčiarknuté slovo a na čiaru napíš, ku ktorému  slovnému druhu 
patrí. 

 Nikdy predtým nehral a tak zvuk, ktorý z huslí vylúdil, by sa hocikomu podobal na škripot dverí.   

         Miroslav Demák: Husle 

     Odpoveď: _________________________ 

Riešenie 

     sloveso 
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2.SJK.1.1.5. Správne tvorí vetu; rozoznáva syntaktické jednotky1; rozlišuje aktívne a pasívne vety; 
vie analyzovať jednoduché vety utvorené podľa základných typov2 a zložené vety rozvité 
príslovkovým určením.  

1 – To znamená, že rozlišuje: (a) slovo, (b) syntagmu (ako syntaktickú jednotku, ktorá má 
nadradené/hlavné slovo a jedno alebo viacej podradených/závislých slov) – na príklade 
predikatívnych syntagiem, (c) slovesná veta (slovesno-menné vety a neslovesné jednočlenné vety); 
v rámci slovesných viet jednoduchá veta – jednočlenná a dvojčlenná.  

2 – Ide o modely podmetu – slovesný prísudok, podmet – kopula – menná časť prísudku a podmetu 
– prísudok – priamy predmet (vrátane slovesné, neslovesné). 

Úloha 9   

  2.SJK.1.1.5. Základná  
úroveň 

Pozorne prečítaj vety a všimni si podčiarknuté syntagmy. Pod vety na čiaru napíš typ syntagmy. 

a) Otec večer zvyčajne číta knihy a časopisy.  

b) V susedovej záhrade kvitnú tulipány a ruže.  

c) Malý, ale šikovný je ten bratov syn. 

___________________________ 

Riešenie 

priraďovacie 

 

Úloha 10 

2.SJK.1.1.5. Základná  
úroveň 

Pozorne prečítaj vety a zakrúžkuj písmeno pred jednoduchou vetou.  

a) Prečo si neprišla, keď som ťa čakala?  

b) Najlepší žiak v triede dostal odmenu. 

c) Nepočuli nás, dokonca sa nám smiali. 

Riešenie 

b) Najlepší žiak v triede dostal odmenu. 
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2.SJK.1.1.6. Má slovnú zásobu, ktorá je v súlade so stredoškolskou úrovňou vzdelania1; robí 
rozdiel medzi formálnym a neformálnym vyjadrovaním a používa ho v súlade so situáciou; má 
základné vedomosti o význame slov2; pozná základné lexikálne vzťahy (synonymá, antonymá, 
homonymá); pozná metaforu ako lexikálny mechanizmus3; používa slová cudzieho pôvodu, ale ich 
neprijíma nekriticky a automaticky4; pozná pojmy termín a frazeologizmus; pozná najdôležitejšie 
slovníky slovenského jazyka a vie ich používať.  

1 – Môže sledovať vyučovanie, čítať lektúru a inú beletriu, čítať noviny, vedecko-populárne 

texty a pod.; to, o čom rozmýšľa, vyjadruje jasne, výberom vhodného slova.  

2 – Vie, čo sú to jednovýznamové a viacvýznamové slová, že existujú základné významy slova 
a tie, ktoré sú z nich odvodené (napr. základný význam slova strecha „kryt na vrchnej časti budovy“ 
a odvodené významy sú „domov, dom“, čo „pokrýva určitý priestor, chráni“). 

3 – Ide o to, že metafora sa nevníma ako štylistická ozdoba, ale skôr ako spôsob, na ktorý sa zo 
základného významu slova (ktorý je zvyčajne konkrétny) dostane druhý, často abstraktný význam 
(napr. vysoký → vysoký vrch má základný význam a vysoká delegácia má metaforický význam). 

4 – Rozlišuje oprávnené používanie cudzieho slova (ak neexistuje pre konkrétny pojem vhodné 
domáce slovo) od neoprávneného použitia (na účely manipulácie, z nečinnosti - tzv. výpožičky z 
lenivosti alebo z presvedčenia, že cudzie slovo ako odborný výraz je automaticky lepšie ako 
domáce) a že aj žiak používa cudzie slová iba podľa uvedeného prvého spôsobu.  

Úloha 11 

 2.SJK.1.1.6. Základná  
úroveň 

Pospájaj domáce slová v ľavom stĺpci s ekvivalentnými slovami cudzieho pôvodu v pravom stĺpci. 

a) jazykoveda                   1. ortografia 

b) podstatné meno            2. substantívum  

c) lexéma                          3. lingvistika 

d) pravopis                        4. slovo 

Riešenie 

a) 3 

b) 2 

c) 4 

d) 1 

  



27 
 

Úloha 12 

2.SJK.1.1.6. Základná  
úroveň 

  Pozorne prečítaj úryvok prebraný z internetu a podčiarkni metaforu (ako lexikálny mechanizmus) 
v uvedenej vete. 

„Návšteva vysokej delegácie zo Slovenskej republiky je odzrkadlením dobrej spolupráce, ale aj 
príležitosťou na zintenzívnenie a zveľadenie vzťahov v početných oblastiach, zvlášť v 
poľnohospodárstve, vysokom vzdelávaní a kultúre" – povedal predseda vlády Vojvodiny Igor 
Mirović. 

www.kulpin.net         

Riešenie 

„Návšteva vysokej delegácie zo Slovenskej republiky je odzrkadlením dobrej spolupráce, ale aj 
príležitosťou na zintenzívnenie a zveľadenie vzťahov v početných oblastiach, zvlášť v 
poľnohospodárstve, vysokom vzdelávaní a kultúre" – povedal predseda vlády Vojvodiny Igor 
Mirović. 

 

STREDNÁ ÚROVEŇ 

2.SJK.2.1.1. Má široké spektrum vedomostí o jazyku všeobecne (ktoré sú dôležité vlastnosti 
jazyka)1; pozná jednotky a javy, ktoré patria do rôznych jazykových úrovní/subsystémov2; má 
základné vedomosti o písme všeobecne3; má základné vedomosti z pravopisu všeobecne 
(etymologicko-fonologický pravopis, gramaticko-logická interpunkcia; graféma – hláska); má 
základné vedomosti o jazykoch sveta (jazyková príbuznosť, typológia jazykov, jazykové 
univerzálie). Pozná základné princípy dialógu4; pozná termín rečový akt5; pozná pojem deixie6. 
Pozná vlastnosti variantov slovenského jazyka, ktoré sú výsledok média a tých, ktoré sú 
podmienené sociálne a funkčne7. 

1 – Tieto vlastnosti zahŕňajú hierarchickú štruktúru, ekonomickosť, produktivitu, „posunutie“ 

v priestore a čase, ako aj osvojenie prostredníctvom kultúry. 

2 – Ide o úroveň fonetiky resp. fonológie (kde sú jednotky fonéma, hláska, slabika), morfológie 
(morféma, slovo), syntaxe (slovo, syntagma, prísudkové a vety), text – ktoré sú hierarchicky 
usporiadané, ako aj úrovne sémantiky, pragmatiky a štylistiky, ktoré sa vyskytujú na všetkých 
predchádzajúcich úrovniach. 

3 – Rozumie význam písma pre rozvoj civilizácie; pozná základné údaje o rozvoji písma (rozumie 
princípy rozvoja písma od obrázkového po hláskové). 

4 – Ide o nasledujúce princípy: že sa rozhovor realizuje tak, že sa účastníci komunikácie striedajú 
tak, že v jednej chvíli rozpráva len jeden; že sa reč zvyčajne dopĺňa nejazykovými výrazovými 
prostriedkami (gestá, mimika, pohyb); že sa spontánna reč vyznačuje váhaním, opakovaním, 
neúplnými vetami a pod.; že spolubesedník rozličnými signálmi neustále podnecuje hovoriaceho, 
aby pokračoval (to sú tzv. signály na pozadí – opakovanie slov hovoriaceho, otázky, krátke 
poznámky atď.) a podobne. 
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5 – Pri vypovedaní každej výpovede existuje určitý komunikačný zámer: hovoriaci (resp. autor 
písomného textu) svoju výpoveď označuje ako informáciu, otázku, žiadosť, nariadenie, povolenie, 
ospravedlnenie, pozvanie, prijatie alebo odmietnutie pozvania, sťažnosť, sľub, hrozbu, pochvalu, 
kompliment, námietku atď. Inými slovami, výpoveďou sa pôsobí, je to forma spoločenského 
konania, ktorú hovoriaci vykonáva vypovedaním svojej výpovede a to je rečový akt. Predpokladá 
sa, že žiaci pochopia pojem rečový akt a budú schopní rozpoznať komunikačný zámer hovoriaceho 
v typických a jednoduchých príkladoch z každodenného života. 

          Pojem nepriameho rečového aktu (ak je rečový akt vyjadrený vetou typickou pre niektorý iný 
typ rečového aktu) je dôležitý pre zdvorilý prejav: napr. vyjadrovanie žiadosti priamym spôsobom – 
imperatívom – považuje sa za neslušné; slušná žiadosť sa spravidla vyjadruje vo forme otázky 
Môžete mi podať soľ? namiesto Podajte mi soľ).   

6 – Deixa je usmerňovanie, poukazovanie prostredníctvom jazyka; je to pojem, bez ktorého 
nemožno rozumieť používanie zámenných slov (zámen, prísloviek, častíc). Práve poukazovanie je 
tá vlastnosť, podľa ktorej sa zámená odlišujú od iných slovných druhov. 

Slová, ktoré poukazujú, môžu poukazovať na niečo, čo sa nachádza vo vonkajšom svete (vo vede sa 
to nazýva externá deixa alebo epiphora) alebo na pojem,  ktorý sa spomína v texte (tzv. vnútorná 
deixa). 

V komunikácii hovoriaci odkazuje na iné osoby, na predmety, ich miesto, čas atď. tak, že ich určuje 
vo vzťahu na sebe, na miesto, ktoré zaujíma, a na čas, v ktorom sa práve nachádza v momente, keď 
hovorí; to je tzv. deiktický center (ja, teraz, tu). Pojem deiktického centra je dôležitý aj pre význam 
niektorých prísloviek (napr. vľavo, vpravo, dnes, zajtra, čochvíľa atď.), ako aj pre použitie 
slovesného času (keď sa situácia, ktorú označuje slovesný čas určuje podľa aktuálneho momentu, 
potom je to význam slovesného času absolútne; keď sa určuje podľa iného momentu, potom je to je 
význam slovesného času relatívne). 

Predpokladá sa, že žiaci chápu  pojem deixe a že ho vedia rozpoznať vo výpovediach; terminológia 
nie je potrebná. 

7 – Médium realizácie jazyka sú reč a písanie; žiak pozná vlastnosti typického hovoreného jazyka 
(implicitnosť, súvislosť s mimojazykovou situáciou, krátke a jednoduché vety, emocionálnosť, 
často subštandardnosť) a typického písaného jazyka (explicitnosť, nesúvislosť s mimojazykovou 
situáciou, dlhšie a zložitejšie vety, odmeranosť, rešpektovanie pravidiel spisovného jazyka). Tieto 
rozdiely sa prenášajú potom na funkčné štýly (keďže niektoré z nich – vedecký, administratívny a 
žurnalistický – sú typicky písané) a jazykový štýl osobnej komunikácie (hovorový štýl) je podľa 
definície ústny. Do variet, ktoré sú podmienené sociálne, patrí žargón a variety, ktoré vznikli podľa 
pohlavia hovoriaceho; aj jedny aj druhé sa rozlišujú predovšetkým v lexike.  
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Úloha 13 

2.SJK.2.1.1. Stredná  
úroveň 

Uvedený je dialóg, ktorý pozostáva z troch výpovedí. Vedľa každej výpovede napíš, ktorý rečový 
akt hovoriaci vykonal, keď vypovedal tú výpoveď.  

a) Peter: „Dnes večer je pekné divadelné predstavenie.“ _______________________ 

b) Zuzana: „Zajtra mám písomnú z matematiky.“            _______________________ 

c) Peter: „Dobre, potom druhýkrát.“                                 _______________________ 

Riešenie 

          1. pozvanie (= „Poď so mnou do divadla“) 

          2. odmietnutie pozvania (= „nemôžem“) 

          3. prijatie odmietnutia 

 

Úloha 14  

2.SJK.2.1.1. Stredná  
úroveň 

Zakrúžkuj písmeno pred vetou, v ktorej je podčiarknuté slovo, ktoré poukazuje na pojem v texte. 

a) [Na trhu kupujúci rukou ukazuje predavačovi na hromadu jabĺk a hovorí:] 

- Daj mi, prosím vás, jeden kilogram z tých. 

b) Dnes som kúpila sladké jablká. Tie sú moje obľúbené. 

c) Pozri, prosím ťa, to jablko – hneď by som doň zahryzol.   

Riešenie 

          b) 

 

2.SJK.2.1.2. Pozná základné charakteristiky nárečí slovenského jazyka. Zaraďuje vývoj spisovného 
jazyka Slovákov do spoločenského, historického a kultúrneho kontextu. 

Úloha 15 

2.SJK.2.1.2. Stredná  
úroveň 

Z radu slov podčiarkni tie, ktoré patria do západoslovenského nárečia. 

sedlák, sliepka, pečiem, mléko, dzífka, kniha, šálka, nevím, mesiac,  dává, jarmok, okuliare, pátek, 
bereš  

Riešenie 

sedlák, sliepka, pečiem, mléko, dzífka, kniha, šálka, nevím, mesiac,  dává, jarmok, okuliare, pátek, 
bereš 
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Úloha 16 

2.SJK.2.1.2. Stredná  
úroveň 

Po uzákonení spisovnej slovenčiny Ľudovít Štúr uverejnil dve diela (roku 1846). Napíš názvy diel. 

       __________________________________________________________________________  

Riešenie 

Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí 

Náuka reči slovenskej 

 

2.SJK.2.1.3. Pozná rečové ústroje a spôsob ako sa hlásky tvoria; vie deliť hlásky podľa rozličných 
kritérií; chápe pojem fonémy; pozná prízvuk a dĺžku a správne číta slová; pozná hláskoslovné 
fonologické zmeny (spodobovanie spoluhlások, striedanie hlások – striedanie spoluhlások, 
striedanie samohlások, pohyblivé a vkladné samohlásky). 

Úloha 17 

2.SJK.2.1.3. Stredná  
úroveň 

         Všimni si uvedené slová. 

vlk – vlčí  

môcť – môžem 

jedol – jedz 

drak – draci    

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. Uvedené hláskoslovné zmeny sa nazývajú: 

a) spodobovanie spoluhlások 

b) striedanie samohlások 

c) vkladné samohlásky 

d) striedanie spoluhlások  

  

Riešenie 

d) striedanie spoluhlások 
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Úloha 18 

2.SJK.2.1.3. Stredná  
úroveň 

      Napíš, ako delíme spoluhlásky podľa pravopisu a napíš jednotlivé spoluhlásky. 

      ___________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________ 

Riešenie 

mäkké: ď, ť, ľ, ň, č, dž, ž, š, c, dz, j 

tvrdé:   d, t, l, n, k, g, h, ch 

obojaké: b, p, m, v, f, r, z, s 

 

2.SJK.2.1.4. Má široké spektrum vedomostí o slovných druhoch1; vie určiť tvar ohybného slova a 
použiť slovo v požadovanom tvare; pozná pojem morfémy; určuje morfémy v jednoduchých 
slovách a pomenúva morfémy; pozná základné spôsoby tvorenia slov2; uplatňuje normu v súvislosti 
s tvarmi slov v menej frekventovaných prípadoch.  

1 – Rozlišuje ohybné a neohybné slovné druhy v menej typických príkladoch. Vie určiť pri 
ohybných slovných druhoch menné gramatické kategórie a slovesné gramatické kategórie v 
zložitejších prípadoch. 

2 – Pozná odvodzovanie (predponové, príponové), skladanie. 

Úloha 19  

2.SJK.2.1.4. Stredná  
úroveň 

V uvedenej vete všimni si podčiarknuté slovo a urč slovný druh, rod, číslo a pád. Odpoveď napíš na 
čiaru.      

  

Kvety vo váze nevydržali ani do západu slnka. 

______________________________________________________________ 

Riešenie 

podstatné meno, ženský rod, jednotné číslo, lokál 
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Úloha 20 

2.SJK.2.1.4. Stredná  
úroveň 

   Všimni si uvedené slová a vedľa na čiaru napíš, ako sú utvorené uvedené odvodené slová. 

   a) nástroj, prababka, prečítať, odletieť, nadváha _______________________ 

   b) domček, chlapisko, trávička, včelár, skladník _______________________ 

Riešenie 

a) predponami 

b) príponami 

 

2.SJK.2.1.5. Vie používať všetky syntaktické možnosti slovenského jazyka1; rozlišuje jednočlenné 
a dvojčlenné vety; analyzuje vety utvorené podľa rozličných modelov2; má široké spektrum 
vedomostí o vetných skladoch3; pozná základné druhy podraďovacieho súvetia (typické príklady)4; 
pozná základy o porovnávacích vzťahoch5, zhode a negácii; rozlišuje druhy priraďovacieho 
súvetia6; vie pochopiť pojem elipsy; má základné vedomosti o používaní pádov a slovesných 
tvarov7.  

1 – Používa rozličné syntaktické konštrukcie, predložkové resp. spájacie výrazy a pod. a parafrázuje 
výpoveď  pomocou synonymických syntaktických konštrukcií. 

2 – Tie modely zahŕňajú vety s vyjadreným podmetom. Jednoduché vety podľa štruktúry 
gramatického jadra: jednočlenné, dvojčlenné. Podľa opozície nesponové – sponové sloveso 
v predikačnom jadre: nesponové (jednočlenné, dvojčlenné) a sponovo-menné (jednočlenné 
a dvojčlenné). Osobitný typ predstavujú neslovesné vety. 

3 – Rozlišuje typy syntagiem (určovacia, prisudzovacia a priraďovacia), určuje v každom type 
syntagmy nadradené/hlavné slovo a podradené/závislé slovo, vie analyzovať zložitejšie syntagmy. 

4 – Rozpoznáva aj typ vedľajšej vety, ale aj jej konštitučnú hodnotu a syntaktickú funkciu (v 
typických prípadoch a na jednoduchších príkladoch). 

5 – Rozlišuje zlučovací, odporovací, vylučovací a stupňovací vzťah medzi všetkými syntaktickými 
jednotkami (priraďovacie vety, podraďovacie vety, syntagmy a slová). 

6 – Rozlišuje zlučovacie, vylučovacie, odporovacie, stupňovacie, príčinné, dôsledkové 
a prípustkové súvetie (teda typy, z ktorých každá má vlastnú komunikačnú funkciu). 

7 – Rozlišuje vzťahy k substantívam, adjektívam a slovesám (adverbálne použitie pádu) – základné 
významy pádov a predložkovo-pádové konštrukcie a rozlišuje tvary (pády a predložkovo-pádové 
konštrukcie), ktoré mennej jednotke dávajú adjektívny význam (opisný a privlastňovací) 
a príslovkové významy (miesta, času, spôsobu, príčiny). 

Rozlišuje časové významy na jednej strane a modálne významy na druhej strane (vrátane rozdiel 
medzi časovým a modálnym významom slovesných časov); pozná základný význam 
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resp. používanie každého slovesného tvaru (absolútny význam každého slovesného času, základný 
význam každého slovného spôsobu a základné použitie infinitívu a slovesných prísloviek), ako aj 
naratívne využitie prézenta, perfekta, aoristu, futúra, imperatívu a potenciálu.  

Úloha 21 

2.SJK.2.1.5. Stredná  
úroveň 

 

Urč druh súvetia, podčiarkni vedľajšiu vetu a urč druh vedľajšej vety. 

  

Zaujímalo ich, či si ešte spomínate na nich.        

_____________________________________________ 

Riešenie 

Zaujímalo ich, či si ešte spomínate na nich.        

Podraďovacie súvetie, vedľajšia veta podmetová 

 

Úloha 22 

2.SJK.2.1.5. Stredná  
úroveň 

 

Pozorne prečítaj vetu a všimni si podčiarknutý prísudok. 

 V skoku do diaľky Vlado je prvý.   

 

Urč druh prísudku. Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.  

a) slovesný 

b) slovesno-menný 

c) slovesný základ     

Riešenie 

b) slovesno-menný 
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2.SJK.2.1.6. Má bohatú a diferencovanú slovnú zásobu (vrátane intelektuálnej a internacionálnej 
lexiky a pozná najfrekventovanejšie internacionálne prefixy a sufixy). Tento fond používa v súlade 
so situáciou; pozná jazyk ako množstvo možností, ktoré slúžia na vyjadrenie individuálnej 
skúsenosti s cieľom zveľadiť vlastnú slovnú zásobu; pozná hypernymiu/hyponymiu, paronymiu; 
rozlišuje lexikálne vrstvy1; pozná metonymiu ako lexikálny mechanizmus2.  

1 – Sú to archaizmy, neologizmy, žargonizmy, termíny, dialektizmy, vulgarizmy a pod. 

2 – Metonymia tu nie je rétorický prostriedok (štylistická figúra), ale spôsob, ako z jedného 
významu slova vyvodiť iný (napr. Stratil hlavu vo význame Stratil rozum).  

Úloha 23 

2.SJK.2.1.6. Stredná  
úroveň 

 Čo to znamená, keď povieme, že jazyk je produktívny? 

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. 

a) Jazykom s prenášajú vedomosti z kolena na koleno. 

b) Pomocou jazyka a v súlade so svojimi potrebami človek môže neustále utvárať nové výpovede. 

c) Jazykom možno hovoriť o minulosti, budúcnosti, vzdialených priestoroch, o neexistujúcich 
veciach.  

d) Kombináciou jednotiek nižšieho radu utvárajú sa jednotky vyššieho radu.      

Riešenie 

b) Pomocou jazyka a v súlade so svojimi potrebami človek môže neustále utvárať nové výpovede. 

 

Úloha 24 

2.SJK.2.1.6. Stredná  

úroveň 

Podstatné mená antipatia a nechuť sú synonymá.  

Zakrúžkuj písmeno pred názvom, ku ktorému zaraďujeme lexému antipatia.   

a) archaizmus 

b) neologizmus 

c) vulgarizmus 

Riešenie 

b) neologizmus 
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POKROČILÁ ÚROVEŇ  

 

2.SJK.3.1.1. Rozumie, že existuje úzka spätosť medzi jazykom a myslením; chápe pojem 
kategorizácie1; pozná konverzačné maximum (kvality, kvantity, relevantnosti a spôsobu)2; chápe 
pojem informačnej aktualizácie vety a vie, ako to dosiahnuť; rozumie pojem textovej kohézie3. 

1 – Práve tu jazyk, ako odraz skúsenosti človeka, sprostredkúva medzi realitou a ľudským 
myslením. Kategorizáciou je zaraďovanie javov z vonkajšieho sveta do skupín, pre potreby 
myslenia a jazykového kódovania. Kategorizácia je priamo relevantná pre jazyk: kedykoľvek 

pre niektoré javy používame ten istý názov, my ich vlastne zaraďujeme spolu, do rovnakej 
kategórie (napr. zubárska stolička sa veľmi líši od typickej stoličky, ale my ju pomenúvame 
rovnakou lexémou – stolička). 

2 – Konverzačné maximá sú výrazy tzv. princíp spolupráce – predpoklady, že spolubesedníci 
v priebehu komunikácie navzájom spolupracujú; maximá sú tiché pravidlá, ktoré oni nevedome a 
automaticky, počas komunikácie (nielen verbálne, ale aj neverbálne) uctievajú. Sú to: (1) maximum 
kvantity: prenes toľko informácií, koľko je to potrebné (ani viac, ani menej); informuj toľko, koľko 
je to potrebné (ani viac ani menej); (2) maximum kvality: hovor to, čo považuješ  za pravdu; (3) 
maximum relevantnosti: hovor to, čo je relevantné; (4) maximum spôsobu: buď krátky a jasný. 

3 – Ide o významové vzťahy, ktoré tvoria text práve textom, nie sú radom ľubovoľne usporiadaných 
viet. Niektoré spôsoby, ktorými možno nadviazať kohézne vzťahy sú: použitie deiktických slov 
(zámená, zámenné príslovky a ukazovacie častice), elipsy (vynechanie častí vety, ktoré sa 
spomínajú v predchádzajúcej časti textu) a používanie textových konektorov (napr. teda, medzitým, 
tiež, inými slovami atď.). Predpokladá sa, že žiaci pochopia, že vety sa musia nadväzovať, aby 
tvorili text a aby vedeli rozpoznať uvedené spôsoby nadväzovania na jednoduchých príkladoch. 

Úloha 25 

2.SJK.3.1.1. Pokročilá  
úroveň 

 

Ktorá z uvedených troch viet je odpoveď na otázku: Kedy Peter kúpi noviny? 

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. 

 

a) Keď sa bude vracať z práce, Peter kúpi noviny. 

b) Peter, keď sa bude vracať z práce, kúpi noviny. 

c) Peter kúpi noviny, keď sa bude vracať z práce. 

Riešenie 

          c) Peter kúpi noviny, keď sa bude vracať z práce. 
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2.SJK.3.1.2. Pri delení slov na slabiky prihliada na pravidlá; vie určiť nositeľa slabiky na 
príkladoch.  

Úloha 26 

2.SJK.3.1.2. Pokročilá  
úroveň 

Zakrúžkuj písmeno pred riadkom, v ktorom sú všetky slová správne rozdelené na slabiky.  

a) ro-vin-ka, ro-ky, die-ťa, far-bi-čka, lú-ska-nie 

b) ro-vi-nka, ro-ky, die-ťa, far-bi-čka, lú-ska-nie 

c) ro-vin-ka, ro-ky, die-ťa, fa-rbi-čka, lú-ska-nie 

d) ro-vin-ka, ro-ky, die-ťa, far-bi-čka, lús-ka-nie     

Riešenie 

a) ro-vin-ka, ro-ky, die-ťa, far-bi-čka, lú-ska-nie 

 

Úloha 27 

2.SJK.3.1.2. Pokročilá  
úroveň 

 Vedľa každého slova na čiaru napíš nositeľov slabičnosti. 

a) cvičenie __________ 

b) vraví      __________ 

c) mlieko   __________ 

d) prsty     __________ 

Riešenie 

a) i, e, ie 

b) a, í  

c) ie, o 

d) r, y  
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2.SJK.3.1.3. Má široké spektrum vedomostí z morfológie1 a z tvorenia slov v slovenskom jazyku 
(člení slová na morfémy a v zložitejších príkladoch vie pomenovať morfémy). 

1 – Tieto podrobnejšie vedomosti zahŕňajú špecifickosti deklinačných typov podstatných mien a 
špecifickosti deklinácie ostatných menných slovných druhov, špecifickosti komparácie prídavných 
mien a prísloviek, konjugáciu nepravidelných slovies. 

Úloha 28 

2.SJK.3.1.3. Pokročilá  
úroveň 

Napíš pomocné sloveso byť v prítomnom čase (všetky tri osoby v jednotnom a v množnom čísle). 

       jed.č.                        množ.č. 

1. ____________    1. ____________ 

2. ____________    2. ____________ 

3. ____________    3. ____________  

Riešenie 

som    sme 

si        ste 

je        sú 

 

Úloha 29 

2.SJK.3.1.3. Pokročilá  
úroveň 

Napíš druhý a tretí stupeň z uvedených prídavných mien. 

a) malý    ____________            _______________ 

b) zlý       ____________            _______________ 

c) dobrý  _____________           _______________ 

Riešenie 

a) menší, najmenší 

b) horší, najhorší 

c) lepší, najlepší 
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2.SJK.3.1.4. Má široké spektrum vedomostí o používaní pádov a slovesných tvarov1; vie 
analyzovať zložitejšie vety utvorené podľa rozličných modelov2; pozná druhy jednoduchých viet; 
pozná rôzne riešenia v súvislosti s kongruenciou.  

1 – Pozná hlavné významy resp. používanie pádov. Pozná aj iné významy slovesných časov 

a spôsobov okrem základných a naratívnych. Na typických príkladoch rozlišuje základný 
a sekundárny významov slovesných časov. 

2 – Dodatkové modely zahŕňajú rozličné modely zložených súvetí (vzťah medzi vetami v zloženom 
súvetí môže byť priraďovací, podraďovací).  

Úloha 30 

2.SJK.3.1.4. Pokročilá  
úroveň 

    Urč význam podčiarknutých tvarov genitívu v uvedených vetách. 

    Po obede potrebujem napiť sa vody.    

    Večer má vo zvyku zajesť si klobásku.  

    Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.  

             a) temporálny genitív 

             b) partitívny genitív 

             c) ablatívny genitív 

Riešenie 

b) partitívny genitív 
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2.SJK.3.1.5. Má základné vedomosti o slovníkoch a vie používať rôzne druhy slovníkov.  

Úloha 31 

2.SJK.3.1.5. Pokročilá  
úroveň 

Pozorne prečítaj uvedené heslo zo slovníka. 

 

kúdol zvírený útvar drobných čiastočiek • oblak • mračno • mrak: kúdol, oblak dymu; mračno, 
mrak sadzí • kotúč: rozvírený kotúč prachu • kúr • expr. kundol • kúrňava: kundol, kúrňava 
piesku 

 

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. Uvedené heslo je z: 

a) Krátkeho slovníka slovenského jazyka  

b) Frazeologického slovníka 

c) Synonymického slovníka slovenčiny 

d) Retrográdneho slovníka slovenčiny 

Riešenie 

c) Synonymického slovníka slovenčiny 

 

2.2. Oblasť LITERATÚRA 

2.2.1. Všeobecný prehľad o dosiahnutom učení v oblasti Literatúra 

          1. Už viac ako dve a pol tisícročia štúdium literatúry existuje ako nenahraditeľná cesta 
pochopenia človeka, jeho miesta vo svete, zmysel jeho existencie. Ako súčasť kultúry a vedy, 
ono rozvíja ľudské vedomie tejto (sociálno-historickej) a inej (metafyzickej) reality. Interpretácia 
literárnych diel permanentne odhaľuje a prehlbuje poznanie tohto sveta a človeka v ňom, ale aj 
zisťovanie estetických zákonov, kognitívnych postupov, antropologických, morálnych a kultúrnych 
hodnôt. 

        Založená na jazyku, literatúra v skutočnosti odhaľuje totožnosť a hĺbky toho jazyka, v ktorom 
je uložená kolektívna pamäť, ktorá dosahuje svoje archaické korene. A ďalej, kultúrne a umelecky, 
literatúra formuje kultúrno-umeleckú identitu ľudských dejín. A interpretovať a chápať (národnú a 
svetovú) literatúru znamená len prehlbovať vlastnú kultúrnu, sociálnu, umeleckú orientáciu vo 
svete. 

        Dokonca pozorované aj v národnom zmysle, slovenská literatúra ako súčasť veľkej európskej 
literatúry, je najtrvácnejším a najzložitejším prejavom našej historickej existencie. Vo vzťahu 
k všetkým ostatným kultúrnym a vedeckým diskurzom, historická kontinuita identity a kontinuita 
kultúrneho sebavyjadrenia sa uskutočňovala výlučne v slovenskej literatúre. Pochopiť jej miesto v 
európskych literárnych rámcoch znamená pochopiť naše miesto v rámci kultúry  a civilizačných 
tokov od stredoveku až po súčasnosť. 
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Štúdium literatúry prebieha v najužšom kontakte s inými humanistickými, ale i exaktnými 
disciplínami. Interpretovaním literárneho diela  teoretické výsledky lingvistiky, psychológie, 
filozofie, teológie, histórie, sociológie, kultúrológie, ale tiež i exaktných vied, žiak spoznáva zložitú 
povahu literárnej tvorivosti. Koncipovaním ľudskej tragédie a ľudskej potreby pochopiť svoje 
miesto vo vesmíre, literatúra tiež koncipuje aj iné výrazy ľudskej mysle a ducha. Chápaním 
básnických princípov literárneho diela, jeho výraz, naratívnosť, štrukturálne a diskurzívne črty, ako 
aj jeho komunikačný a informatický rozmer, interpretáciou literatúry sa vstupuje do jemných 
historických a kultúrnych matríc, na ktorých je náš svet formovaný. Plán ideí, figurácia priestoru, 
času a hrdinov, tvorivé, ale aj čitateľské princípy umenia a kultúry, iba umožňujú, aby sa nám svet 
vrátil v tom hlbšom a koncipovanejšom tvare. A aby sme ho videli tými očami literatúry, bez 
ktorých by sme nikdy nevideli, prekonávaním jednoduchej racionality a mechaniky, neosobnosti a 
istoty exaktného poznania. Štúdium literatúry nás opäť privádza k osobnosti, neistote, nelogickosti 
a iracionálnemu – ktoré sú základnými kategóriami ľudskej existencie. Ako aj k narácii, 
rozprávaniu a to ako jednému z modelov vnímania ľudskej identity ako naratívnej identity. 

     2. Štúdium literatúry je opäť reflexívnym a intuitívnym prenikaním do literárneho diela, 
ktoré, rovnako ako všetky vyššie uvedené, podporujú Všeobecné štandardy výsledkov –  vzdelávacie 
štandardy pre koniec všeobecného stredného vzdelávania. Sú cieľom stredoškolského vzdelávania a 
zahŕňajú získavanie funkčných znalostí, ovládanie zručností, rozvíjanie schopností a formovanie 
postojov a hodnôt žiakov v rámci skúmania literatúry: 

    • konštruktívne a kreatívne porozumenie a interpretácia; 

    • analytické, argumentované, problémové, syntetické, interpretačné a kritické myslenie; 

    • zvládnutie estetických, spoločenských, výchovných, morálnych, komunikačných zručností; 

    • používanie rôznych literárnoteoretických a humanistických metodológií 

    • osvojovanie si a používanie literárnoteoretických pojmov; 

    • spoznávanie úlohy a miesta (slovenskej, svetovej) literatúry v kontexte umenia, kultúry a dejín; 

    • spoznávanie významu zachovania literárneho dedičstva a literárnej kultúry; 

    • rozvíjanie čitateľskej skúsenosti a čitateľskej techniky ako zálohy všeobecno-humanistických 
kompetencií a cieľov čítania a porozumenia; 

    • znalosť a uctievanie všeľudských kultúrnych hodnôt; 

    • získavanie kultúrnej identity (národnej, európskej, globálnej); 

    • poznávanie významu literatúry pre formovanie jazykovej, literárnej, kultúrnej a národnej 
identity. 

            Chápaním literatúry žiak chápe osobne, chápe seba a ovláda svet vôkol seba. A rozumieť 
literatúre je možné rôznymi teoretickými metodológiami, ktoré vedu o 
literatúre a teóriu literatúry rozvili z hľadiska všeobecných schém a osobitných postupov pre 
analytické, syntetické a interpretačné tlmočenie literatúry. Deduktívne a induktívne, 
intuitívne a racionálne, výskumné a interaktívne literárne metodológie teoreticky 
usmerňujú pozornosť na rôzne aspekty literatúry: poetické, literárnohistorické, 
psychologické, ontologické, lingvistické, vnímavé, kultúrne. Ako jazyk existuje 
v literárnom diele, ako sa organizuje literárne dielo, ako sa číta, ako sa humanita, história a 
kultúra odzrkadľujú v literárnom diele, problémy žánru, diskurzu (...) - sú len niektoré z vedomostí, 
ktoré si žiak osvojí a ktoré mu umožňujú vytvoriť vlastnú kultúrnu identitu. 
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        Získanie kultúrnej identity, ktorá sa vracia do sveta ako kultúry a človekovi ako kultúrnemu, 
tlmočenie a čítanie literatúry žiakovi umožňujú zohľadniť svoju vlastnú národnú identitu v súčasnej 
multikultúrnej spoločnosti, ako aj rozvíjať súčasný humanizmus a tak prekonávať rozličné rodové, 
rasové, etnické a kultúrne predsudky. 

 

2.2.2. Komentáre k štandardom v oblasti Literatúra 

ŠTANDARD 1. Všeobecné prihliadanie na štandard  

Týmto štandardom definuje sa rámec, navrstvenosť a zložitosť zážitkového, tvorivého a 

kritického čítania a interpretácie diela. 

 

Základná úroveň 

2.SЈK.1.2.1. Pozná autorov diel z povinného školského programu a dokáže ich zaradiť do kontextu 
tvorivého opusu a literárnohistorického kontextu.  

Stupňovaním základnej požiadavky vyjadrenej uvedeným štandardom sa očakáva, že žiak 
bude vedieť a bude schopný najprv presne určiť autora diela na základe jeho názvu, 
parafrázovaného obsahu, úryvku, ako aj vymenovať diela, ktoré napísal určitý autor a ktorá je 
obsiahnutá v povinnej časti školského programu. Okrem tohto typu kontextualizácie, žiak by mal 
spoľahlivo zaradiť do ktorého obdobia vo vývoji literatúry to dielo a ten autor patria, ako i v 
literárno-historickom zmysle určiť, odkedy a dokedy toto obdobie trvalo a ktoré sú jeho základné 
charakteristiky (názov, čas, predstavitelia, základné poetické vlastnosti). 

 

Stredná úroveň 

2.SJK.2.2.1. Interpretuje literárny text s nahliadnutím do jeho integračných činiteľov (zážitkový 
kontext, tematicko-motivačný segment, kompozícia, postavy, naratívne formy, ideový segment, 
jazykovo-štýlové aspekty...). 

Na strednej úrovni žiak na základe vyššie uvedených integračných faktorov diela, za  pomoci 
učiteľa, spolu s vyššie uvedenými príkladmi, spoľahlivo interpretuje dielo tak, že prezentuje svoj 
čitateľský zážitok, určuje základné a vedľajšie témy a motívy, zisťuje prvky kompozície diela ako 
aj postupy charakterizácie hlavných a vedľajších postáv, určuje typy rozprávania a opisovania, 
jazykovo-štylistické výrazové prostriedky ... 

 

Pokročilá úroveň 

2.SJK.3.2.1. Číta, prežíva a samostatne vysvetľuje literárno-umelecké a literárnovedné diela z 
povinného školského programu, ako i dodatkové (voliteľné) a fakultatívne literárno-umelecké a 
literárnovedné texty; počas interpretácie spoľahlivo používa získané vedomosti o literárnom opuse 
autora a literárnohistorickom kontexte. 
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             Na pokročilej úrovni požiadavky uvedené pre základnú a strednú úroveň zostávajú, ale sa 
zvlášť hodnotí samostatnosť žiakov pri realizácii týchto interpretačných aktivít, ako aj ich 
rozširovanie na tie diela, ktoré sa nenachádzajú v povinnom školskom programe, ale v jeho 
voliteľnej časti alebo si žiak samostatne alebo za pomoci učiteľa a knihovníka vyberá. 

 

ŠTANDARD 2. Všeobecné prihliadanie na štandard 

           Vyššie uvedené štandardy stupňujú znalosti žiaka z oblasti literárnoteoretickej terminológie a 
jeho schopnosti aplikovať ich v primeraných situáciách. 

 

Základná úroveň 

2.SJK.1.2.2. Pozná literárnoteoretickú terminológiu a funkčne ju spája s príkladmi z literárnych1 
a neumeleckých2 textov určených programom. 

         Na základnej úrovni žiak má na základe príkladov správne literárno-teoreticky pomenovať 
javy, ktoré sú príkladom ilustrované ako i pre každý literárno-teoretický termín vymenovať  
základný, jednoduchší príklad. Táto požiadavka sa vzťahuje predovšetkým na jednoduchšie 
príklady tých základných literárno-teoretických pojmov, ktoré sú  uvedené v povinnej časti 
školského programu. 

          Považujeme, že na základnej úrovni by mal žiak zvládnuť základné fakty o nasledujúcich 
pojmoch/javoch vedy o literatúre a vedieť na základe príkladu rozlíšiť, o ktorý pojem/jav ide: veda 
o literatúre; slovenská a svetová literatúra; zážitok z literárno-umeleckého diela a interpretácia; 
autorská literatúra a ľudová slovesnosť; literárnovedný text; rozdelenie národnej literatúry na 
poéziu a prózu; základné klasifikácie ľudovej poézie a ľudovej prózy; literárne druhy v autorskej 
literatúre – charakteristiky lyrického, epického a dramatického diela; literárne druhy/žánre: 
ľúbostná, vlastenecká, deskriptívna (opisná), humoristická, satirická a reflexívna (úvahová) lyrická 
poézia, epos, kratšie formy prózy (mýtus, legenda, povesť, kronika, bájka); základné formy dlhších 
prozaických útvarov: román a poviedka; dramatické útvary (vo verši alebo próze); téma; motív 
(základný/hlavný: sekundárny, statický, dynamický) a motivácia; fabula, sujet; epilóg a pointa; 
dramatický dej a jeho fázy; idea; kompozícia; lyrický subjekt/lyrické ja; autor vs. rozprávač; 
základný typ rozprávania, základné typy rozprávačov, chronotop, postava/hrdina/charakter; 
základné druhy charakterizácie; dialóg, monológ, vnútorný monológ; poetika (spisovateľa, 
obdobia); štýl; figúry a trópy (základné figúry zvuku, základné figúry syntaxe, prirovnanie, 
metafora, metonymia, alegória, gradácia, hyperbola, epitetón, symbol, humor a irónia); základné 
pojmy z metriky (základné tvary strofy, verša a rýmu, prestávka, refrén, akroverš, voľný verš); 
rytmus v poézii. 

  

                                                 
1 Literárne texty zahŕňajú literárno-umelecké a literárnovedné texty. 
2 Pod neumeleckými textami chápeme texty z vedy o jazyku a literárnovedné texty, vedecko-populárne texty z týchto 
oblastí a podľa potreby texty z médií a ďalších prameňov priliehavých na spracovanie učiva z predmetu Slovenský 
jazyk a literatúra. 
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Stredná úroveň 

2.SJK.2.2.2. Pozná literárnoteoretickú terminológiu a literárnoteoretické poznatky adekvátne 
uplatňuje pri analýze literárnych diel určených programom.   

Na strednej úrovni sa táto požiadavka dodatočne komplikuje faktom, že pri interpretácii diela 
sa od žiaka očakáva, že (1) literárnoteoreticky správne pomenuje základné integračné činitele diela 
počas jeho chápania a interpretácie a to používaním tých literárnoteoretických pojmov, ktoré patria 
do povinného školského programu a že (2) uplatní svoje základné vedomosti o tom 
literárnoteoretickom pojme počas analýzy diela z povinného školského programu. 

Na strednej úrovni súbor pojmov/javov uvedených pre základnú úroveň zostáva, ale  stupeň 
požiadaviek sa zvýši o jeden. Taktiež sa pridávajú nasledujúce prvky: teória literatúry, dejiny 
literatúry  a literárna kritika; štruktúra lyrickej básne (ľudová slovesnosť vs. autorská literatúra); 
druhy/žánre/typy/formy v ľudovej slovesnosti (rôzne klasifikácie ľudových epických básní, rôzne 
klasifikácie ľudových lyrických básní, rôzne klasifikácie ľudovej prózy: dlhšie a kratšie ústne 
prózaické formy) a v umeleckej literatúre (elégia, poéma, balada; realistický vs. moderný román, 
štruktúra prozaických foriem (romány a poviedky); techniky rozprávania a typy rozprávačov; 
dramatická štruktúra a dramatické jednoty; tragická vina, katarzia, antidráma, archetyp, lyrické 
paralelizmy, satira, paródia, groteska; oxymorón, parabola, alúzia, eufemizmus, paradox; absurd, 
invokácia, synestézia, štylistika a jazyková aktualizácia (vlastne zvýraznenie: čo sa hovorí? ako sa 
hovorí?); umelecké kódy a konvencie (konvencia formy a konvencia obsahu); zneobyčajnenie; 
intertextualita (intertextuálne vzťahy); možné svety atď. 

 

Pokročilá úroveň 

2.SJK.3.2.2. Ovláda literárnoteoretickú terminológiu a teoretické poznatky adekvátne uplatňuje pri 
vysvetľovaní literárno-umeleckých a literárnovedných diel stanovených školským programom ako i 
ďalších diel rovnakého druhu žánrovo rozličných, mimo školského programu.  

          Pokročilá úroveň znamená samostatnosť žiaka v používaní literárnoteoretickej terminológie 
a adekvátnom pomenovaní, tiež samostatne zistených integračných faktorov interpretácie 
literárnych diel a to nielen tých, ktoré sú v povinnej časti školského programu, ale aj v jeho 
voliteľnej časti, ako aj keď ide o diela, ktoré si žiak volí samostatne mimo programových jednotiek. 
Táto úroveň by neprinášala nové pojmy/javy, ale by sa už existujúce testovali v rámci požiadaviek 
pre prepokročilú úroveň. 

 

ŠTANDARD 3. Všeobecné prihliadanie na štandard 

Poznávanie a používanie literárnoteoretických a literárnovedných metodológií je základom 
pochopenia literatúry. Týmto sa podporuje vedecké chápanie literatúry a  primeraným 
metodologickým spôsobom vedecky analyzuje a interpretuje literárne dielo (neoddeliteľné časti 
poetiky literárneho diela), umiestňuje do dejín literatúry a kultúry, synteticky spája s inými 
humanistickými disciplínami. Primerané použitie teoretických a vedeckých metód v chápaní 
literatúry iba prehlbuje jej porozumenie a ponúka aparatúru na pochopenie i iných humanistických 
disciplín. 
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Základná úroveň 

2.SJK.1.2.3. Pri analýze literárno-umeleckých a literárnovedných diel rozlišuje metódy vnútorného 
a vonkajšieho prístupu. 

Žiak je oboznámený so základnými metodológiami interpretácie literatúry. 

    • Vonkajší prístup (biografia, historiografia, sociálne chápanie literatúry). 

    • Vnútorný prístup: 

– ruský formalizmus (téma, motív, fabula, sujet, postup, charakter/hrdina, žánre ...); 

– naratológia (rozprávačské inštancie (rozprávanie v tretej osobe/autorské rozprávanie, rozprávanie v 
prvej osobe); 

– štrukturalizmus/semiotika (rozlišuje základné štrukturálne charakteristiky literárneho diela); 

– komparatistika (pozná komparatívny vzťah národná – svetová literatúra). 

 

Stredná úroveň 

2.SJK.2.2.3. Rozlišuje metódy vnútorného a vonkajšieho prístupu pri interpretácii literárno-
umeleckého a literárnovedného diela a adekvátne ich uplatňuje  pri porozumení a analýze týchto 
druhov diel. 

Žiak pozná a adekvátne uplatňuje základné metodológie interpretácie literatúry: 

    • Vonkajší prístup (biografia, historiografia, sociálne chápanie literatúry). 

    • Vnútorný prístup: 

– ruský formalizmus (téma, motív, fabula, sujet, postup, charakter/hrdina, žánre ...); 

– naratológia (príbehy rozprávania (rozprávanie v tretej osobe/autorské rozprávanie, rozprávanie v 
prvej osobe (vnútorný monológ, prúd vedomia) z hľadiska (psychologického, priestorového); 

– štrukturalizmus/semiotika (synchrónna a diachrónna identita lexiky, mytologické vrstvy, 
archetypy), nemeniteľné/variabilné konštanty literárneho diela (lexémy v básni, načasovanie, 
gramatický tvar slova, figúry v literárnom diele, sémantika predmetu ...); 

 – poetická analýza (prvky konštitúcie literárneho diela (od rozprávania, štruktúry, formovanie 
postáv, štruktúry verša, strofy, básne...); 

– hermeneutika/fenomenológia (určovanie ontológie sveta literárneho diela (problém času, 
priestoru, bytosti, človeka); 

– postštrukturalizmus: intertextualita (identita textu s ohľadom na diachrónny a synchrónny 
podtext), rozprávačský rozmer a paraliterárne texty, metatextualita; 

– komparatistika (porovnanie literárnych diel podľa epoch, domáca – svetová literatúra, sociálne a 
biografické okolnosti autorov a diela). 
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Pokročilá úroveň 

2.SJK.3.2.3. V procese interpretácie literárnych a literárnych diel, výber, aplikovať a skombinovať 
primerané metódy vnútorného a vonkajšieho prístupu. 

 

Žiak správne používa a kombinuje rôzne metodológie interpretácie literatúry: 

    • Vonkajší prístup (biografia, historiografia, sociálne chápanie literatúry). 

    • Vnútorný prístup: 

– ruský formalizmus (téma, motív, fabula, sujet, postup, charakter/hrdina, žánre ...); 

– naratológia (príbehy rozprávania (rozprávanie v tretej osobe/autorské rozprávanie, rozprávanie v 
prvej osobe (vnútorný monológ, prúd vedomia), sústreďovanie (nulové, vnútorné, vonkajšie), z 
hľadiska (priestorovo-časového, ideologického, psychologického, frazeologického);  

– štrukturalizmus/semiotika (štrukturálne znaky diela: jazykové znaky, konštantné/ variabilné 
konštanty literárneho diela (lexémy v básni, časové smernice, gramatické tvary slov, figúry 
v literárnom diele, sémantika predmetov ...), ich synchrónna a diachrónna identita (lexikálny pôvod, 
mytologické vrstvy, archetypy); 

– poetická analýza (tvarovanie literárneho diela, konštitučné prvky literárneho diela (od rozprávania, 
štruktúry, charakterizácie postáv, štruktúry verša, strofy, básne ...); 

– hermeneutika/fenomenológia (určovanie symbolického a ontologického plánu literárneho diela 
(problém času, priestoru, bytosti); 

– postštrukturalizmus: intertextualita (identita textu s ohľadom na diachroónny a synchrónny 
podtext), rozprávačský rozmer neliterárneho textu, metatextualita; 

– komparatistika (porovnanie literárnych diel podľa epoch, domáca – svetová literatúra, sociálne a 
biografické okolnosti autora a diela, intertextuálne a kultúrne súvislosti). 

 

ŠTANDARD 4. Všeobecné prihliadanie na štandard 

Identifikácia základných básnických, lingvistických a estetických vlastností literárno-umeleckých 
textov umožňuje ich analytickú interpretáciu. Hodnotenie a opisovanie štrukturálnych charakteristík 
literárneho diela, jeho zložitosti a žánrovej identity spája sa s naratívnymi a štylistickými prvkami, z 
ktorých je dielo utvorené a tak umožňuje rozpoznať všetky tvarovacie funkcie básnickej tvorby 
literárneho diela a spôsob formovania jeho významu. Estetickú hodnotu literárneho diela možno 
chápať v kontexte estetických kategórií a lingvistickú identitu literatúra vníma prostredníctvom 
chápania, že jazyk je základná stavebná jednotka literárneho diela, a naviac, že celková kultúra je 
jej stavebná jednotka. 
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Základná úroveň 

2.SJK.1.2.4. Všíma si a príkladmi argumentuje základné poetické, jazykové, estetické a 
štrukturálne charakteristiky literárnych diel z povinnej školskej lektúry. 

    • Rozpoznáva základné básnické charakteristiky literárneho diela (charakteristiky žánru, druhu), 
naratívnosť, deskriptívnosť, vlastnosti charakteru/hrdinov/postáv, literárnu kompozíciu, štylistické 
prvky). 

    • Rozpoznáva základné štrukturálne a estetické vlastnosti literárnych textov (znakovosť textu, 
nemeniteľné/variabilné konštanty literárneho diela, spôsob tvarovania významu, informatívnosť 
textu, základné estetické kritériá ...). 

    • Rozpoznáva, že základnou literárnou jednotkou literatúry je jazyk, ako aj miesto neumeleckej 
(jazyk, funkčné štýly...) literárnej jednotky v umeleckom texte. 

 

Stredná úroveň 

2.SJK.2.2.4. Všíma si a vysvetľuje poetické, jazykové, estetické a štrukturálne vlastnosti literárno-
umeleckých a literárnovedných diel v rámci školskej lektúry; hodnotí, či je zložitý literárnovedný 
text (autobiografia, biografia, memoáre, denník, list, cestopis...) dobre  štruktúrovaný a koherentný, 
či sú idey vystihnuté jasne a precízne; všíma si štýlové postupy v literárno-umeleckom a 
literárnovednom texte; hodnotí do akej miery určité charakteristiky textu vplývajú na jeho 
porozumenie a prispievajú k analýze významu textu. 

    • Dokáže určiť básnické charakteristiky literárneho diela a určiť ich miesto a úlohu v literárnom 
diele (vlastnosti žánrov, druhov), rozprávanie, naratívnosť, deskriptívnosť, psychologickú hĺbku 
a plastickosť charakterov/hrdinov/postáv, symbolický charakter jazyka, 

literárnu kompozíciu, intertext, štylistické figúry ...). 

    • Dokáže určiť štrukturálne a estetické vlastnosti literárnych textov a určuje ich významy a 
hodnoty (znakovosť textu, spôsob tvarovania významu, informatívnosť textu, základné estetické 
kritériá ...). 

    • Rozpoznáva, že základná literárna jednotka literatúry je jazyk, ako aj miesto neumeleckej 
(jazyk, funkčné štýly...) literárnej jednotky v umeleckom texte. 

    • Rozpoznáva, že sú i iné literárne, umelecké a kultúrne výdobytky literárnej jednotky literárneho 
diela a analyzuje, ako sa táto literárna jednotka formuje v osobitnom literárnom diele. 

 

Pokročilá úroveň 

2.SJK.3.2.4. Všíma si a vysvetľuje poetické, jazykové, estetické a štrukturálne charakteristiky 
literárno-umeleckých a literárnovedných textov v rámci školskej lektúry a mimo školského 
programu; hodnotí a prirovnáva štýlotvorné postupy v uvedených druhoch textov.  

     • Interpretuje básnické charakteristiky literárneho diela a určuje ich miesto a úlohu v literárnom 
diele (charakteristiky žánru (druhu) a jazyka, naratívnosť, výskyt trópov, deskriptívnosť, 
imaginárnosť, mimetiku, štruktúru, typizovanosť, psychologické hĺbky a plastickosť 
charakterov/hrdinov/postáv, symbolický charakter literárneho diela, kompozíciu, štylistické figúry, 
intertext ...). 
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    • Interpretuje štrukturálne a estetické charakteristiky literárnych textov a určuje ich význam a 
hodnoty (znakovosť textu, spôsob tvarovania významu, informatívnosť textu, vnútorné a 
mimotextuálne referencie, základné estetické kritériá ...).  

    • Chápe, že základná literárna jednotka literatúry je jazyk, ako aj miesto neumeleckej (jazyk, 
funkčné štýly...) literárnej jednotky v umeleckom texte. 

    • Chápe, že sú i iné literárne, umelecké a kultúrne výdobytky stavebné jednotky literárneho diela 
a analyzuje, ako sa táto literárna jednotka formuje v jednom osobitnom literárnom diele. 

 

ŠTANDARD 5. Všeobecné prihliadanie na štandard 

Chápanie literatúry ako jedného z mnohých spoločenských diskurzov. Porovnávaním literatúry s 
inými diskurzívnymi praktikami si uvedomuje styk literatúry s inými diskurzmi (naratívnosť, fikcia, 
estetické, básnické a žánrové tvarovanie neumeleckých diskurzov...) a tieto zistenia sa používajú pri 
interpretácii literárnych diel. Všíma si a interpretuje asimiláciu neliterárnych diskurzov do literatúry 
(právnického, historiografického, psychologického ...) a tak si uvedomí ich úlohu v poetike 
literárneho diela. 

 

Základná úroveň 

2.SJK.1.2.5. Všíma si základné charakteristiky literatúry ako diskurzu a rozlišuje ho vo vzťahu k 
ostatným spoločenským diskurzom. 

    • Rozlišuje charakteristiky literárneho diskurzu (rozprávanie, esteticko-poetická identita, kritický 
pohľad na spoločnosť, fikcia ...) vo vzťahu k ostatným diskurzom. 

    • Literárny diskurz podľa vedeckého (dejiny, psychológia, filozofia, exaktné vedy ...), 
administratívneho, novinárskeho/mediálneho diskurzu, politického, vyšetrovacieho, 
literárnoteoretického... 

    • Zisťuje, že literatúra môže poeticky obsiahnuť aj ostatné diskurzy. 

    • Všíma si rozdiely: 

Literatúra                                                  Iné diskurzy 

rytmickosť/melódia                                  bez rytmickosti/melódie 

subjektívnosť                                            objektívnosť  

nelogickosť                                               logickosť 

figuratívnosť narácie                                 „nefiguratívna narácia” 
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Stredná úroveň 

2.SJK.2.2.5. Vysvetľuje základné prvky literatúry ako diskurzu vo vzťahu k ďalším spoločenským 
diskurzom (napr. prítomnosť/neprítomnosť rozprávača, naratívny fókus, status historického a 
fiktívneho atď.).  

    • Rozlišuje charakteristiky literárneho diskurzu (naratívnosť, esteticko-poetická identita, kritický 
pohľad na spoločnosť, fikcia ...) vo vzťahu k ostatným diskurzom. 

    • Literárny diskurz podľa vedeckého (história, psychológia, filozofia, exaktné vedy ...), 
administratívneho, novinárskeho/mediálneho diskurzu, politického, vyšetrovacieho, 

literárnoteoretického... 

    • Opisuje význam a funkciu iných diskurzov v literárnom diskurze (robia dielo polyžánrovým, 
navrstvenejším) a ich príspevok (poetickej, sociálnej) hĺbke a šírke literárneho diela. 

    • Porovnáva a chápe charakteristiky: 

Literatúra                                                  Iné diskurzy 

obraznosť                                                analytickosť/racionalita 

rytmickosť/melódia                                bez rytmickosti/melódie 

subjektívnosť                                           objektívnosť  

nelogickosť                                              logickosť 

figuratívnosť narácie                               „nefiguratívna narácia”  

simulácia iných diskurzov v diele           zameranie sa na vlastný diskurz 

asociatívne                                               induktívne/dedukčne 

 

Pokročilá úroveň 

2.SJK.3.2.5. Chápe základné prvky literatúry ako diskurzu (porovnáva napr. prítomnosť/ 
neprítomnosť rozpávača, naratívny fókus, status historického a fiktívneho a pod.) vo vzťahu k 
ďalším spoločenským diskurzom a tie poznatky používa pri analýze  literárnych diel. 

    • Rozlišuje charakteristiky literárneho diskurzu (naratívnosť, esteticko-poetická identita, kritický 
pohľad na spoločnosť, fikcia ...) vo vzťahu k ostatným diskurzom. 

    • Literárny diskurz podľa vedeckého (história, psychológia, filozofia, exaktné vedy...), 
administratívneho, novinárskeho/mediálneho diskurzu, politického, vyšetrovacieho, 
literárnoteoretického... 

    • Zisťuje, že literatúra môže poeticky obsiahnuť aj ostatné diskurzy. 

    • Opisuje význam a funkciu iných diskurzov v literárnom diskurze (robia dielo polyžánrovým, 
navrstvenejším) a ich príspevok (poetickej, sociálnej) hĺbke a šírke literárneho diela. 
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    • Porovnáva a chápe charakteristiky: 

Literatúra                                                  Iné diskurzy 

obraznosť                                                 analytickosť/racionalita 

expresívnosť                                             kauzálnosť 

rytmickosť/melódia                                  bez rytmickosti/melódie 

subjektívnosť                                           objektívnosť  

nelogickosť                                              logickosť 

figuratívna narácia                                   „nefiguratívna narácia ”  

simulácia iných diskurzov v diele           zameranie sa na vlastný diskurz 

asociatívne                                               induktívne/dedukčne 

• Chápe kritické opätovné analyzovanie (hraníc, pravdy, poetiky) ostatných spoločenských 
diskurzov v literárnom diele. 

 

ŠTANDARD 6. Všeobecné prihliadanie na štandard 

Tento štandard by mal zabezpečiť kultúrnohistorickú, literárnohistorickú, poetickú, estetickú, 
filologickú, filozofickú kontextualizáciu štúdia konkrétneho diela a autora, aby sa primárne a 
sekundárne faktory analýzy lepšie chápali a ľahšie zvládli v rámci požiadavky, ktoré sú ňou 
uvedené. 

 

Základná úroveň 

2.SJK.1.2.6. Uvádza základné literárnohistorické a poetické vlastnosti štýlových epoch, smerov a 
formácií v rozvoji slovenskej a svetovej literatúry a dáva ich do súvisu s dielami a spisovateľmi z 
povinnej lektúry školského programu. 

Žiak by mal spoznať základné literárnohistorické obdobia vo vývoji literárnej formácie v rámci 
svetovej a slovenskej literatúry, ako aj vedieť kontextualizovať autora a jeho dielo v rámci literárnej 
a literárnohistorickej formácie uvedením jej základných, reprezentatívnych vlastností. 

 

Stredná úroveň 

2.SJK.2.2.6. Pri analýze literárno-umeleckých a literárnovedných diel zo školského programu 
uplatňuje vedomosti o základných literárnohistorických a poetických vlastnostiach štýlových epoch, 
smerov a formácií v rozvoji slovenskej a svetovej literatúry.  

Prvky tematickej a kompozičnej štruktúry diela, jeho konceptuálny svet a odkazy žiak spája 
(porovnáva, vníma, určuje, interpretuje...) v kontexte zaradenia diela alebo jeho autora do určitého 
literárnohistorického obdobia alebo literárno-štýlovej formácie. 
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Pokročilá úroveň 

2.SJK.3.2.6. Pri analýze a hodnotení literárno-umeleckých a literárnovedných diel uplatňuje a 
porovnáva literárnohistorické a poetické charakteristiky štýlových epoch, smerov a formácií v 
rozvoji slovenskej a svetovej literatúry.  

Žiak prihliada na bohatstvo štylistických formácií, smerov a škôl pri interpretácii určitého diela. 
Chápe vzťah medzi širším a užším určovaním pojmu literatúra, ako aj filozofické, 
kultúrno-historické, filologické a iné dôvody pri určovaní literárnych epoch a smerov. Robí rozdiel 
medzi úzko ohraničenou periodizáciou literárnych smerov a epoch v slovenskej a svetovej 
literatúre, ako napríklad, barok, klasicizmus, sentimentalizmus, predromantizmus, romantizmus, 
realizmus, symbolizmus, moderna, avantgarda, expresionizmus, postmoderna... a tou periodizáciou, 
ktorá prihliada aj na iné aspekty – filozofický (osvietenstvo), filologický (rusko-slovanské obdobie) 
atď. 

 

ŠTANDARD 7. Všeobecné prihliadanie na štandard 

Pochopenie základných problémov, ktoré podnecujú literárne dielo: individuálne (psychologické), 
spoločenské (miesto jednotlivca v spoločnosti), historické a pod. Chápe, že  literatúra otvára 
problematiku osudu a miesta človeka vo svete, synchrónne a diachrónne, že podnecuje otázky 
vzťahu jednotlivca a spoločnosti, osobných túžob a všeobecných zákonov, morálne dilemy, 
plánovanie života, tragédiu ľudskej existencie, ponúkaním tak jedného pohľadu na svet, ktorý je 
špecifický pre literatúru. Povšimnutú problémovú dimenziu nejakého textu argumentuje primárnym 
textom, osobnou skúsenosťou, inými dielami z literatúry, umenia, kultúry atď. 

 

Základná úroveň 

2.SJK.1.2.7. Analyzuje zvýraznené problémy v literárnom diele a vie ich argumentovať základným 
textom. 

      • Vyčleňuje (za pomoci učiteľa) jeden základný problém, ktorý podnecuje literárne dielo. 

      • Argumentáciu pochopenia problému uvádza z primárneho textu literárneho diela (vzťah medzi 
hrdinami, vzťah hrdina – spoločnosť, štruktúra lyrického subjektu, historická, ekonomická 
okolnosť...), uvádza časti literárneho diela, ktoré sú dôležité pre pochopenie problému. 

 

Stredná úroveň 

2.SJK.2.2.7. Samostatne si všíma a analyzuje problémy v literárnom diele a vie argumentovať svoje 
stanoviská základným textom. 

      • Samostatne si všíma problémy, ktoré literárne dielo podnecuje. 

      • Argumentáciu pochopenia problému uvádza z primárneho textu literárneho diela (vzťah medzi 
hrdinami, vzťah hrdina – spoločnosť, štruktúra lyrického subjektu, historická, ekonomická 
okolnosť...), uvádza časti literárneho diela, ktoré sú dôležité pre pochopenie problému. 
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Pokročilá úroveň 

2.SJK.3.2.7. Samostatne si všíma a analyzuje problémy a idey v literárnom diele a dokáže vlastné 
postoje argumentovať na základe primárneho textu  a literárno-filologického kontextu. 

      • Samostatne si všíma a interpretuje problémy, ktoré literárne dielo podnecuje. 

      • Argumentáciu pochopenia problému uvádza z primárneho textu literárneho diela (vzťah medzi 
hrdinami, vzťah hrdina – spoločnosť, štruktúra lyrického subjektu, historická, ekonomická 
okolnosť...), uvádza časti literárneho diela, ktoré sú dôležité pre pochopenie problému ako aj na 
základe literárno-historického kontextu (komparatívne, intertextuálne, diachrónne). 

 

ŠTANDARD 8. Všeobecné prihliadanie na štandard 

            Týmto štandardom sa skúmajú spôsoby a úspešnosť žiackeho používania sekundárnej 
literatúry v rámci zvládnutia školského programu tohto predmetu. 

 

Základná úroveň 

2.SJK.1.2.8. Používa odporúčanú sekundárnu literatúru (literárnohistorickú, kritickú, teoretickú) a 
dáva do súvisu s literárnymi textami určenými programom. 

Aspekty uplatňovania tohto štandardu na základnej úrovni sú: (1) vyčleňovanie kľúčových 
informácií; (2) uplatňovanie základných stratégií čítania; (3) používanie obsahu zo sekundárnej 
literatúry na uľahčenie zvládnutia metodickej jednotky. 

 

Stredná úroveň 

2.SJK.2.2.8. Aktívne používa odporúčanú a širšiu, sekundárnu literatúru (literárnohistorickú, 
kritickú, teoretickú) pri analýze literárno-umeleckých a literárnovedných diel určených programom. 

          Aspekty uplatňovania tohto štandardu na strednej úrovni sú: (1) zisťovanie významu 
sekundárnej literatúry v zhromažďovaní informácií, ktorý možno preniesť i na iné situácie, ktoré 
súvisia s riešením určitého problému; (2) stanovenie a pestovanie zvyku používania encyklopédií, 
lexikónov, slovníkov; (3) aktívne a samostatné uplatňovanie poznatkov získaných zo sekundárnej 
literatúry pri interpretácii diel zo školského programu. 

 

Pokročilá úroveň 

2.SJK.3.2.8. Pri analýze literárneho diela kriticky používa odporúčanú a samostatne zvolenú  
sekundárnu literatúru (literárnohistorickú, kritickú, teoretickú). 

            Všetky doteraz uvedené aspekty tohto štandardu sa uplatňujú aj na tejto úrovni so: (1) 
zvyšovaním stupňa zložitosti a dĺžky interpretovaného textu a tiež aj sekundárnej literatúry, ktorá sa 
v priebehu jeho interpretácie používa; (2) trvaním na kritickom prístupe k sekundárnej literatúre a 
(3) používaním odporúčanej a tiež aj samostatne zvolenej sekundárnej literatúry kvôli 
kvalitnejšiemu a úplnejšiemu pochopeniu určitej témy z učebného programu alebo vykonávaniu 
úloh, ktoré súvisia s porozumením a interpretáciou diela. 
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ŠTANDARD 9. Všeobecné prihliadanie na štandard 

         Formovanie čitateľských návykov, pochopenie úlohy čítania v interpretácii literárneho diela. 
Komparatívne skúmanie vlastnej literatúry, ako aj pochopenie spôsobu konštituovania literárneho 
diela prostredníctvom čítania – umiestňuje literárne dielo do rámca reťazca recepcie. Zároveň 
čítaním dopĺňa osobnú skúsenosť a čítanie ako interpretácia je len formou budovania lingvistickej 
(chápanie jazykového/znakového tvarovania sveta), literárnej (miesto literatúry vo formovaní 
ľudskej identity), kultúrnej (literatúra ako časť umeleckej a kultúrnej oblasti), národnej (miesto 
literatúry v rámci národnej kultúry a histórie) a všeľudskej 
identity (miesto literatúry pri budovaní humánnej a (multi)kultúrnej spoločnosti). 

 

Základná úroveň 

2.SJK.1.2.9. Na základe diel slovenskej a svetovej literatúry formuje čitateľské zvyky a poznatky; 
chápe význam čítania pri analyzovaní literárneho diela a pri formovaní jazykovej, literárnej, 
kultúrnej a národnostnej identity. 

     • Rozpoznáva literárne dielo ako estetický  výtvor a ako kultúrno-historický dokument 
(svedectvo aj o jednom čase, historickom období a spoločenských udalostiach). 

     • Chápe úlohu a miesto čítania literatúry vo formovaní osobnej kultúrnej (národnej, 
spoločenskej) identity. 

     • Rozpoznáva, že literatúra ponúka odlišný pohľad na spoločnosť, históriu, antropologický 
charakter človeka. 

     • Chápe literárnu kritiku spoločnosti v prospech všeobecnej humanity. 
     • Rozpoznáva spoločenské a kultúrne charakteristiky a najdôležitejšie historicko-spoločenské 
zmeny rôznych epoch a odpoveď literatúry na ne. 

     • Pozná najdôležitejšie národné a internacionálne kultúrne dosahy a umelecké diela. 

 

Stredná úroveň 

2.SJK.2.2.9. Na základe diel slovenskej a svetovej literatúry rozvíja čitateľské zručnosti, schopnosti 
a poznatky významné pre analýzu a hodnotenie rozličných literárno-umeleckých a literárnovedných 
diel a pre formovanie jazykovej, literárnej, kultúrnej a národnostnej identity; má vybudovaný 
čitateľský vkus kultúrneho a vzdelaného človeka. 

    • Chápe literárne dielo ako estetický výtvor a kultúrno-historický dokument (svedectvo aj o 
jednom čase, historickom období, kultúrnych a spoločenských výdobytkoch/udalostiach). 
    • Chápe a interpretuje úlohu a miesto čítania a interpretácie literatúry vo formovaní osobnej 
kultúrnej (národnej, spoločenskej) identity. 

    • Chápe, že literatúra ponúka odlišný pohľad na spoločnosť, históriu, antropologický charakter 
človeka. 

    • Chápe literárnu kritiku spoločnosti a kritické pôsobenie literatúry na spoločnosť (inštitúcie, 
politické myšlienky, spoločenské stereotypy) v prospech všeobecnej humanity. 
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    • Uvedomuje si spoločenské a kultúrne vlastnosti a najdôležitejšie historicko-spoločenské zmeny 
rôznych epoch a odpoveď literatúry na ne. 

    • Chápe vývoj a históriu (slovenského) jazyka a spôsob vzťahu literatúry k nemu. 
    • Pozná najdôležitejšie národné a internacionálne kultúrne výdobytky a umelecké diela 
z roličných období a porovnáva ich s literárnymi dielami. 

 

Pokročilá úroveň 

2.SJK.3.2.9. Na základe diel slovenskej a svetovej literatúry (v rámci povinného a vlastného 
výberu) a sekundárnej literatúry zveľaďuje čitateľské kompetencie, uplatňuje čitateľské stratégie, 
ktoré sú v súlade s typom literárneho diela a s čitateľskými cieľmi (vlastná mienka, výskum, 
tvorba); rozvíja jazykovú, literárnu, kultúrnu a národnostnú identitu. 

    • Analyticky pristupuje k literárnemu dielu ako estetickému  výtvoru a kultúrno-historickému 
dokumentu (svedectvo aj o jednom období, historickom období, kultúrnych a spoločenských 
výdobytkoch/udalostiach), postavení literatúry a kultúry v spoločnosti jedného obdobia). 
    • Rozvíja čitateľskú skúsenosť ako zálohu interpretácie literatúry pri formovaní osobnej 
kultúrnej (národnej, spoločenskej) identity. 

    • Analyticky prihliada na fakt, že literatúra ponúka odlišný pohľad na spoločnosť, dejiny, 
antropologický charakter človeka. 

    • Chápe literárnu kritiku spoločnosti a kritické pôsobenie literatúry na spoločnosť (inštitúcie, 
politické myšlienky, spoločenské stereotypy) v prospech všeobecnej humanity. 

    • Vysvetľuje spoločenské a kultúrne charakteristiky a najdôležitejšie historicko-spoločenské 
zmeny rôznych epoch a odpoveď literatúry na ne, ako aj miesto a úlohu literatúry v spoločnosti. 

    • Sleduje vývoj a históriu (slovenského) jazyka a spôsob vzťahu literatúry k nej. Vysvetľuje 
v literárnom diele archaizmy, nárečové slová, historicizmy, biblizmy, cudzie slová, slangové slová a 
chápe ich kulturologickú a poetickú úlohu v ňom). 

    • Pozná najdôležitejšie národné a internacionálne kultúrne výdobytky a umelecké diela 
rozličných období a prostredníctvom interpretácie ich dáva do kulturologického súvisu s literárnymi 
dielami. 

Poznámka: Vhodný spôsob hodnotenia výkonnosti štandardu 2SJK.1.2.9., 2SJK.2.2.9. a 
2SJK.3.2.9. bol by interview alebo dotazník. 
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2.2.3. Príklady úloh 

     V tejto kapitole sú úlohy, ktorými ilustrujeme jednotlivé štandardy v oblasti 
Literatúra. Potrebné je, aby žiak mal rozvinuté schopnosti čítania s porozumením, aby riešil úlohu3. 

     Úlohy sme zaradili do oblasti Literatúra, lebo sme brali do ohľadu niekoľko zásad. Základná je, 
že skupina úloh sleduje začiatočný text - či už ide o úlohy rovnako alebo odlišne ťažké. Druhá 
zásada rozvrhu úloh by mala spĺňať zásadu postupnosti vo výuke - preto sú úlohy zoradené od 
ľahších k ťažším, od základnej úrovne až po pokročilú úroveň výsledkov. 

Úloha 1 

2.SJK.1.2.1. 
Základná 
úroveň 

Pozorne prečítaj uvedený úryvok. Napíš, kto je autor uvedeného úryvku, ktorý vyšiel roku 1846? 

 

      – A čo že za reč vizdvihňeťe za  spisovnú, ohlasuvať sa budú hlasi protivňíkou naších? Akú 
že inšú – ako Slovenskú, a to síce tú, ktorá je najpravďivejšja Slovenská, najzavaruvaňejšja, 
najčisťejšja, najplnohlasňejšja a pri tom najrozšíreňejšja! A takáto je reč tá,  ktorá sa hovorí v 
Turci, v Orave, Liptove, Zvoleňe, Ťekove, Gemeri, Honťe, Novohraďe, horňej Trenčjanskej i 
Ňitránskej stolici a po celej dolňej zemi. Túto už sám Šafárik a za ňím všecci inší rozvažití a 
pilní bádačja za opravďivú reč Slovenskú uznávajú a to všetkím právom. Je aj v dolňej 
Trenčjanskej, Nitránskej i v Prešporskej stolici Slovenčina, ale pre blízkosť Moravi sa ona tu i 
tam v daktorích prípadnosťach na nárečja Moravskuo ponáša, a preto tu i tam od druhej 
Slovenčini odstupuje. Že tamtá je najpravďivejšja, najzavaruvaňejšja reč Slovenská, to na 
svojom mjesťe dokážeme. I sami Slováci po Trenčíňe, Ňitre a v Prešporskej stolici Slovenčinu 
spomenutú za najverňejšú a najlepšú Slovenčinu uznávajú i kďe príležitosť majú, radi ju 
pochiťja. A samá táto reč tak na inších odchodňe od ňej hovorjacich Slovákou puosobí, že 
Slováci Prešporskí, Ňitránski, Trenčjanski sa ju tak rečeno ňevedomki podučja a daktorje svoje 
od ňej odchodnje formi s jej formamí popremjeňajú.  

 

Odpoveď: ____________________ 

Riešenie 

Ľudovít Štúr 

 

  

                                                 
3 Úlohami, ktorými hodnotíme určité literárne kompetencie môžeme skúšať aj určité všeobecné jazykové kompetencie z 
oblasti Jazyková kultúra. V jednotlivých vybraných úlohách predstavujeme postup hodnotenia skupiny štandardov  
analytickou metódou (pozri úlohu 22). Taký je príklad úloha esejistického typu, v ktorej žiak píše slohovú prácu  
interpretovaním  textu, ktorý predtým číta. V tomto prípade by bolo vhodné preskúmať schopnosť čítania s 
porozumením východiskového textu, používanie  literárnoteoretickej  terminológie, schopnosti  písania,  aplikáciu  
pravopisnej  normy, používanie sekundárnej literatúry a pod. V tom prípade úloha štrukturálne obsahuje viac  
čiastkových  úloh, ktorým  zodpovedajú  rôzne štandardy.  Dôležité je zdôrazniť, že bodujeme alebo kódujeme iba tie 
schopnosti, ktoré explicitne uvádzame v inštrukciách úloh. 
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Úloha 2 

2.SJK.1.2.2. 
Základná 
úroveň  

Prečítaj úryvok z poviedky Horký chlieb Jozefa Gregora Tajovského. Všimni si prostriedky 
umeleckého rozprávania v texte. 

 

U pánov – bol to majetnejší krajčír – už Turjanku netrpezlive očakávali. Predstavenie malo sa začať 
o pol ôsmej.  

„Kdeže ste tak dlho? Zameškáme sa,“ dohovárala pani.  

„Ukladala som tie svoje detváky… žeby všetko na noc mali, ak sa pobudia.“  

„Oj jej, budú vám spať. To nie ako naše, naučené s nami hore byť.“  

Chlapec s dievčatkom, také šesť-osemročné, iba sa obzreli na tetku Maru a ďalej prehŕňali 
obrázkovú knižku, novovytiahnutú, na stole sediac a sa prevaľujúc.  

Slúžka prizerala sa na vyobliekanú paniu, podávala ihly, špendlíky, a učeň sedel ako drevený pri 
stole, nezvyknutý na takú úlohu – dozerať odrastené deti, a cítiac prítomnosť pána, ktorého sa bál.  

Pán zapálil si cigaru a netrpezlive kúril, nemôžuc vyčkať, kedy sa pani už dooblieka.  

Konečne, vezmúc na prípad potreby ešte dva-tri špendlíky do opaska, šla za pánom, nakladajúc, aby 
dali pozor, deti, keď budú chcieť spať, uložili. Mara pýtala si dáku robotu. Žeby párali perie, 
odporúčala pani v náhlosti. Oni sa nezabavia, najviac ak do polnoci. „Mlieko atď. je tam a tam,“ 
vysvetľovala pani vyprevádzajúcim ich, Mare, slúžke a učňovi.  

Slúžka doniesla perie. Deti porobili trocha protivne, pobavili sa a pýtali sa spať. Tetka Mara ich 
uložila. Slúžka tiež hneď zaspala pri stole. Učeň prezrel obrázkovú knižku, poslabikoval si v nej, a 
istý, že sa páni hneď nevrátia, vytratil sa, šiel nazerať cez oblok na pánov, čiže predstavenie. Ako 
učeň.  

 

Zakrúžkuj písmená pred tými prostriedkami umeleckého rozprávania, ktoré sa vyskytujú v úryvku. 

а) dialóg 

b) rozprávanie 

d) monológ 

e) vnútorný monológ 

Riešenie 

а) dialóg 

b) rozprávanie 
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Úloha 3 

  

2.SJK.2.2.1. 
Stredná 
úroveň 

Prečítaj úryvok z románu Ťapákovci Boženy Slančíkovej Timravy. Odpovedaj na otázku a svoju 
odpoveď i vysvetli. 

„Naša Iľa zas strečkuje,“ otvorí ústa predsa nízka Zuza, keď jej bol padol zrak na neobriadený stôl, 
no zažíva k tomu v príjemnej lieni. 

„Niekde ju volali?“ spýta sa Paľo trochu mrzute. Keď je gazdinou, čo si nos doma nedrží. 

Samému je mu nie po vôli. 

„Ver’ ju! Veď vieš, že neobstojí medzi nami. Že jej je tu, panej veľkej, nečisto, špatne, nezdravo. 
Videla som ju do školského dvora ísť,“ povie Zuza so smiechom. Už dojedla smidku chleba, no ešte 
nešije. Ruky drží podopreté na vypasených ľadviech. Nik sa neohlásil. Každý vie, že vzdelaná Iľa  
musí aspoň raz do týždňa ísť do školy, aby si pobesedovala s pánmi. I teraz šla zato, no nik nič 
nevraví, hoci mohli by sa ohlásiť. Ľa, stôl zacapkaný jedlom, hrnce neumyté, lyžice, misy tobôž. 
Keď je gazdinou, čo si nechodí o riad? No  mlčia. Na každej tvári lenivosť.   

 

1. Ako je realizovaný umelecký postup stvárnenia postavy Ile v tomto úryvku? 

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. 

а) sebacharakteristika (Postava hovorí o sebe.) 

b) priamou charakteristikou (Rozprávač zo svojho pohľadu priamo hovorí o postave.) 

c) nepriamou charakteristikou (Postava sa formuje nepriamo – udalosťami, situáciami a pod.) 

 

2. Vysvetli svoju odpoveď odvolávaním sa na text. 

 ________________________________________________________________ 

Riešenie 

1.b) priamou charakteristikou 

2. Prijateľná odpoveď 

Napríklad: Priama charakteristika sa uskutočňuje, keď rozprávač priamo opisuje postavu vo svojom 
diele. V danom úryvku formovanie hrdinky prenechané je vedľajším postavám (ktoré rozprávajú), 
realizované je prostredníctvom dialógu, priamym spôsobom. Tie postavy sú svedkovia, ktorí 
sledovali život Ile (Videla  som  ju  do  školského dvora ísť,“ povie Zuza so smiechom.). 
Vymieňaním si názorov o jej životných krokoch, o tom, čo robí a čo nie, postavy - rozprávač 
subjektívne, ale priamo opisujú Iľu („Ver’ ju! Veď vieš, že neobstojí medzi nami. Že jej je tu, panej 
veľkej, nečisto, špatne, nezdravo…“) Aj keď sa zúčastňujú dvaja spolubesedníci (dva fokusy), 
všetky rozmýšľania a názory o hrdinke sa pohybujú v rovnakom smere: „…Veď vieš, že neobstojí 
medzi nami. Že jej je tu, panej veľkej, nečisto, špatne, nezdravo…“ 
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Úloha 4 

2.SJK.3.2.2. Pokročilá 
úroveň 

Pozorne prečítaj Báseň Andreja Sládkoviča a všimni si lyrický žáner básne a  rýmovanie v nej. 
Potom odpovedaj na uvedené požiadavky. 

 

                                                 Báseň 

 

                        Vzlietni nad svety v jasnotu éteru, 
                        v priepastiach zemských prezeraj kryštály, 
                        vstúp na dno mora, kde žijú koraly, 
                        odkry si tajnú prírody zásteru, 
                        pusť voľné zraky v oblakov priestory, 
                        uchyť v čarovnom blesku meteory; 
                        preleť po ľudstve od póla ku pólu, 
                        slovenskej devy obdivuj lepotu, 
                        Vatikán navštív, obdivuj peknotu, 
                        helénskemu choď tešiť sa idolu; 
                        tak Všehomíra zjednoť v svojom bytu, 
                        zber všetko, čomu duch oddáva chválu, 
                        vyber najkrajšie formy z krajín citu 
                        a vystav krásu v božskom ideálu: — 
                        Ach, kto velikánsky prežiaľ ten ukojí, 
                        že v svete pri kráse vždy aj špata stojí! 

 

1. Zakrúžkuj lyrický žáner Básne: 
a) nestrofická lyrická báseň  

b) sonetová forma 

 

2. Zakrúžkuj druh rýmu v básni: 

a) obkročný, striedavý a združený rým 

b) združený vnútorný rým 

Riešenie 

1. a) nestrofická lyrická báseň 

2. a) obkročný, striedavý a združený rým 
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Úloha 5 

2.SJK.3.2.4. Pokročilá 
úroveň 

Na základe veršov básne Andreja Sládkoviča Báseň, uzavri, aká by mala byť podľa Sládkoviča 
poézia. Ozrejmi svoj uzáver a uveď verše, ktoré, podľa tvojej mienky, najlepšie ilustrujú tvoj 
uzáver. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Riešenie 

Prijateľné odpovede: Všetky odpovede, v ktorých žiak uvádza, že najdôležitejšia je krása 
vyjadrovania a že poézia by mala oslavovať všetku krásu tohto sveta (báseň by mala obdivovať aj 
prírodné krásy, aj krásu ženy, napríklad vo veršoch: slovenskej devy obdivuj lepotu,/ Vatikán 
navštív, obdivuj peknotu,). Záväzne by tam mali byť uvedené aj posledné kľúčové dva verše (Ach, 
kto velikánsky prežiaľ ten ukojí, /že v svete pri kráse vždy aj špata stojí!), lebo je autor vedomí, že 
básne nemôžu vždy hovoriť a oslavovať iba to krásne. 

Neprijateľné odpovede: Všetky odpovede, v ktorých nie je ozrejmené oslavovanie krásy sveta, 
prírody a ženy. 

 

Úloha 6 

2.SJK.1.2.3. Základná 
úroveň 

Prečítaj nasledujúce strofy z básnickej skladby Marína Andreja Sládkoviča. Všimni si podčiarknuté 
verše a potom vhodnými prístupmi doplň vysvetlenia pod strofami. 

1 

Ja sladké túžby, túžby po kráse 
spievam peknotou nadšený, 
a v tomto duše mojej ohlase 
svet môj je celý zavrený; 
z výsosti Tatier ona mi svieti, 
ona mi z ohňov nebeských letí, 
ona mi svety pohýna; 
ona mi kýva zo sto životov: 
No centrom, živlom, nebom, jednotou 
krás mojich moja Marína! 

291 

Marína moja! teda tak sme my 
ako tie božie plamene, 
ako tie kvety na chladnej zemi, 
ako tie drahé kamene; 
padajú hviezdy, aj my padneme, 
vädnú tie kvety, aj my zvädneme, 
a klenoty hruda kryje: 
Ale tie hviezdy predsi svietili, 
a pekný život tie kvety žili, 
a diamant v hrude nezhnije!   
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V prvej a druhej strofe podčiarknuté sú určité verše. Na čiaru vedľa každého vysvetlenia napíš, 
ktoré vysvetlenie patrí vonkajšiemu a ktoré vnútornému prístupu. 

a) Vysvetlenie pre podčiarknuté verše prvej strofy: Lyrický subjekt - dievča básnik prirovnáva 
k svetlu (Slnku, hviezdam), ktoré mu letí v ústrety a ktoré s oduševnením a radosťou čaká, lebo 
pohne jeho svety, bude šťastný._______________prístup 

b) Vysvetlenie pre podčiarknuté verše druhej strofy: Božie plamene – hviezdy, kvety a drahé 
kamene predstavujú lásku Maríny a básnika. Vedomý je, že ich láska zostane nenaplnená, no bola 
pekná a ako čo diamant v hrude nezhnije, aj ich láska zostane večná._______________ prístup  

Riešenie 

a)  vnútorný prístup 

b)  vonkajší prístup 

 

Úloha 7 

2.SJK.1.2.4. Základná 
úroveň 

Na základe prečítaného románu Jozef Mak Jozefa Cígera Hronského zakrúžkuj písmeno pred vetou, 
ktorá vyjadruje symboliku hlavnej postavy románu. 

a) Jozef Mak je nielen hlavná postava románu, ale i symbol utrpenia. 

b) Jozef Mak je symbolom utrpenia, ale i vzbury proti danému stavu vecí. 

 Jozef Mak už v samotnom priezvisku nesie symboliku, lebo mak ako zrniečko predstavuje 
výnimočného človeka. 

Riešenie 

a) Jozef Mak je nielen hlavná postava románu, ale i symbol utrpenia. 
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Úloha 8 

2.SJK.2.2.1. Stredná 
úroveň 

V uvedenom úryvku z románu Jozef Mak Jozefa Cígera Hronského, ktorý hovorí o jeho manželke 
Jule, všimni si obrazné vyjadrenia. 

 

      Inovať nesadla ani na smreky, ani na víly, neprišla o polnoci, ako chodieva, prišla za bieleho 
dňa a sadla iba na Makovu chalupu.  

      Ba ani tam sa nerozprestrela po celej chalupe, nie po streche, nie na prahu, nie po celej chyži, 
iba na Julinu tvár sadla.  

      Na čelo, na privreté oči, na biele pery. Na Julin biely úsmev. Hej, Jula sa usmievala i po tom, 
keď bola mŕtva.  

      Radosť, čo sa do nej tisla v posledné dni, nemohla tak naraz a ticho umrieť, ako umrela pokorná 
Jula. To nejde...! Radosť umiera veľmi pomaly, alebo neumrie nikdy, najmä nie tam, kde jej bolo 
veľmi málo. Alebo umiera veľmi pekne. 

 

Zakrúžkuj písmená pred prijateľnými tvrdeniami: 

a) Inovať v úryvku symbolizuje smrť. 

b) Spisovateľ použil obrazné vyjadrenie – bledosť Julinej tváre prirovnáva so sadaním inovate na jej 
tvár. 

c) Jula sa usmievala i potom, keď bola mŕtva, lebo sa posmievala Jozefovi. 

d) Julino pokorné, no konečne šťastné srdce vidno i navonok – svedčí o tom jej úsmev. 

e) Kontrastom významov slov radosť – smrť, krása – smrť, spisovateľ zvýrazňuje Julinu 
skromnosť, šťastie a dobrotu. 

Riešenie 

a) Inovať v úryvku symbolizuje smrť. 

b) Spisovateľ použil obrazné vyjadrenie – bledosť Julinej tváre prirovnáva so sadaním inovate na jej 
tvár. 

d) Julino pokorné, no konečne šťastné srdce vidno i navonok – svedčí o tom jej úsmev. 

e) Kontrastom významov slov radosť – smrť, krása – smrť, spisovateľ zvýrazňuje Julinu 
skromnosť, šťastie a dobrotu.  
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Úloha 9 

2.SJK.2.2.2. Stredná 
úroveň 

V úryvku z Dejín slovenskej literatúry Milana Pišúta a kol., podčiarkni aspoň dve vety, v ktorých 
vidno symboliku Jozefa Maka, hlavnej postavy románu. Symboliku Jozefa Maka v týchto vetách 
potom aj vysvetli. 

      Onedlho to potvrdil aj ďalší Hronského román Jozef Mak (1933), metaforický obraz 
slovenského osudu a biedy. Tento obraz sa skoncentroval do titulnej postavy ,,človeka-milióna“, 
ktorý je podľa Jána Števčeka ,,modelom, symbolom psychického stavu ľudí v danom období“. 
Jozef Mak je dialekticky poňatý typ človeka, vyznačujúci sa pasivitou, ale aj vnútornou silou 
a nepokoriteľnosťou. Hoci Hronský zachytil jeho život od detstva po tridsiaty rok, nedal mu prejsť 
zreteľnejším charakterovým vývinom. To tiež potvrdzuje, že autorovi išlo o vytvorenie literárneho 
typu. V mladosti Jozef Mak občas revoltoval (odchod zo salaša, stavanie chalupy). Zážitok z vojny 
a návrat domov, kde našiel dom i milú v rukách brata Jana, ho priviedli k prijatiu utrpenia. 
Spisovateľ v  ňom aktualizuje tie stránky povahy, ktoré sa zakladajú na poslúchaní, vyhýbaní sa 
krajnostiam a zmierení sa s osudom. 

 
1. Vysvetli symboliku Jozefa Maka, hlavnej postavy románu, v podčiarknutej prvej vete: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
2. Vysvetli symboliku Jozefa Maka, hlavnej postavy románu, v podčiarknutej druhej vete: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Riešenie 

Napríklad: 

1.  Tento obraz sa skoncentroval do titulnej postavy ,,človeka-milióna“, ktorý je podľa Jána 
Števčeka ,,modelom, symbolom psychického stavu ľudí v danom období“ – ide o spoločnosť na 
dedine pred, počas a po I. svetovej vojne. Žiak na základe poznatkov z dejepisu o  celkovej 
spoločensko-hospodárskej situácii v tom období na Slovensku dáva do súvisu psychické stavy 
Jozefa Maka a spoločnosti – zúfalstvo, smútok, boj o holý život, všeobecná chuť/nechuť do života, 
túžba po láske a životnom šťastí.   

2. Spisovateľ v  ňom aktualizuje tie stránky povahy, ktoré sa zakladajú na poslúchaní, vyhýbaní sa 
krajnostiam a zmierení sa s osudom. – Uvedomovanie si Jozefovho zmierenia s osudom, prijatie 
osudu takého, aký je, hoci je aj neprajný. Na konci románu Jozef Mak si uvedomuje manželkinu 
všeobecnú krásu, vonkajšiu a vnútornú, prestáva vzdorovať osudu a teší sa z malých vecí. Je 
šťastný. 

Poznámka: Možné je uviesť viacero prijateľných odpovedí. 
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Úloha 10 

2.SJK.1.2.5. Základná 
úroveň 

Prečítaj výklad nasledujúcich troch slov z Krátkeho slovníka slovenského jazyka a podčiarkni to 
slovo, ktoré podľa výkladu sa môže vyskytnúť v literárno-umeleckom texte. 

 
valchovať ndk spracúvať vlnené tkaniny tlakom, teplom: v. súkno 

valibuk -a mn. -ovia m expr. silák (podľa rozpráv. postavy) 

valivý príd. založený na valení: v.pohyb; v-é ložisko    

Riešenie 

valibuk -a mn. -ovia m expr. silák (podľa rozpráv. postavy) 

 

Úloha 11 

2.SJK.1.2.6. Základná 
úroveň 

Spoj autorov a ich diela s ponúknutými literárnohistorickými epochami, ktorým patria tak, že 
napíšeš vhodné číslo na čiaru po autorovi a diele. Jedno dielo nepatrí žiadnej z ponúknutých epoch. 

 

a) Francesco Petrarca Sonety pre Lauru  ______         1. moderna 

b) Andrej Sládkovič Detvan                    ______         2. realizmus 

c) Albert Camus Cudzinec                       ______         3. humanizmus a renesancia 

d) Ivan Krasko Zmráka sa...                    ______         4. romantizmus 

e) Honoré de Balzac Otec Goriot            ______        

Riešenie 

a)   3 

b)   4                                   

d)   1                  

e)   2       
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Úloha 12 

2.SJK.1.2.7. Základná 
úroveň 

Jeden z hlavných problémov v románe Proces Franza  Kafku  je vina Jozefa K. Podľa románu je  
Jozef K. vinný alebo nie? 

a) Podčiarkni správnu odpoveď. 

          ÁNO                      NIE 

 

b) Ozrejmi odpoveď odvolávaním sa na text románu.  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Riešenie 

Všetky odpovede sú prijateľné, už či žiak odpovie Áno alebo Nie – ktorých argument je založený 
na texte románu (konanie postavy, jeho vzhľad, myšlienky, vzťah iných postáv k Jozefovi K. a 
pod.).  

Napríklad: 
a) ÁNO  

b) Jozef K. nevzdoruje, keď ho zatknú. Získava sa dojem, že on prijíma vinu a obvinenie pre niečo, 
čo spáchal. Nevzdoruje proti rozsudku, ale ho čaká a pokojne prijíma. Koná ako vinník, je 
posadnutý vinou. 

Alebo: 

a) NIE  

b) Jozef K. vyhlási, že je nevinný. Nevie, prečo sa mu súdi. Je úplne bezmocný a chce sa zbaviť 
súdu, lebo sa cíti nevinný. Informuje sa u uja, advokáta a u maliara, ako sa zbaviť súdu. Pomyslí si, 
že je očiernený. 

 

  



64 
 

Úloha 13 

2.SJK.1.2.8. Základná 
úroveň 

       Prečítaj kapitolu Ľudová poézia z knihy Teória literatúry pre gymnáziá a stredné školy Tibora 
Žilku a kol. a všimni si podelenie ľudovej poézie na druhové formy. 

       Na základe uvedenej literatúry urč, ku ktorej forme ľudovej poézie patrí nasledujúca lyrická 
ľudová pieseň: 

 

Hoja, Ďunďa, hoja! Poslala nás kráľovná. Hoja, Dunďa, hoja! 

Hoja, Ďunďa, hoja! Načože vás poslala? Hoja, Ďunďa, hoja! 

Hoja, Ďunďa, hoja! Pre tri vozy kamenia. Hoja, Ďunďa, hoja! 

Hoja, Ďunďa, hoja! Na čo vám to kamenia? Hoja, Ďunďa, hoja! 

Hoja, Ďunďa, hoja! Zlaté mosty stavati. Hoja, Ďunďa, hoja! 

Hoja, Ďunďa, hoja! Či sú mosty hotové? Hoja, Ďunďa, hoja! 

Hoja, Ďunďa, hoja! Už sú mosty hotové. Hoja, Ďunďa, hoja! 

Hoja, Ďunďa, hoja! Z čohože sú stavané? Hoja, Ďunďa, hoja! 

Hoja, Ďunďa, hoja! Z toho marvaň – kameňa. Hoja, Ďunďa, hoja! 

Hoja, Ďunďa, hoja! Či nás cez ne pustíte? Hoja, Ďunďa, hoja! 

Hoja, Ďunďa, hoja! Čo nám za dar nesiete? Hoja, Ďunďa, hoja! 

Hoja, Ďunďa, hoja! Čiernooké dievčatko. Hoja, Ďunďa, hoja! 

Hoja, Ďunďa, hoja! No, bežte a pospešte! Hoja, Ďunďa, hoja! 

Hoja, Ďunďa, hoja! No, bežme a pospešme! Hoja, Ďunďa, hoja! 

 

Doplň vetu tak, že zakrúžkuješ písmeno pred správnou odpoveďou. 
Pieseň Hoja, Ďunďa, hoja patrí: 

a) ku kalendárnej obradovej poézii; 

b) k  piesňam rodinného obradového folklóru; 

c) k ľúbostným piesňam. 

Riešenie 

a) ku kalendárnej obradovej poézii; 
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Úloha 14 

2.SJK.3.2.8. Stredná úroveň 

      Prečítaj kapitolu Ľudová poézia z knihy Teória literatúry pre gymnáziá a stredné školy Tibora 
Žilku a kol. a potom si prečítaj ľudovú pieseň Hoja, Ďunďa, hoja. 

 

     Zakrúžkuj umelecké vlastnosti piesne Hoja, Ďunďa, hoja z ponúknutých vlastností ľudovej 
poézie z vedeckého textu prečítanej kapitoly. 

 
1. Pieseň súvisela s rôznymi obradovými zvykmi. 

2. Pieseň je poetickým prejavom náboženského myslenia založeného na kresťanskej tradícii. 

3. Pieseň bola spievaná v minulosti počas oddychu a prestávok v práci. 

4. Pieseň patrila do obradovej kalendárnej poézie. 

5. Pieseň súvisela s narodením a krstom dieťaťa. 

6. Pieseň súvisela so životnými podmienkami našich predkov v ich boji s prírodou. 

7. Pieseň slúžila ako obrad na zabezpečenie úrody. 

8. Pieseň má doslovný význam, pretože opisuje Ďunďu. 

Riešenie  

1. Pieseň súvisela s rôznymi obradovými zvykmi. 

4. Pieseň patrila do obradovej kalendárnej poézie. 

6. Pieseň súvisela so životnými podmienkami našich predkov v ich boji s prírodou. 

7. Pieseň slúžila ako obrad na zabezpečenie úrody. 
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Úloha 15 

2.SJK.2.2.1. Stredná 
úroveň 

 

Pozorne prečítaj báseň  Možno spí Vladislava Petkovića Disa v Čítanke s literárnoteoretickými 
pojmami pre 3. ročník gymnázia Samuela Dubovského. 

 

Interpretuj báseň tak, že vysvetlíš: 

- vlastný umelecký zážitok básne 

- tematicko-motivačný aspekt a 

- najmenej dva jazykovo-štylistické aspekty, ktoré prispievajú k melódii/hudobnosti verša. 

 

Odpoveď:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Riešenie 

Vlastný umelecký zážitok básne – Prijateľná je každá odpoveď, v ktorej sa umelecký zážitok 
čitateľa vytvára nahliadnutím do symbolistickej hĺbky/množstvo poetických náznakov a spovedná 
lyrika básne. 

Tematicko-motivačný aspekt - Téma sa vzťahuje na ženu a tematicko-motivačný okruh v súvislosti 
so ženou (napr. žena, ktorá je na začiatku a na konci života, žena ako spása, vykúpenie, šťastie, 
pokušenie a pod.). Napríklad: dominantné sú životné motívy v znamení svetla a trvania (motívy, 
ktoré potvrdzujú život oproti motívom smrti, akými sú v básni motívy hrob a zabudnutie) a to: oči, 
kvet, sen, skutočnosť, šťastie, krása, hviezdy a podobne (Motív kvet poukazuje na nehu, krásu, 
mladosť; hviezdy na lesk, stratený raj, ilúziu, tajomstvo, atď.). 

Jazykovo-štylistické aspekty - Prijateľná odpoveď obsahuje vysvetlenie, že je prítomné (1) 
opakovanie slov použitím anafory, (2) asonancia niektorých samohlások, (3) premenlivá cezúra vo 
verši, (4) rým a (5) prstencovitá kompozícia strofy - prispieva hudobnosti veršov. (Poznámka: Je 
dosť pre žiaka, keď uvedie dva postupy.) 
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Úloha 16 

2.SJK.2.2.6. Stredná 
úroveň 

V ktorých z týchto diel je motív smrť ženy? 

 Zakrúžkuj písmená pred správnymi odpoveďami. 

a) Jean Arthur Rimbaud Ofélia 

b) Ján Kostra Ave Eva  

c) Francesco Petrarca Sonety pre Lauru 

d) Ján Botto Margita a Besná 

e) Ján Smrek Sonáta 

f) Emil Boleslav Lukáč Priepasť 

g) Ivan Krasko Prší, prší  

Riešenie 

a) Jean Arthur Rimbaud Ofélia  

c) Francesco Petrarca Sonety pre Lauru 

d) Ján Botto Margita a Besná 

g) Ivan Krasko Prší, prší 

 

Úloha 17 

2.SJK.2.2.2. Stredná 
úroveň 

Pozorne prečítaj úryvok z poviedky Do konca Jozefa Gregora Tajovského.  

„Keď som si starú mater bral, bolo mi práve osemnásť rokov a šesť mesiacov,“ týmito slovami 
začínal sto, ba tisíc ráz všelijaké rozprávky zo svojho života nebohý môj starý otec – Pán Boh mu 
daj radosť večnú.  

      Kým som bol malým, púšťal som sa s ním do hádky, že ako by to mohlo byť, že veď takto o 
päť-šesť rokov by už teda aj mne prichodilo sa oženiť.  

      „Ťa ja ožením s dákou metlou, len sa neber po tú vodu,“ alebo po olej, soľ a už čo jej práve bolo 
treba, ohlásila sa stará mať zpod prípecka, a ja, voľky-nevoľky bral som sa von, že sa ohľadom tej 
mojej ženby dohovoríme, keď sa vrátim. Ale za ten čas prešli v reči už na deviaty chotár.  

      Konečne bez vysvetlenia nemohlo ostať, a starý otec vyložil mi dôkladne, prečo sa voľakedy 
mohli ľudia prv ženiť a vydávať, ako je to dnes dovolené nám. Hlavnou vecou v tom bolo to, že 
naša obec odvádzala iba pol vojaka, a na to že sa obyčajne našiel taký synček, ktorého nechceli 
vlastní rodičia poslúchať a tak sa im od zlosti zverboval. V najhoršom prípade, že spolu so 
susednou obcou naviedli dákeho paholka cudzieho a poslali toho za obec bojovať.  

      Neskoršie, keď som už bol väčším a starý otec zase začínal: „Keď som si starú mater bral,“ 
vrazil som mu do reči vtipom: „Či ste starú mater brali? Hádam boli vtedy ešte mladá, keď sú nie 
ešte ani teraz taká stará ako vy.“  

      „Eh, papľuh, ešte ma bude vykrúcať, to ťa tak v tej škole…“  

      Rád mal smiech, i on často smiešne veci vyprával, ale podobnému vtipu nerozumel. To už keď 
malo byť na smiech, muselo zato stáť, nielen slovo prehodiť.  
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Komu patrí hlas rozprávača a komu zorný uhol v danom texte? 

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. 

a) Hlas a zorný uhol patria vševedúcemu rozprávačovi. 

b) Hlas patrí rozprávačovi a zorný uhol chlapcovi. 

c) Hlas patrí rozprávačovi a zorný uhol je dvojitý (rozprávač v zrelom veku a chlapec). 

d) Hlas patrí autorizovanému rozprávačovi a zorný uhol nevieryhodnému rozprávačovi. 

Riešenie 

c) Hlas patrí rozprávačovi a zorný uhol je dvojitý (rozprávač v zrelom veku a chlapec). 

 

Úloha 18 

2.SJK.2.2.5. Stredná 
úroveň 

Prečítaj nasledujúce texty a všimni si ich odlišné jazykovo-štylistické a žánrové charakteristiky. 

 

TEXT 1 

Preto Rastislav vypravil k byzantskému cisárovi Michalovi III. (838-867) posolstvo so žiadosťou 
o vierozvestov (862). Michal III. mu roku 863 poslal bratov gréckeho pôvodu Konštantína (okolo 
827-869) a Metoda (asi 827-885). 

      Konštantín a Metod poznali slovanské nárečie z okolia svojho rodiska Solúna. Po príchode do 
Veľkomoravskej ríše (prvá polovica roku 863) týmto ,,slovienskym jazykom” šírili kresťanstvo a 
vykonávali liturgiu. Ale podstata ich práce spočívala v organizovaní cirkvi, zakladaní škôl, výchove 
domáceho duchovenstva a zavádzaní civilného právneho poriadku. Kresťanská viera už bola vo 
Veľkomoravskej ríši známa prostredníctvom franskej, gréckej a talianskej misie. 

 Milan Pišút a kol.: Dejiny slovenskej literatúry 

 

TEXT 2 

     Keď prišiel na Moravu, s veľkou úctou prijal ho Rastislav a keď zhromaždil učeníkov, oddal mu 
ich na učenie. A onedlho Konštantín preložil celý cirkevný poriadok, naučil ich raňajšej službe 
božej, hodinkám, večierni, povečernici i tajnej službe (omši) a tam nechal učiť aj iné náuky, 
gramatiku a muziku. I otvorili sa, podľa slov prorokových, uši hluchých a počuli slová Písma a 
jazyk jachtavých jasným sa stal. Boh sa však tomu radoval a diabol zahanbil. 

Peter Ratkoš: Veľkomoravské legendy a povesti 
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Urč, ktoré jazykovo-štylistické a žánrové charakteristiky patria Textu 1 a ktoré Textu 2 -
tak, že čísla pred ponúknutými odpoveďami vpíšeš do prázdnych polí. 
My sme začali  riešenie úlohy vpísaním čísla 1, ty pokračuj. 

 

TEXT 1:                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

TEXT 2:                                                          

 

Ponúknuté odpovede: 

1. historický text, ktorý je zhrnutý (encyklopedická smernica) 

2. literárno-umelecký (rozprávačský) text 

3. inklinuje k vedeckej rétorike 

4. obsahuje informatívne jasnú vetu 

5. existuje rozprávač 

6. prvky fantastiky 

7. zrozumiteľne lexikálna slovná zásoba 

8. jazyk je poetický (metafora, epiteton) 

Riešenie 

TEXT 1: 1, 3, 4, 7 

Poznámka: Toto je historický text, ktorý je zhrnutý (encyklopedická smernica), inklinuje k vedeckej 
rétorike, obsahuje informatívne jasnú vetu, zrozumiteľne lexikálnu slovnú zásobu. 

TEXT 2: 2, 5, 6, 8 

Poznámka: Toto je literárno-umelecký (rozprávačský) text, má rozprávača, prvky fantastiky, jazyk 
je poetický (metafora, epiteton). 

  

1 
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Úloha 19 

2.SJK.2.2.6. Stredná 
úroveň 

Keď prihliadneš na poetické vlastnosti smeru, do ktorého patrí básnik Ján Smrek, na základe veršov 
jeho básne Dievča v rozkvete podčiarkni tie verše, ktoré svedčia o poetických vlastnostiach toho 
smeru. 

Niet pôvabnejšej veci na svete, 
ako je dievča v rozkvete! 
To živé jaro, ktoré preniká 
jak elektrické vlny, 
tá štíhlosť kokosovníka 
a pohľad slnca plný, 
dve biele sopky, 
v ktorých láva vrie, 
ktoré sa búria k nebezpečnej hre, 
a zúbky dravčie, 
zbrane divej mačky — 
všetko to pôsobí, 
že bys' k tomu šiel 
raz výbojne, raz zase kolenačky, 
chcel cítiť to vo svojom majetku, 
hladkať to, chrániť, 
baliť do hodvábu, 
rozkošnú vravieť tomu poviedku, 
brávať to sebou na jar k lesu, 
cez leto k plesu, 
ako kvet kamélie hrdý 
pripínať si to k hrudi, — 
spáliť to radšej v srdca plame, 
prv, než to samé 
uvädne. 
 

Zostav vysvetlenie, prihliadaj na verše básne.  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Riešenie 

Prijateľné odpovede 

Žiak v interpretácii básne používa poetické vlastnosti vitalizmu. 

1. Prijateľná je každá odpoveď, ktorá obsahuje vysvetlenie, že básnik oslavuje život a lásku (spáliť 
to radšej v srdca plame, /prv, než to samé /uvädne.) a teší sa z mladosti dievčaťa (Niet pôvabnejšej 
veci na svete, /ako je dievča v rozkvete!), ženskej krásy (kvet kamélie), že použil prvky erotiky (dve 
biele sopky, /v ktorých láva vrie, /ktoré sa búria k nebezpečnej hre) a exotiky (tá štíhlosť 
kokosovníka /a pohľad slnca plný) 
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2. Prijateľná je i každá odpoveď, ktorá obsahuje vysvetlenie, že básnik v jednoduchých veciach 
objavuje novú krásu (rozkošnú vravieť tomu poviedku) alebo objavuje znaky, ktoré vzbudzujú 
citové rozruchy (To živé jaro, ktoré preniká /jak elektrické vlny), tvorí si k nim nový radostný cit 
(ako kvet kamélie hrdý /pripínať si to k hrudi,).  

Neprijateľná odpoveď 

Každá iná odpoveď, v ktorej žiak neuvedie aspoň jedno z dvoch ponúknutých vysvetlení.  

Pripomienka: Žiak môže/nemusí uviesť verše, ktoré svedčia o vlastnostiach smeru, môže prihliadať 
na časti veršov alebo ich vysvetliť na hociktorý iný spôsob (doslovne, parafrázovať) atď. 

 

Úloha 20 

2.SJK.2.2.7. Stredná 
úroveň 

      Čo je idea románu Dobroslava Chrobáka Drak sa vracia? Zakrúžkuj písmeno pred prijateľnou 
odpoveďou a potom svoju odpoveď aj vysvetli. 

Idea románu Drak sa vracia je: 

a) hľadanie stratenej cti, lásky a dôvery ľudí.  

b) oslava základných životných hodnôt (priateľstva, lásky, prírody, cti). 

c) víťazstvo spravodlivosti. 

Vysvetlenie:______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

      Ak nesúhlasíš ani s jednou z ponúknutých odpovedí, uveď, čo si ty myslíš, čo by mohla byť 
idea románu Drak sa vracia a potom svoju mienku aj vysvetli.  

________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Riešenie 

Prijateľné odpovede vyplývajú z analýzy románu. 

Napríklad: 

a) Hľadanie stratenej cti, lásky a dôvery ľudí -  Hlavný hrdina románu, Martin Lepiš 
Madlušovie, ľuďmi prezývaný Drak, sa snaží o prinavrátenie stratenej cti, lásky a dôvery 
dedinčanov – líši sa od nich pôvodom – je najdúch, má umelecké sklony – je hrnčiar, podľa 
dedinčanov má čarodejnú moc a obviňujú ho za živelné pohromy. Spočiatku sa búri, ale potom  sa 
odsťahuje. Po rokoch sa vráti a prinavráti stratenú časť a dôveru tým, že zachráni statok 
dedinčanov, ktorý je ohrozený požiarom. Na túto výpravu sa vyberie so svojím sokom – Šimonom 
Jariabkom. Román sa končí harmonickým vyrovnaním vzťahov.  
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b) Oslava základných životných hodnôt (priateľstva, lásky, prírody, cti) – Drak a Šimon ako 
úhlavní nepriatelia kvôli rovnakej milej sa v krásnej prírode, kde sú prenechaní sami na seba, 
pomeria, pochopia jeden druhého a skamarátia sa. Oslavu lásky možno sledovať vo vzťahoch Draka 
a Evy a Evy a Šimona. Drak si na konci románu prinavráti stratenú česť – zachráni statok 
dedinčanov. 

c) Víťazstvo spravodlivosti – Už samotný názov románu a prezývka hlavného hrdinu svedčia o 
spätosti románu a ľudovej rozprávky, v tom zmysle, teda v duchu etiky ľudovej rozprávky, 
v románe víťazí spravodlivosť, víťazí Drak, ktorý bol celý život neprávom obviňovaný. 

Prijateľná je aj každá iná odpoveď, ktorá definuje ideu románu Drak sa vracia s vysvetlením, ktoré 
vyplýva z obsahu románu.  

 

Úloha 21 

2.SJK.2.2.3. Stredná 
úroveň 

Pozorne prečítaj nasledujúce úryvky.  

Keďže Jozef bol najstarší z desiatich detí, rodičia ho dali, aby si uľavili, k starému otcovi Greškovi. 
Uňho prežil Jozef Gregor šťastné a pokojné detstvo. Starý otec si pracovitosťou, veselou mysľou 
i občasným figliarstvom získal vnukovu úctu a lásku. Tajovský si zo starootcovského domu 
odniesol hlboký zmysel pre pochopenie mravnej i sociálno-psychologickej podoby života prostého 
dedinského človeka. 

                    Milan Pišút a kol.: Dejiny slovenskej literatúry 

      „Dobrý gazda má si myslieť, že bude sto rokov žiť a neprestávať na dnešku,“ odpovedal na to 
starý otec a ruky nikdy krížom nezaložil. Ak to bolo v zime a že nebolo čo tam von na práci, 
doniesol si čo-to do izby. Už buď šindle strúhal, lebo zápory dlabal na dvere po záhradách, lebo 
hrable, kosiská popravoval, varešky vystruhoval a keby už vonkoncom nebol mal čo robiť, vytĺkal 
zo sekier a motýk staré poriská a osádzal nové. 

      Keď sa bravce chovali, tri týždne pred zabíjačkou strúhal papečky do jaterníc, sušil, tĺkol 
ďumbier a korenie do klobás. 

                                                                      [...] 

      O tretej ráno už vstal a budil starú mater: „Nože hore, stará, mati, mati! Päť bude,“ zacigánil si 
na lačnô. 

      Stará mati vše na rovné nohy skočila s postele od ľaku, či by už ozaj toľko bolo hodín. Ale keď 
sa rozhliadla, dostal starý otec za „baláchanie“ „jazykovej“. 

                                                             Jozef Gregor Tajovský: Do konca 

Aplikuj biografickú metódu z úryvku Dejín slovenskej literatúry, ktorý hovorí o Jozefovi Gregorovi 
Tajovskom, v interpretácii charakteru starého otca v uvedených úryvkoch z poviedky Do konca. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Riešenie 

Prijateľná je každá odpoveď, ktorá spája život starého otca, jeho vzťah k rodine s charakterom 
starého otca z poviedky. 

Napríklad: Starý otec bol pracovitý, lebo nikdy ruky krížom nezložil. Ak to bolo v zime a vonku sa 
nedalo nič robiť, doniesol si do izby šindle strúhať, zápory dlabať na dvere po záhradách, hrable, 
kosiská opravovať, varešky vystruhovať, vytĺkať zo sekier a motýk staré poriská a osádzať 
nové.[...] Bol figliar,starú mamu cigánil, že je už veľa hodín a treba ráno vstávať. Učil vnuka, 
Jozefa Gregora, mravným zásadám, napríklad, že dobrý gazda si má myslieť, že bude sto rokov žiť 
a neprestávať na dnešku. [...] 

      Neprijateľná je odpoveď, ktorá nespája biografickú faktografiu s literárnou transpozíciou. 

 

Úloha 22 

2.SJK.3.2.4. 
2.SJK.3.2.2. 
2.SJK.2.3.2. 
2.SJK.2.3.3. 

Pokročilá 
úroveň 
Stredná 
úroveň 

Máš úlohu literárneho kritika. Píšeš rubriku o súčasnej poézii pre svoj školský časopis. 

Tvojou úlohou je najprv prečítať báseň Jesenná láska Miroslava Válka a potom sa rozhodnúť, či tú 
báseň odporúčaš alebo neodporúčaš čítať tvojim kamarátom a kamarátkam. 

Napíš slohovú prácu o básni tak, že tvoj text sa vmestí do určeného rámca. V slohovej práci ozrejmi 
svoju mienku o básni argumentmi, ktoré sa vzťahujú na vysvetlenie básne. Môžeš napr. písať 
o motívoch v básni, idey, verši a o iných poetických a štruktúrnych prvkoch básne. 

Láska je strašne bohatá, láska, tá všetko sľúbi, 
no ten, čo ľúbil, sklamal sa a ten, čo sklamal, ľúbi. 
Prach dlhých, smutných letných dní na staré lístie padá, 
poznala príliš neskoro, ako ho mala rada. 
Tak každoročne v jeseni svetlá sa tratia z duše 
a človek, koník túlavý, od srdca k srdcu kluše 
a pre každé chce zomierať, žiť nechce pre nijaké, 
chcel by mať jedno pre seba; je mu jedno aké. 
Možno, že iba obrázok a možno tôňu iba. 
No pred cieľom sa zastaví: Komu zas srdce chýba? 
Zo všetkých mojich obrázkov mámivý ošiaľ stúpa; 
bola to láska? Sklamanie? Aj láska bola hlúpa, 
veď chcela všetko naraz mať a všetko naraz stráca. 
 
Koľko raz v noci májovej hľadeli do mesiaca, 
no máj im málo šťastia dal a krátke bolo leto. 
Len jeseň, tá vie o všetkom, a jeseň nepovie to. 
Šla zima dolu údolím a niesla odkaz máju:  
túžieval, čakal, dočkal sa, odišla, nepozná ju. 
Láska je strašne bohatá, láska, tá všetko sľúbi, 
no ten, čo ľúbil, sklamal sa a ten, čo sklamal, ľúbi. 
Prach dlhých, smutných letných dní na staré lístie padá, 
poznala príliš neskoro, ako ho mala rada. 
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Prečítanú báseň Jesenná láska Miroslava Válka odporúčaš alebo neodporúčaš prečítať svojim 
kamarátom a kamarátkam? Čo si myslíš o básni? Svoje odpovede na otázky a argumenty na ne 
napíš v slohovej práci. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

Tvoja práca bude ohodnotená na základe toho: 

- do akej miery tvoja slohová práca zodpovedá téme, ktorú sme ti zadali; 

- či si jasne vyjadril svoj postoj k básni; 

- či svoje argumenty staviaš na vysvetlení básne; 

- či používaš vhodnú literárnoteoretickú terminológiu; 

- nakoľko prihliadaš na kompozíciu slohovej práce; 

- nakoľko prihliadaš na gramatickú štruktúru vety a jej význam; 

- nakoľko aplikuješ pravopisné pravidlá. 

Riešenie 

V tejto úlohe sa analytickou metódou nezávisle hodnotí výsledok troch štandardov: 

Pre 2.SJK.3.2.4. 

Žiak uvádza, či báseň odporúča alebo neodporúča čítať svojim kamarátom. Vysvetľuje báseň 
prihliadaním na jej poetické vlastnosti. 

Pre 2.SJK.3.2.2. 

Učiteľ hodnotí, či žiak používa príslušnú literárnoteoretickú terminológiu vo vysvetlení básne. 

Pre 2.SJK.2.3.2. 

Učiteľ hodnotí, či text slohovej práce zodpovedá zložitejšiemu textu: – či žiak prezentuje svoje 
nápady a vysvetľuje svoj postoj; – či sa žiak pokúša písať zaujímavo; – či žiak robí vhodné digresie 
a vyberá zaujímavé detaily a vhodné príklady; – či žiak prezentuje svoj umelecký zážitok a dojmy z 
literárneho diela;- či žiak rozpoznáva pointu literárneho diela; – či žiak uplatňuje pravopisnú normu 
v prípadoch plánovaných programom. 

Pre 2.SJK.2.3.3. 

Učiteľ hodnotí, či žiak má vybudovaný čitateľský vkus a či používa zložitejšie stratégie čítania; či si 
volí stratégiu čítania, ktorá zodpovedá účelu čítania (napríklad, či dáva do súvisu dielo a príklady zo 
života, či sumarizuje text, či odpovedá na predpokladané otázky, ktoré súvisia s vysvetlením textu 
atď.)       
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Úloha 23 

2.SJK.3.2.7. Pokročilá 
úroveň 

Pozorne prečítaj úryvok z poviedky Gajdošov vojna – kôň Jozefa Cígera Hronského. 

Nebolo vôbec ľudské, že tridsiatemu prvému regimentu nepovedal nik, že je koniec vojny.  

      Nie! 

      Iba sa raz regiment pohol od Piavy a šiel, šiel, motal sa sem i ta, a guľometčík Demeter Gajdoš 
musel sa rozhnevať. Naširoko sa raz rozkročil, v riedkom blate pri Tagliamente, zaťal päsťou koňa 
a vyhrážal sa na všetky strany, aby hrozba nebola nadarmo, keďže nevedel, ktorá strana je pravá. 

  - Aby skaza prišla na všetkých generálov...!Či sme sa teraz museli pohnúť, keď som    vyňuchal, 
kde majú sapéri rumové skladište....? 

      Vlastne túto druhú polovicu nevypovedal, iba si ju myslel, ba ani na generálov nehneval sa 
naozaj, lebo sa nemohol rozpamätať, či už videl aspoň jedného. Ak i videl, istá vec, že generál mu 
nikdy nerozkázal vyčistiť karabínu i vtedy, keď bola vyčistená. Nie ver‘! Také somárstva 
rozkazoval iba nadporučík Wasserbauer a desiatnik Žilinčák. A preto, aby sa guľometčík Gajdoš 
napajedil. Len preto to vymýšľali, aby ho mohli hnevať. 

- Skazy! 

       Takto si vždy uľahčil, keď vyvrcholil v ňom hnev.  

      A teraz mal na to dvojnásobné právo.  

      Prečo rapavý Wasserbauer nepovedal: 

- Chlapi! Teraz vám vydávam najťažší rozkaz. Budeme pochodovať sto a sto kilometrov, či budú 
hromy biť alebo sa bude liať. Ani na to nepodbáme, ak nám mokrý dážď o kolená primrzne. 
Budeme kráčať, i keď sa nám iba raz do týždňa dostane na dlaň toho chleba, čo sa skôr rozmrví, 
ako by si sa ho dotkol, lebo je z takej čudnej múky pečený.  

1. V úryvku sa nastoľuje určitá problematika. Medzi ponúknutými odpoveďami si vyber jeden 
vytýčený problém, ktorý nastoľuje uvedený úryvok. Zakrúžkuj písmeno pred odpoveďou. 

     a) individuálny (psychologický) problém; 

     b) sociálny problém (miesto jednotlivca v spoločnosti); 

     c) historický problém (otázka historickej vieryhodnosti atď.). 

 

2. Argumentuj povšimnutý problém uvedeným úryvkom (úryvok z poviedky Gajdošov vojna – kôň) 
a literárno-filologickým kontextom (napríklad poviedku Gajdošov vojna – kôň v celom rozsahu, 
diela toho istého autora, iné diela autorskej literatúry alebo ľudovej slovesnosti, ktoré nastoľujú 
rovnaký problém, z rovnakej alebo rôznych epoch). 

 
Odpoveď: 

________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Riešenie 

1.Žiak zakrúžkuje jedno písmeno pred odpoveďou 

2. Prijateľné argumenty  založené sú na: 

• primárnom texte poviedky Gajdošov vojna – kôň (individuálny problém - napr. sklamanie v seba a 
iných, psychológia zneužívania funkcie; spoločenský problém - napr. pocit sklamania 
z dezinformovania, zneužívania; historický problém - napr. bojovanie 31. regimentu v I. svetovej 
vojne, literárna tvorba ako jeden zo spôsobov, akým sa nám prezentuje história atď.), 

• literárno-filologickom kontexte – okrem argumentácie primárnym textom, žiak porovnáva 
poviedku Gajdošov vojna – kôň s inými dielami – synchrónne alebo diachrónne v rámci slovenskej 
alebo svetovej literatúry. 

Poznámka: literárno-filologický kontext je plánovaný učebným programom.  

 

2.3. Oblasť JAZYKOVÁ KULTÚRA  

Jazyková kultúra zahŕňa hovorenie, počúvanie, čítanie a písanie (pričom sa tie oblasti prelínajú a 
prekrývajú). Žiak sa uschopňuje, aby sa lingvisticky zapájal do spoločnosti ako jeho právoplatný 
člen: aby zostavoval a rozumel hovoreným a písaným textom rôznych typov, aby vedel povedať 
v oficiálnej situácii o témach z jazyka, literatúry a kultúry, aby sa na vhodný spôsob zúčastňoval v 
diskusiách; aby získaval schopnosť a zvyk čítať na rôzne účely (informovanie, učenie, osobný 
rozvoj, estetická skúsenosť, zábava ...), aby pestoval svoju hovorenú kultúru. 

Úrovne výsledkov sa líšia podľa zložitosti textu, ktorý žiak počúva, číta alebo sám zostavuje (ústne 
alebo písomne). Na základnej úrovni výsledkov žiak hovorí  o jednoduchých témach z jazyka, 
literatúry a kultúry a s pozornosťou a porozumením počúva výklad strednej náročnosti; zostavuje 
jednoduchší hovorený alebo písaný text; číta texty strednej zložitosti4 a strednej náročnosti. Na 
strednej a pokročilej úrovni výsledkov žiak číta zložitejšie a ťažšie texty. 

Úrovne výsledkov sa líšia aj podľa zložitosti mentálnych procesov: na základnej úrovni výsledkov 
žiak rozumie text určitej zložitosti a náročnosti a na strednej a pokročilej úrovni ho kriticky 
rozoberá (všíma si autorove postoje – explicitné a implicitné a odhaduje logickosť, vieryhodnosť a 
štylistické hodnoty textu); na pokročilej úrovni sa očakáva hlbšie kritické rozmýšľanie, klasifikácia 
informácií atď. 

  

                                                 
4 Jednoduchosť/zložitosť textu je určená  na základe niekoľkých základných  kritérií. Sú to: obsah/téma 

(potrebné sú predbežné znalosti, ktoré rozlišujú texty strednej náročnosti od náročných textov), počet 
nových informácií, použitá lexika, štruktúra vety, štruktúra textu, dĺžka vety a textu a pod. 
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ZÁKLADNÁ ÚROVEŇ 

2.SJK.1.3.1. Hovorí zreteľne, pritom uctieva ortoepické pravidlá spisovného jazyka; uplatňuje 
kodifikovaný prízvuk alebo porovnáva svoj prízvuk so spisovným a snaží sa ho s ním zladiť1; 
plynule a zrozumiteľne číta nahlas literárne a neumelecké texty; výrazne číta a hovorí jednoduchšie 
literárno-umelecké texty; vo verejných situáciách hovorí o jednoduchých témach z oblasti jazyka, 
literatúry a kultúry, pritom používa konréktne  jazykové výrazy (t. j. hovorí plynule, bez 
zajakávania, nepoužíva floskuly a klišé, veľké prestávky a falošné začiatky, formuluje vetu 
dopredu) a zodpovedajúcou základnou terminológiou vedy o jazyku a vedy o literatúre, 
prispôsobuje sa príležitostiam, situácii, spolubesedujúcemu a téme verbálne a neverbálne jazykové 
prostriedky (držanie, mimiku, gestikuláciu); rozpráva pri prezentácii; má vypestovanú kultúru 
počúvať cudzí výklad; je vstave pozorne a s pochopením počúvať výklad stredne zložitý (napr. 
prednášku) s témou z jazyka, literatúry a kultúry; počas počúvania nejakého výkladu vie si robiť 
záznamy. 

1 – Aplikuje  spisovné prízvukovanie, ak pochádza z oblasti, v ktorej je prízvuk v súlade so 
spisovným, čiže porovnáva svoj prízvuk so spisovným a snaží sa prispôsobiť svoj prízvuk 
spisovnému, ak sa jeho dialekt podľa prízvuku odlišuje od spisovného jazyka. 

2.SJK.1.3.2. Keď hovorí a píše o nejakej téme (z jazyka, literatúry alebo voľná téma), jasne tvorí 
výrok a dáva do súvisu jeho časti na zodpovedajúci spôsob; rozlišuje dôležité od nedôležitého a 
neodbočuje od základnej témy; zostavuje jednoduchší hovorený prejav alebo písaný text pričom 
používa opis, rozprávanie alebo výklad (expozíciu)1; vie skrátka opísať svoje pocity a precítenie 
literárneho alebo iného umeleckého diela; koncízne reprodukuje jednoduchší literárno-umelecký 
text a vyčleňuje jeho dôležité alebo zaujímavé časti; resumuje jednoduchší literárny a neumelecký 
text2. 

1 – Výklad (expozícia) je oboznamovanie o niečom alebo vysvetľovanie niečoho - teda postup, 
prostredníctvom ktorého hovoriaci, čiže autor textu, hovorí niečo poslucháčovi resp. čitateľovi, aby 
pochopil. Metódy expozície sú prirovnanie, kontrast, ilustrácia, klasifikácia, definícia a analýza. 

2 – V zásade v predmete Slovenský jazyk a literatúra ako lingvometodické šablóny používajú sa 
predovšetkým literárne (literárno-umelecké a literárnovedecké) texty a texty z oblasti lingvistiky a 
iné texty (z médií, každodenného prejavu alebo nejakých iných zdrojov), ak sú nevyhnutné na 
spracovanie jednotlivých tém z učiva. 

2.SJK.1.3.3. V debate alebo výmene názorov na témy z literatúry, jazyka a kultúry vie v krátkych 
črtách prezentovať a vysvetliť ideu alebo postoj, ktorý zastáva, hovorí odmerane, opiera sa o 
argumenty, vie vypočuť cudziu mienku a zohľadňuje názor iného počas svojho argumentovania; 
píše jednoduchší argumentovaný text1 na témy z literatúry, jazyka a kultúry. 

1 – Argumentovaný text (diskusia) je text, v ktorom autor začína s nejakou pochybnosťou alebo 
dilemou, potom uvádzaním argumentov prichádza k vyriešeniu. Autor takého textu sa snaží 
pomocou dôkazov spolubesedníka, resp. čiže čitateľa, presvedčiť o správnosti svojho názoru. 

2.SJK.1.3.4. Uplatňuje základné pravopisné pravidlá vo frekventovaných príkladoch a vie používať 
Pravidlá slovenského pravopisu; pri písaní vyčleňuje časti textu, uvádza názvy a podnázvy, vie 
citovať a parafrázovať; zostavuje maturitnú prácu a pritom dodržiava pravidlá vypracovania 
odbornej práce (používa poznámky pod čiarou a zostavuje obsah a bibliografiu); zostavuje list – 
osobný a oficiálny, životopis (CV), prosbu, sťažnosť, žiadosť, oznam; vie vyplniť rozličné tlačivá a 
formuláre. 
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2.SJK.1.3.5. Má schopnosť a zvyk, aby na rozličné účely (informovanie, učenie, osobný vývoj, 
estetický zážitok, zábava...) čítal stredne zložité texty (literárno-umelecké texty, odborné a vedecko-
populárne texty z oblasti vedy o jazyku a literatúre, texty z médií1 ); uplatňuje navrhnuté stratégie 
čítania2. 

1 – Ide o texty, ktoré sú vhodné na spracovanie učiva z jazyka a literatúry. 

2 – Stratégie čítania (ktoré sú vedomé, úmyselné, cielené čitateľove postupy zamerané na 
porozumenie textu) zahŕňajú, napríklad, nasledujúce: žiak pred čítaním prezerá text a určí 
čo on obsahuje; spamätúva sa na to, čo už vie o tom, čomu je text venovaný; pátra po informácii, 
ktorá mu je potrebná; predpokladá obsah nasledujúcich častí textu; určuje základné idey a formuluje 
ich svojimi slovami; prispôsobuje rýchlosť čítania dôležitosti jednotlivých častí textu podľa 
určeného cieľa čítania; snaží sa zapamätať si text (podčiarkuje časti, opakuje, rezimuje, 
parafrázuje...); vracia sa na časti textu, ktoré sú mu dôležité alebo dobre nerozumel; odhaduje, 
nakoľko text prispel jeho informovanosti atď. 

2.SJK.1.3.6. Rozumie stredne zložité literárne a neumelecké texty: rozpoznáva ich účel1, vie nájsť 
explicitné a implicitné informácie, vyčleňuje hlavné idey v texte; sleduje vývoj určitej idey v texte; 
porovnáva základné informácie a idey z dvoch a viac textov; vie preložiť kratší odborný text zo 
slovenčiny do srbčiny alebo opačne a pritom uplatňuje normu slovenského spisovného jazyka. 

1 – Účelom neumeleckého textu môže byť, aby niečo opísal, niečo vyrozprával, aby o niečom 
oboznámil, resp. niečo vysvetlil, aby prostredníctvom argumentov presvedčil alebo aby pôsobil 
manipulatívne (propagačne). 

2.SJK.1.3.7. Kriticky posudzuje stredne zložitý literárny a neumelecký text: rozlišuje 
objektívny/dôveryhodný fakt od autorovej interpretácie; hodnotí (a to vysvetľuje), či autor 
neumeleckého textu uviedol všetky potrebné informácie a či poskytuje dostatočné a dôveryhodné 
dôkazy o tom, čo tvrdí; hodnotí, či je autor textu neutrálny alebo angažovaný, čiže predpojatý, a 
vysvetľuje svoje hodnotenie; rozlišuje prejav nenávisti, diskriminácie, byrokratický jazyk a má 
vypestovaný negatívny postoj voči nim; vie v jednoduchých príkladoch ponúknuť alternatívu 
byrokratickému jazyku. 

2.SJK.1.3.8. Rozpozná štruktúru, rôzne prvky, štylistické vlastnosti (expresivitu, farebnosť, 
metaforickosť) literárneho a netextového textu; rozpoznáva konotatívny význam slova v danom 
kontextu a chápe účel konotatívneho významu v literárnom a netextuálnom texte; stanovuje význam 
neznámeho slova založeného na kontexte a kreatívnom modeli; chápe význam čítania pre 
obohacovanie lexikálneho fondu.  

 

STREDNÁ ÚROVEŇ 

2.SJK.2.3.1. Hovorí vo verejných situáciách, verejne a pred väčším auditóriom o témach z oblasti 
jazyka, literatúry a kultúry, pritom používa spisovný jazyk a zodpovedajúcu terminológiu; 
zúčastňuje sa verejných rozhovorov s viacerými účastníkmi; hodnotí  poslucháča čiže auditórium a 
prispôsobuje svoj prejav podľa jeho potrieb a možností; má potrebu a zvyk rozvíjať vlastnú kultúru 
vyjadrovania; pozorne a s porozumením počúva náročnejšie výklady (napr. prednášku) na tému z 
jazyka, literatúry a kultúry; počúva kriticky, pritom zvažuje hovoriaceho argumentáciu a 
objektivitu. 
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2.SJK.2.3.2. Zostavuje zložitejší hovorený prejav alebo písaný text (z jazyka, literatúry alebo voľná 
téma) používa opis, rozprávanie alebo výklad (expozíciu); v hovorenej alebo písanej debate presne 
vyjadruje svoje idey a vysvetľuje svoj postoj; snaží sa hovoriť a písať zaujímavo, robí priliehavé 
digresie a vyberá zaujímavé detaily a zodpovedajúce príklady; všíma si pointu a vyjadruje ju na 
priliehavý spôsob; precízne vyjadruje svoje skúsenosti a dojmy v súvislosti s literárnym dielom 
alebo iným umeleckým dielom; koncízne reprodukuje zložitejší literárny text a resumuje zložitejší 
literárny a neumelecký text na témy, ktoré priamo súvisia s učivom; píše správu a referát; uplatňuje 
pravopisnú normu v prípadoch určených programom; vie preložiť odborný text zo slovenčiny do 
srbčiny alebo opačne a pritom uplatňuje normu slovenského spisovného jazyka. 

2.SJK.2.3.3. Má schopnosť a zvyk, aby na rozličné účely (informovanie, učenie, osobný vývoj, 
estetický zážitok, zábava...) čítal zložitejšie texty (literárno-umelecké texty, odborné a vedecko-
populárne texty z oblasti vedy o jazyku a literatúre, texty z médií1); má formovaný čitateľský vkus 
charakteristický pre kultúrneho a vzdelaného človeka; uplatňuje zložitejšie stratégie čítania2; vyberá 
stratégiu čítania, ktorá zodpovedá účelu čítania3. 

1 – Ide o tie texty z médií, ktoré sú vhodné na spracovanie učiva z jazyka a literatúry. 

2 – Žiak napríklad vkladá text do vhodného historického alebo kultúrneho kontextu; formuluje 
uzáver na základe implicitne danej informácie; zamýšľa sa nad svojou vnútornou odpoveďou na 
text (napr. keď je text proti jeho názorom, presvedčeniam, hodnotám a pod.); porovnáva text s 
inými, podobnými textami; graficky zobrazuje informácie (napr. kreslí mapy pojmov) atď. 

3 – Žiak si samostatne volí stratégiu čítania podľa svojej čitateľskej úlohy - a to môže byť základné 
zoznamovanie sa s témou textu (tzv. informatívne čítanie), estetická skúsenosť (zážitkové čítanie), 
čítanie kvôli interpretácii alebo učeniu (výskumné čítanie) atď. 

2.SJK.2.3.4. Rozumie zložitejšie literárne a neumelecké texty: pozná jeho účel; vyhľadáva 
explicitné a implicitné informácie; vyčleňuje informácie podľa určeného kritéria; vyčleňuje hlavné 
idey; sleduje rozvoj určitej idey; porovnáva informácie a idey z dvoch alebo viacerých textov, aby 
porozumel zodpovedajúcemu významovému alebo štylistickému aspektu podľa určeného kritéria; 
analyzuje a interpretuje tie systémy motivácie, ktoré sa v literárnom diele javia pri tvarovaní 
(charakterizácii) postáv a budovaní udalostí (kvôli lepšiemu a úplnejšiemu chápaniu významu 
literárneho diela); analyzuje (na úrovni porozumenia) texty, pričom sa opiera o iný text/texty. 

2.SJK.2.3.5. Kriticky uvažuje nad zložitejším literárnym a neumeleckým textom: oddeľuje 
objektívny fakt od autorovej interpretácie; zvažuje, či autor textu zaujal neutrálny postoj alebo 
angažovaný čiže predpojatý a vysvetľuje svoje hodnotenie; odlišuje explicitné a implicitné autorove 
postoje; argumentovane hodnotí, či autor zložitejšieho expozičného alebo argumentovaného textu 
vhodného na spracovanie učiva z jazyka a literatúry vyjadruje všetky potrebné informácie a či 
podáva dostatočné a dôveryhodné dôkazy pre to, čo tvrdí. 

2.SJK.2.3.6. Posudzuje, či je zložitejší neumelecký text vhodný na spracovanie učiva z jazyka a 
literatúry dobre štruktúrovaný a koherentný, či sú všetky idey vyjadrené jasne a presne; všíma si 
štylistické postupy v týchto textoch; zvažuje do akej miery určité vlastnosti textu vplývajú na jeho 
porozumenie. 
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POKROČILÁ ÚROVEŇ 

2.SJK.3.3.1. Diskutuje o zložitých témach z jazyka, literatúry a kultúry; diskutuje o zmysle a 
hodnotách literárnych textov a o účele a hodnotách neumeleckých textov a pritom používa odbornú 
terminológiu. 

2.SJK.3.3.2. Rozpráva (vo verejných situáciách, verejne a pred väčším auditóriom) a píše o témach 
z oblasti jazyka, literatúry a kultúry; má vyvinuté rečnícke (rétorické) schopnosti; počíta na rozličné 
postoje auditória a v súlade s tým spochybňuje jednotlivé obsahy; vie odlíšiť a analyzovať verbálnu 
a neverbálnu reakciu spolubesedníka, vlastne auditória a tomu prispôsobuje aj svoj prejav; pritom 
počúva hovoriaceho, hodnotí obsah a formu jeho prejavu a spôsobu rozprávania. 

2.SJK.3.3.3. Kompozične a logicky zosúladene píše odborný text na témy z literatúry a jazyka, ako 
i novinový článok; vie preložiť jednoduchý literárny a neumelecký text zo slovenčiny do srbčiny 
alebo opačne a pritom uplatňuje normu slovenského spisovného jazyka. 

2.SJK.3.3.4. Organizuje, triedi, zovšeobecňuje a na podobný spôsob spracúva informácie z 
literárnych a neumeleckých textov na základe zadaných úloh a/alebo samostatne určeného kritéria. 

2.SJK.3.3.5. Hlbšie kriticky uvažuje nad zložitejším textom: hodnotí, do akej miery zložitejší 
expozičný text úspešne prenáša informácie publiku, ktorému je predurčený, pritom si všíma, ktoré 
informácie chýbajú; oddeľuje dôkazový materiál, na ktorom autor argumentovaného textu založil 
svoje postoje a určuje prostriedky, ktorými ich vyjadruje; všíma si autorove chyby pri uzavieraní a 
pod.  

2.SJK.3.3.6. Hodnotí štylistické postupy v literárnom a neumeleckom texte; porovnáva štylistické 
postupy v dvoch zložitejších textoch (alebo aj viacerých); analyzuje ich úlohu v spĺňaní estetických 
a významových charakteristík uvedených druhov textov. 

2.SJK.3.3.7. Buduje vedomie o sebe ako o čitateľovi – rozvíja čitateľskú autoreflexiu (chápe úlohu 
čítania vo vlastnom vývoji; má rozvité kritické vedomie o svojich čitateľských schopnostiach...). 

Úloha 1 

2.SJK.2.3.4. 
Stredná 
úroveň  

Pozorne prečítaj text Ranka Bugarského Materinský jazyk a potom odpovedaj na požiadavky pod 
textom. 

      Predtým spomenutý negatívny európsky stereotyp o viacjazyčnosti na štátnej úrovni zahŕňa 
aj jednotlivcov. Totiž, často veríme, že je – ak nepočítame neskoršie štúdium cudzích jazykov – 
nejak prirodzené, že každý človek si primárne osvojuje iba jeden jazyk a dospieva s ním ako 
materinským. A opakom tohto názoru je hmlisté presvedčenie, že v individuálnej dvojjazyčnosti, 
v zmysle paralelného osvojovania alebo pravidelného alternatívneho používania dvoch jazykov, 
je niečo deviantné, ba možno aj nepriaznivé pre mentálny vývoj a socializáciu tých jedincov. V 
podstate tu ide o viac alebo menej skryté pôsobenie predsudkov voči podradeným menšinovým 
populáciám, ktorých príslušníci najčastejšie aj sú dvojjazyční. Pritom sú hlavní nositelia týchto 
predsudkov – či to treba povedať – privilegovaní monolingválni predstavitelia väčšinového 
jazyka v danom kultúrnom a sociálnom spoločenstve, medzi ktorými dvojjazyčné osoby už 
samotnou  svojou vlastnosťou často spôsobujú podozrenie, ba dokonca aj odpudenie. V 
extrémnych prípadoch, aké predstavuje prenášanie šablón v monolingválnej výlučnosti v etnicky 
zmiešaných Spojených štátoch amerických, dvojjazyčnosť sa vo vedomí väčšinového 
anglosaského obyvateľstva typicky stotožňuje s chudobou, nedostatočným vzdelaním, dokonca 
aj s neinteligenciou. 
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      Na koncepčnej rovine korelácia takéhoto vzťahu k dvojjazyčnosti – už či je on explicitne 
formulovaný alebo dokonca jednoducho implicitný – je presvedčenie, že je materinský jazyk 
nedotknuteľné útočište, ktoré neznáša konkurenciu. Každý sa môže len v ňom celkom vyjadriť, 
zatiaľ čo iné jazyky, ktoré sa neskoršie do určitej miery eventuálne naučia, môžu len dodatočne 
slúžiť určitým pragmatickým potrebám, ktoré nezasahujú do intimity ľudskej osobnosti. Treba 
hneď povedať, že v takomto chápaní je racionálne jadro, hoci ovinuté v emočnej oblátke. Ak nič 
iné, ovládanie prvým jazykom je v zásade súčasťou jedinečného procesu objavovania sveta a 
seba v tomto svete, zatiaľ čo je posledné osvojenie iných jazykov, ku ktorému prichádza na 
základe takto získaných zručností, predsa predovšetkým jazyková operácia. Preto je silné 
prepojenie medzi prvým naučeným jazykom a osobnosťou, ktoré sa často manifestuje aj 
prostredníctvom srdečného vzťahu k tomu jazyku. 

    Takéto oslavovanie jedného a neopakovateľného materinského jazyka pritom zapadá do jednej 
obsažnejšej mytológie, predtým už spomínanej, o národne a jazykovo čistom štáte, v ktorom nie 
sú žiaduce žiadne rasové, etnické, náboženské, dokonca ani jazykové zmiešaniny. Ale, aj keď si 
nevšímame pomerne očividné rasistické konotácie celej tejto tézy, ktoré sa v novšej európskej 
histórii ešte vedeli prejaviť, musíme konštatovať, že sa aj samotná otázka materinského jazyka v 
naznačenom svetle predstavuje zjednodušene. Pozerané objektívne dnešná realita aj v Európe, a 
najmä vo svete ako celku, odhaľuje značne diferencovanejší obraz a vyžaduje inú peršpektívu. 
Nespochybniteľné empirické fakty, ako aj prehľad o výsledkoch, ktoré v tejto oblasti dosiahli 
rôzne vedecké disciplíny, poukazujú na to, do akej miery je spomínané sledovanie úzke, 
anachrónne a posadnuté predsudkami. 

      Treba predovšetkým rozumieť, že ťažkosti začínajú od samotného tohto pojmu, ktorý svojou 
zvýraznenou metaforickosťou naznačuje prirodzenú jedinečnosť: ako čo každý človek má iba 
jednu matku, tak, azda, má aj len jeden materinský jazyk a presne sa vie ktorý. Ale materinský 
jazyk nijako nie je to isté, v koncepčnej rovine, čo aj jazyk matky. V praxi sú tieto dva pojmy 
veľmi často totožné, ale tomu vôbec nemusí tak byť. To, čo sa nazýva materinský jazyk, môže 
byť aj jazyk otca, ak je on iný než matkin, alebo jazyk nejakej tretej osoby alebo nového 
prostredia – zvlášť v situáciách väčšej etnickej zmiešanosti a živších jazykových kontaktov 
charakteristických pre rôzne menšinové a migračné populácie. 

      Okrem toho, od kohokoľvek zdedený alebo prevzatý, materinský jazyk nie je nevyhnutne 
jedinečná a navždy daná kategória, ale znásobovaniu náchylná, dynamická a premenlivá 
hodnota. Tak milióny ľudí na celom svete – napríklad v niektorých častiach Indie – majú po dva 
materinské jazyky (zriedkavejšie, ale nie výnimočne, aj tri), najčastejšie ani nevedia, ktorý z nich 
je ten správny. Tu nepomáha dogmatické inzistovanie, že jeden z nich musí predsa vo všetkých 
prípadoch mať prednosť, ktorá sa často snaží podporovať populárnymi laickými predstavami 
anekdotického charakteru, napríklad, že je u viacjazykových skutočný materinský jazyk ten, v 
ktorom myslíme alebo snívame, alebo ten, ktorý zostáva zachovaný pri postihnutí alebo 
čiastočnej strate jazykovej schopnosti v dôsledku choroby. Vzťah medzi jazykom a názormi, ako 
aj jazykom a snami, je príliš zložitý a v mnohých ohľadoch ešte stále nepreskúmaný pre takéto 
jednoduché stotožňovania.  

     Rovnako tak jeden jazyk možno osvojovať ako materinský v najútlejšom životnom veku, ale 
neskôr môže byť v tejto úlohe nahradený nejakým iným kvôli zmene prostredia, dokonca aj 
tretím, a to ešte aj s možnosťou návratu k pôvodnému prostrediu a predchádzajúcemu 
materinskému jazyku, ktorý sa teraz zase znovu upevňuje. 

      Takto flexibilne zvážený pojem materinského jazyka vlastne možno rozložiť na niekoľko 
komponent a definovať podľa pôvodu, vlastne poradia osvojenia (prvý naučený jazyk), stupňa 
znalosti (jazyk, ktorý najlepšie vieme), funkcii (najčastejšie používaný jazyk) alebo identifikácii 
(jazyk, ktorý niekto sám prijíma ako svoj materinský alebo mu ho iní v tom zmysle pripisujú). 
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Tieto komponenty sa môžu zhodovať alebo môžu byť aj čiastočne rozdielne, takže niekto môže 
mať iné materinské jazyky v závislosti od použitej definície. Predsa, so všetkými uvedenými 
podmienkami, pre väčšinu potrieb pravdepodobne je najprimeranejšie všeobecné určenie, že je 
niečí materinský jazyk ten, ktorý sa tá osoba najprv naučila (nakoľko on nebol neskoršie 
nahradený) a s ktorým sa sama identifikuje. Ale ešte stále platí poznámka, že to nemusí byť len 
jeden jazyk, lebo aj dva sa môžu paralelne osvojovať ako prvé, ani nemusí zostať rovnaký jazyk, 
nielen preto, že ho možno nahradiť, ale aj preto, že tá sebaidentifikácia podlieha zmenám.  

     Z tohto vyplýva aj to, že materinský jazyk nemožno nevedieť. V migračných a podobných 
situáciách treba odlišovať pojmy jazyka rodného kraja a materinského jazyka, napr. pre 
potomkov našich pracovníkov v Nemecku, ktorí sa tam narodili, ak spontánne si osvojujú 
nemčinu ako svoj prvý jazyk, a jazyk predkov veľmi chatrne poznajú, nemožno povedať, že 
nevedia svoj materinský jazyk, ale že im je tým jazykom -  nemčina.  

      Jedným slovom otázka materinského jazyka aj teoreticky a často aj prakticky, značne 
zložitejšia ako vyzerá klasickému monolingválovi európskej tradície. Kvôli spomínaným 
nejasnostiam a možným nedorozumeniam, dnes sa vo vede o problémoch viacjazykovosti a 
samotnému pojmu materinský jazyk najčastejšie vyhýba. Namiesto toho sa skôr hovorí o prvom 
čiže druhom jazyku, pričom sa tieto názvy zvyčajne vzťahujú na stupeň vedomostí alebo rozsah 
použitia, a nie nevyhnutne aj na poradie osvojovania (s výnimkou v špeciálnych disciplínach ako 
sú vývojová psycholingvistika a glotodidaktika, pričom chronológia má osobitný význam). 

 

Doplň vetu tak, že zakrúžkuješ písmeno pred správnou odpoveďou. 

 

Na základe prečítaného textu Ranka Bugarského Materinský jazyk, význam pojmu prvý jazyk 
znamená, že je to: 

a) jazyk, ktorý sa naučíme pred inými jazykmi; 

b) jazyk, ktorý najlepšie poznáme a najviac používame; 

c) materinský jazyk väčšinového obyvateľstva v jednej krajine; 

d) jazyk, ktorý sa v niektorom prostredí považuje za najcennejší. 

Riešenie 

b) jazyk, ktorý najlepšie poznáme a najviac používame; 
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Úloha 2 

2.SJK.2.3.4. Stredná 
úroveň  

Zakrúžkuj písmeno pred tvrdením o materinskom jazyku, ktoré autor textu považuje za správne. 

a) Materinský jazyk sa musí naučiť od matky. 

b) Materinský jazyk sa môže v priebehu života zmeniť. 

c) Materinský jazyk potomkov emigrantov je to isté ako ich jazyk rodného kraja. 

d) Niekto môže mať iba jeden materinský jazyk. 

Riešenie 

b) Materinský jazyk sa môže v priebehu života zmeniť. 

 

Úloha 3 

2.SJK.2.3.5. Stredná 
úroveň  

Zakrúžkuj písmená pred názormi, ktoré zastáva autor textu súvise s predsudkami o dvojjazyčnosti. 

a) Predsudky o dvojjazyčnosti odzrkadľujú predsudky voči národnostným menšinám. 

b) Predsudky o dvojjazyčnosti pochádzajú z menšinových populácii. 

c) Predsudky o dvojjazyčnosti založené sú na vedeckom výskume. 

d) Predsudky o dvojjazyčnosti sú charakteristické výlučne pre Spojené štáty americké. 

e) Predsudky o dvojjazyčnosti majú zvlášť tí, ktorí ovládajú iba jeden jazyk. 

Riešenie 

a) Predsudky o dvojjazyčnosti odzrkadľujú predsudky voči národnostným menšinám. 

e) Predsudky o dvojjazyčnosti majú zvlášť tí, ktorí ovládajú iba jeden jazyk. 

 

Úloha 4 

2.SJK.2.3.5. Stredná 
úroveň 

         Uveď tri autorove argumenty proti termínu materinský jazyk. 

1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________  

Riešenie 

Prijateľná odpoveď 

Každá odpoveď, ktorá obsahuje nasledujúce informácie: 

   1. materinský jazyk nie je to isté, čo aj jazyk matky; 

   2. niekto môže mať dva materinské jazyky; 

   3. materinský jazyk sa môže meniť. 
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Úloha 5 

2.SJK.1.3.7. Základná 
úroveň 

Podčiarkni v druhom odseku časť textu, v ktorom autor vynáša argumenty v prospech presvedčenia, 
že je „materinský jazyk nedotknuteľné útočište, ktoré neznáša konkurenciu“. 

Riešenie 

Ak nič iné, ovládanie prvým jazykom je v zásade súčasťou jedinečného procesu objavovania sveta 
a seba v tomto svete, zatiaľ čo je posledné osvojenie iných jazykov, ku ktorému prichádza na 
základe takto získaných zručností, predsa predovšetkým jazyková operácia. 

 

Úloha 6 

2.SJK.2.3.5. Stredná úroveň 

 

Ktorý je autorov postoj v poslednom odseku? Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. 

 

   a) V poslednom odseku autor vyslovene hovorí, že sa treba vzdať pojmu materinský jazyk. 

   b) Z posledného odseku nemôžeme prísť k záveru o autorovom postoji súvise s pojmom 
materinský jazyk. 

   c) Autor v poslednom odseku neprejavuje nijaký postoj súvise s pojmom materinský jazyk. 

   d) V poslednom odseku autor implikuje (napovedá), že sa pojmu materinský jazyk treba vzdať 
v prospech pojmu prvý jazyk. 

Riešenie 

d) V poslednom odseku autor implikuje (napovedá), že sa pojmu materinský jazyk treba vzdať v 
prospech pojmu prvý jazyk. 
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Úloha 7 

2.SJK.3.3.5. Pokročilá 
úroveň 

Prečítaj nasledujúce úryvky o poézii Ivana Krasku a potom odpovedaj na požiadavky pod nimi. 

1.text 

      Pre Krasku podobne ako pre Hviezdoslava je charakteristické skracovanie slov: preds', čis', kýs', 
preč', nemôž', túžb' a pod. Tieto lexikálne prostriedky posilňujú knižnosť básnikovho výrazu. 
Rovnako knižne vyznievajú aj Kraskove biblizmy. Krasko hlboko siaha do zásobárne biblických 
obrazov a v jeho tvorbe nájdeme veľa alúzií na biblické príbehy. Stretávame sa v nej s 
pomenovaniami z rozličných kresťanských i nekresťanských náboženstiev a kultov. Používanie 
týchto jazykových prvkov s rozmerom tajomnosti súviselo aj s Kraskovou symbolistickou poetikou. 
Krasko uplatňoval na slovo tie najnáročnejšie kritériá. Na chválu Kraskovej poézii slúži to, že pri 
jeho básni nemáme pocit jediného zbytočného slova a všetko je v nej uložené akoby odjakživa a 
navždy. V básni Kritika (Z rečí v nížinách) povýšil básnické slovo na úroveň slova biblického textu 
a určil pomer medzi slovom a mlčaním. Krasko je básnik úcty k slovu, bázne pred ním, etiky, 
autentickosti slova. Tým jeho slovo stojí u nás na začiatku, žije v prítomnosti a bude trvať v 
budúcnosti. 

                                                            Ján Zambor: Krasko a reč 

2.text 

      Mnohorozmernosť je charakteristická aj pre druhové vyhranenie Kraskovej poézie. On sám 
chce byť a je predovšetkým lyrikom, dokonca – so Šmatlákom povedané – ,,prvým výlučným 
lyrikom v slovenskej poézii. A predsa v jeho lyrike nachádzame nielen momenty epickosti, ale i 
dramatickosti. Týmto druhovým synkretizmom je Kraskova poézia príbuzná poézii nášho 
romantizmu, pravda, konkrétna podoba tohto javu je u Krasku celkom odlišná”. Preto náš básnik 
mal tak rád útvar balady; preto aj jeho najosobnejšie výpovede nesú pečať neľútostných vnútorných 
zápasov a drám. Druhový synkretizmus tiež vlastne súvisí so snahou podať v maximálnej skratke 
svedectvo o mnohotvárnosti reality. U nijakého slovenského básnika nemožno pozorovať také 
presné narábanie so slovom ako práve u Ivana Krasku. Jeho pomenovanie je významovo zaťažené 
až po samú hranicu možností a vstupuje do mnohonásobných vzťahov: má svoju platnosť vo 
významovom, obrazovom i zvukovom pláne básne. Preto Krasko nepotreboval pre báseň nikdy 
veľa slov, pre zbierku veľa veršov; a na to, aby sa celý uskutočnil v tvorbe, mu postačili dve útle 
knižky. Táto poézia je dokonalým príkladom úspornosti výrazu.  

                                 Albín Bagin: Ivan Krasko (1876-1958) 

Napíš, ako každý z autorov opisuje poéziu Ivana Krasku? 

Ozrejmi svoju odpoveď prihliadaním na 1. a 2. text.  

________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Riešenie 

Autor 1. textu hovorí, že pre Kraskovu poéziu je charakteristické skracovanie slov, biblizmy v jeho 
básňach vyznievajú knižne, je tam tajomno, ktoré súvisí so symbolizmom, v jeho poézii jediné 
slovo nie je zbytočné […] 

Autor 2. textu hovorí, že pre Kraskovu poéziu je charakteristická mnohorozmernosť – v Kraskovej 
lyrike nachádzame momenty epickosti a dramatickosti, čo ju robí príbuznou poézii romantizmu, 
pomenovania v jeho poézii majú svoju platnosť vo významovom, obrazovom a zvukovom pláne, 
jeho poézia je príkladom úspornosti výrazu […] 
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2.4. Uplatnenie vzdelávacích štandardov vo vyučovacom procese – plánovanie, vyučovanie a 
hodnotenie výsledkov žiakov 

     Plánovanie a realizovanie štandardov výsledkov žiakov je potrebné zladiť s obsahmi školského 
programu (pre filologické gymnáziá, gymnáziá všeobecného typu, spoločenského a 

prírodného smeru, stredné odborné štvorročné a trojročné školy), ako aj s učebnicami určenými na 
učenie slovenského jazyka a literatúry. 

      Prvým krokom v tomto úsilí bude zložitá reforma stredoškolských programov, po nej bude 
možné primerané plánovanie realizácie obsahu predmetu na ročnej a mesačnej úrovni. 

      V tejto súvislosti je dôležité mať na zreteli nasledujúce: v priebehu plánovania by bolo dobre 
prepojiť obsahy oblastí predmetu: Jazyk, Literatúra a Jazyková kultúra vždy, keď je to možné 
založenými na analyticko-syntetickom, porovnávacom a problémovom prístupe k štúdiu učiva, 
ktoré podporujú žiakovu vedomú aktivitu a kreativitu, originalitu a kritické myslenie. Takéto 
organizovanie výučby prispieva k realizácii princípu vedomej aktivity žiakov, jednoty teórie a praxe 
a racionalizácii a ekonomiky. Spolu s princípom vedeckosti a vzdelanosti, ktorý poukazuje na 
kontinuálny vplyv vyučovacieho procesu na základoch profesie a morálneho rozvoja osobnosti 
žiaka, zdôrazňujú sa estetické a etické zložky predmetu slovenský jazyk a literatúra. 

      Aby bolo možné stanoviť vyučovanie ako výskumné a tvorivé, nevyhnutné je uspokojiť princíp 
individualizácie i diferenciácie, ktorý kladie na prvé miesto každého jednotlivého žiaka a jeho 
schopnosti (na niektorej predpokladanej úrovni výsledkov žiaka). To znamená, že jeden žiak 
nemusí preukázať rovnaké schopnosti, vedomosti a zručnosti zo všetkých troch oblastí predmetu 
(Jazyk, Literatúra a Jazyková kultúra), ale práve vzájomným funkčným prepájaním obsahov 
predmetu žiak sa bude podnecovať, aby čo produktívnejšie rozumel a aplikoval zvládnuté učivo 
vcelku. 

      Predpokladané opisy výsledkov žiakov je možné, v priebehu plánovania, dôkladne prepojiť s 
témami z dejepisu, jazyka, lingvistiky, gramatiky a lexiky, štylistiky, dejín 
literatúry, teórie literatúry a literárnej kritiky a predovšetkým so školskou lektúrou 
(povinnou, voliteľnou, doplnkovou, fakultatívnou) a sekundárnou literatúrou. S podporovaním 
rozvoja kompetencií žiakov v ústnom a písomnom vyjadrovaníení, učiteľ bude brať do úvahy aj 
medzipredmetné kompetencie a zlaďovať plánovanie vyučovacieho obsahu zo slovenského jazyka a 
literatúry s obsahom iných predmetov, kedykoľvek to bude účelové. 
      Pri plánovaní jeden a ten istý štandard (alebo jeho časť) aktivuje sa niekoľkokrát v priebehu 
školského roka vždy s inou metodickou jednotkou. Takýto postup zabezpečuje úspech na vyššej a 
vyššej úrovni jednotlivých výsledkov žiakov a znalosti, zručnosti a schopnosti žiakov sú neustále 
viditeľné z nových zorných uhlov, zrýchlene sa upevňujú, rozširujú a systematizujú.  

Nahliadnutím do práce učiteľov slovenského jazyka na základných školách dostáva sa dojem, 
že je učiteľom nanútený záväzok mechanického distribuovania opisu výsledkov žiakov z 
metodickej jednotky, ktorej realizácia je plánovaná podľa tematického princípu tak, že sa ony 
prenášajú zo základného dokumentu v metodickej príprave pre jednotlivé hodiny. Možné je, že 
osvetoví poradcovia žiadajú takýto spôsob vedenia dokumentácie, avšak bolo by spoľahlivejšie 
určiť, ktoré štandardy (a na ktorej úrovni) budú ,,aktívnejšie” v priebehu určitého  vyučovacieho 
obdobia (mesiac, štvrťrok, polrok) vzhľadom na iné. Zdá sa, že nie je možné v priebehu 
spracovania, upevňovania a systematizácie vedomostí žiakov jasne vyčleniť, ktoré výsledky žiakov 
možno dosiahnuť prácou v rámci určitej metodickej jednotky, lebo ony pôsobia spolu, k nim sa 
inklinuje tak, že sa téma, problém, programové zložky pozorujú z viacerých aspektov a ich 
realizácia predstavuje proces, ktorý spĺňa princípy postupného a systematického získavania 
vedomostí, ako aj trvalé vedomosti a zručnosti. 
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SEPTEMBER (16 hodín) 

1. Úvodná hodina 

   • Zoznamovanie žiakov s plánom práce a  programom. 

   • Predstavenie učebnicovej literatúry a návod na jej používanie. 

   • Dohovor o spôsoboch a formách práce. 

2. Jazyk. Pravopis. 

Všeobecné pravopisné pravidlá. 

upevňovanie 

Na vhodných príkladoch a vhodných cvičeniach zopakovať vedomosti o všeobecných pravopisných 
pravidlách, ktoré sa žiaci naučili v priebehu základnej školy. 

2.SJK.1.3.4. Uplatňuje základné pravopisné pravidlá vo frekventovaných príkladoch a vie používať 
Pravidlá slovenského pravopisu; pri písaní vyčleňuje časti textu, uvádza názvy a podnázvy, vie 
citovať a parafrázovať; zostavuje maturitnú prácu a pritom dodržiava pravidlá vypracovania 
odbornej práce (používa poznámky pod čiarou a zostavuje obsah a bibliografiu); zostavuje list – 
osobný a oficiálny, životopis (CV), prosbu, sťažnosť, žiadosť, oznam; vie vyplniť rozličné tlačivá a 
formuláre. 

 

3. Kultúra vyjadrovania. Ústne vyjadrenie. 

Hovorové cvičenie: Literárne dielo, ktoré si pamätám zo základnej školy. 

upevňovanie 

Pripraviť žiakov, aby ústnym spôsobom prezentovali literárne dielo, ktoré spracovali v základnej 
škole. 

    • Získať prehľad o čitateľských skúsenostiach žiakov, vedomostiach z literatúry, o literárnych 
dielach, spisovateľoch, literárnych druhoch a literárnych formách. 

2.SJK.2.3.1. Hovorí vo verejných situáciách, verejne a pred väčším auditóriom o témach z oblasti 
jazyka, literatúry a kultúry, pritom používa spisovný jazyk a zodpovedajúcu terminológiu; 
zúčastňuje sa verejných rozhovorov s viacerými účastníkmi; hodnotí  poslucháča čiže auditórium a 
prispôsobuje svoj prejav podľa jeho potrieb a možností; má potrebu a zvyk rozvíjať vlastnú kultúru 
vyjadrovania; pozorne a s porozumením počúva náročnejšie výklady (napr. prednášku) na tému z 
jazyka, literatúry a kultúry; počúva kriticky, pritom zvažuje hovoriaceho argumentáciu a 
objektivitu. 
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4. Jazyk. Všeobecné pojmy o jazyku.  

Miesto jazyka v ľudskom živote. Dôležité vlastnosti jazyka. 

spracovanie 

2.SJK.1.1.1. Má základné vedomosti o jazyku všeobecne (čo je jazyk, ktoré sú jeho funkcie); 
uctieva si svoj jazyk a uctieva si aj jazyky iných národov; rozozná stereotypné postoje voči jazyku. 
Pozná pojem textu; rozlišuje časti textu (úvod, hlavná časť, záver); pozná druhy textov (tvary 
diskurzu); má základné vedomosti zo sociolingvistiky: rozlišuje pojmy jednojazykový a 
viacjazykový (a pozná zodpovedajúcu jazykovú situáciu v Srbsku); chápe pojem jazyková 
variabilita a pozná základné variability. 

 

5. Jazyk. Spisovný jazyk. Sociolekt. 

 spracovanie 

Jazyk, nárečie. 

    • Spisovný jazyk (pojem). Spisovné varianty. 

    • Funkčné štýly. 

    • Neštandardné jazykové varianty.  

2.SJK.1.1.2. Rozlišuje spisovný jazyk od nárečia; pozná základné charakteristiky nárečí 
slovenského jazyka; má správny postoj k svojmu nárečiu a iným nárečiam slovenského jazyka 
(uctieva si svoje nárečie a iné nárečia slovenského jazyka) a zachováva si svoje nárečie; snaží sa 
naučiť, chrániť a pestovať spisovný jazyk; pozná najdôležitejšie gramatiky a normatívne príručky a 
vie ich používať; pozná základné údaje o mieste slovenského jazyka v rámci iných indoeurópskych 
a slovanských jazykov; má základné poznatky o vývine slovenského spisovného jazyka, písma a 
pravopisu Slovákov. 

 

6. Literatúra. Úvod do analýzy literárneho diela. 

Umenie. 

spracovanie 

    • Pojem umenia. Umelecké výrazové prostriedky. Druhy umenia podľa prostriedkov 
vyjadrovania. 

    • Literatúra ako slovné umenie. Literatúra a iné umenia. 
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7. Literatúra. Úvod do analýzy literárneho diela. 

Literatúra ako umenie. 

Vydala mamka, ľudová balada. 

spracovanie 

    • Definovanie literatúry. 

    • Charakteristika literárneho diela. Spracovať na úrovni ukážky ľudovej balady Vydala mamka. 
Prezentovanie umeleckých zážitkov a názorov v súvislosti s baladou. 

    • Literárna dielo (pojem). 

    • Ústna a písomná literatúra. 

    • Názov literatúry. Literatúra ako umenie slov. Jazyk literárneho diela. 

       Literárno-umelecký štýl. 

    • Poukázať na podstatu literatúry a jej význam. 

2.SJK.1.2.4. Všíma si a príkladmi argumentuje základné poetické, jazykové, estetické a 
štrukturálne charakteristiky literárnych diel z povinnej školskej lektúry. 

2.SJK.1.2.7. Analyzuje zvýraznené problémy v literárnom diele a vie ich argumentovať základným 
textom. 

2.SJK.2.2.4. Všíma si a vysvetľuje poetické, jazykové, estetické a štrukturálne vlastnosti literárno-
umeleckých a literárnovedných diel v rámci školskej lektúry; hodnotí, či je zložitý literárnovedný 
text (autobiografia, biografia, memoáre, denník, list, cestopis...) dobre  štruktúrovaný a koherentný, 
či sú idey vystihnuté jasne a precízne; všíma si štýlové postupy v literárno-umeleckom a 
literárnovednom texte; hodnotí do akej miery určité charakteristiky textu vplývajú na jeho 
porozumenie a prispievajú analýze významu textu. 

 

8. Literatúra. Úvod do analýzy literárneho diela. 

Čítanie a interpretácia literárneho diela. 

Ivan Krasko: Zmráka sa... 

spracovanie 

    • Žiaci sa zoznamujú s výkladom literárneho diela a jeho interpretáciou. 

    • Hlavné črty výskumného a zážitkového čítania. 

    • Umelecký zážitok z literárneho diela a jeho chápanie ako vedúce integračné prvky a 

činitele zjednotenia pri pristupovaní k dielu. 

    • Spracovanie básne Zmráka sa…Ivana Krasku vo funkcii ilustračného príkladu témy metodickej 
jednotky. 

    • Rozdiely medzi literárno-umeleckými a ostatnými textami; prepojenie s vedomosťami o 

funkčnom vrstvení jazyka z učiva o jazyku. 
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2.SJK.1.3.8. Vie určiť štruktúru, rozličné elementy, štylistické vlastnosti (expresivitu, obraznosť, 
metaforickosť) literárneho a neumeleckého textu; pozná konotatívny význam slova v danom 
kontexte a rozumie účel konotatívneho významu v literárnom a neumeleckom texte; určuje význam 
neznámych slov na základe kontextu a modelu tvorenia; chápe význam čítania kvôli obohacovaniu 
lexikálnej zásoby. 

2.SJK.1.1.1. Má základné vedomosti o jazyku všeobecne (čo je jazyk, ktoré sú jeho funkcie); 
uctieva si svoj jazyk a uctieva si aj jazyky iných národov; rozozná stereotypné postoje voči jazyku. 
Pozná pojem textu; rozlišuje časti textu (úvod, hlavná časť, záver); pozná druhy textov (tvary 
diskurzu); má základné vedomosti zo sociolingvistiky: rozlišuje pojmy jednojazykový a 
viacjazykový (a pozná zodpovedajúcu jazykovú situáciu v Srbsku); chápe pojem jazyková 
variabilita a pozná základné variability. 

2.SJK.2.2.6. Pri analýze literárno-umeleckých a literárnovedných diel zo školského programu 
uplatňuje vedomosti o základných literárnohistorických a poetických vlastnostiach štýlových epoch, 
smerov a formácií v rozvoji slovenskej a svetovej literatúry. 

2.SJK.2.2.7. Samostatne si všíma a analyzuje problémy v literárnom diele a vie argumentovať svoje 
stanoviská základným textom. 

2.SJK.3.2.1. Číta, prežíva a samostatne vysvetľuje literárno-umelecké a literárnovedné diela z 
povinného školského programu, ako i dodatkové (voliteľné) a fakultatívne literárno-umelecké a 
literárnovedné texty; počas interpretácie spoľahlivo používa získané vedomosti o literárnom opuse 
autora a literárnohistorickom kontexte. 

 

9. Literatúra. Úvod do analýzy literárneho diela. 

Literatúra a analýza literatúry. 

                                                                                                                                        spracovanie 

    • Veda o literatúre; teória literatúry, dejiny literatúry a literárna kritika. 

    • Literárnovedecká metodológia. Vonkajší a vnútorný prístup k literárnemu dielu. 

       Metóda pluralizmu. 

    • Zdroje analýzy literárneho diela. Primárne a sekundárne zdroje analýzy literárneho diela. 
Použitie a aplikácia zdrojov analýzy literárneho diela. 

2.SJK.1.2.2. Pozná literárnoteoretickú terminológiu a funkčne ju spája s príkladmi z literárnych5 a 
neumeleckých6  textov určených programom. 

2.SJK.1.2.3. Pri analýze literárno-umeleckých a literárnovedných diel rozlišuje metódy vnútorného 
a vonkajšieho prístupu. 

2.SJK.1.2.4. Všíma si a príkladmi argumentuje základné poetické, jazykové, estetické a 
štrukturálne charakteristiky literárnych diel z povinnej školskej lektúry. 

                                                 
5 Literárne texty zahŕňajú literárno-umelecké a literárnovedné texty. 
6 Pod neumeleckými textami chápeme jazykovedné texty a literárnovedné texty, vedecko-populárne texty z týchto 
oblastí a, podľa potreby, texty z médií a ďalších prameňov vhodných na spracovanie učiva z predmetu Slovenský jazyk 
a literatúra. 
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2.SJK.1.2.5. Všíma si základné charakteristiky literatúry ako diskurzu a rozlišuje ho vo vzťahu k 
ostatným spoločenským diskurzom. 

2SJK.1.2.8. Používa odporúčanú sekundárnu literatúru (literárnohistorickú, kritickú, teoretickú) a 
dáva do súvisu s literárnymi textami určenými programom. 

 
10. Literatúra. Úvod do analýzy literárneho diela.  

Zdroje pre analýzu literatúry - hodina v knižnici. 

Školská (miestna, obecná) knižnica. 

spracovanie 

• Druhy kníh. Vydanie literárnych diel (pojem). Vydanie lektúry. 

• Voľba vhodného vydania knihy v knižnici. Knižničné katalógy. Bibliografia. Indexy.   Zoznam 
literatúry. 

• Používanie knihy (časti kníh). 

• Digitálne zdroje na analýzu literatúry (primárne a sekundárne). 

• Zhromažďovanie a archivovanie materiálu (údajov). 

• Používanie odborných terminologických slovníkov a lexikónov. 

• Digitálne databázy venované literatúre. 

2.SJK.1.3.4. Uplatňuje základné pravopisné pravidlá vo frekventovaných príkladoch a vie používať 
Pravidlá slovenského pravopisu; pri písaní vyčleňuje časti textu, uvádza názvy a podnázvy, vie 
citovať a parafrázovať; zostavuje maturitnú prácu a pritom dodržiava pravidlá vypracovania 
odbornej práce (používa poznámky pod čiarou a zostavuje obsah a bibliografiu); zostavuje list – 
osobný a oficiálny, životopis (CV), prosbu, sťažnosť, žiadosť, oznam; vie vyplniť rozličné tlačivá a 
formuláre.  

2.SJK.1.3.5. Má schopnosť a zvyk, aby na rozličné účely (informovanie, učenie, osobný vývoj, 
estetický zážitok, zábava...) čítal stredne zložité texty (literárno-umelecké texty, odborné a vedecko-
populárne texty z oblasti vedy o jazyku a literatúre, texty z médií ); uplatňuje navrhnuté stratégie 
čítania. 

2.SJK.2.2.8. Aktívne používa odporúčanú a širšiu, sekundárnu literatúru (literárnohistorickú, 
kritickú, teoretickú) pri analýze literárno-umeleckých a literárnovedných diel určených programom. 

 

11. Literatúra. Úvod do analýzy literárneho diela. 

Vrstvená štruktúra literárneho diela. 

Medzi horami, ľudová balada 

spracovanie 

• Vlastnosti metodologického prístupu k vrstvenej štruktúre literárneho diela. 

• Školenie žiakov, aby na konkrétnom príklade uplatnili túto metódu a zistili jej výhody. 

• Zisťovanie estetickej funkcie jazyka, tvorivých postupov a štylistických výrazových prostriedkov 
na konkrétnom príklade. 
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2.SJK.1.3.8. Vie určiť štruktúru, rozličné elementy, štylistické vlastnosti (expresivitu, obraznosť, 
metaforickosť) literárneho a neumeleckého textu; pozná konotatívny význam slova v danom 
kontexte a rozumie účel konotatívneho významu v literárnom a neumeleckom texte; určuje význam 
neznámych slov na základe kontextu a modelu tvorenia; chápe význam čítania kvôli obohacovaniu 
lexikálnej zásoby. 

2.SJK.1.2.7. Analyzuje zvýraznené problémy v literárnom diele a vie ich argumentovať základným 
textom. 

2.SJK.2.2.1. Interpretuje literárny text s nahliadnutím do jeho integračných činiteľov (zážitkový 
kontext, tematicko-motivačný segment, kompozícia, postavy, naratívne formy, ideový segment, 
jazykovo-štýlové aspekty...). 

2.SJK.2.2.3. Rozlišuje metódy vnútorného a vonkajšieho prístupu pri interpretácii literárno-
umeleckého a literárnovedného diela a adekvátne ich uplatňuje pri porozumení a analýze týchto 
druhov diel. 

 

12. Literatúra. Úvod do analýzy literárneho diela. 

Zmysel a význam literatúry. 

Úryvok zo spisu Ľudovíta Štúra z roku 1846 v originálnom znení: Nárečja slovenskuo  alebo 
potreba  písaňja  v  tomto nárečí. 

spracovanie 

2.SJK.1.3.3. V debate alebo výmene názorov na témy z literatúry, jazyka a kultúry vie v krátkych 
črtách prezentovať a vysvetliť ideu alebo postoj, ktorý zastáva, hovorí odmerane, opiera sa o 
argumenty, vie vypočuť cudziu mienku a zohľadňuje názor iného počas svojho argumentovania; 
píše jednoduchší argumentovaný text na témy z literatúry, jazyka a kultúry. 

2.SJK.1.2.1. Pozná autorov diel z povinného školského programu a dokáže ich zaradiť do kontextu 
tvorivého opusu a literárnohistorického kontextu.  

2.SJK.1.2.5. Všíma si základné charakteristiky literatúry ako diskurzu a rozlišuje ho vo vzťahu k 
ostatným spoločenským diskurzom. 

2.SJK.1.3.7. Kriticky posudzuje stredne zložitý literárny a neumelecký text: rozlišuje 
objektívny/dôveryhodný fakt od autorovej interpretácie; hodnotí (a to vysvetľuje), či autor 
neumeleckého textu uviedol všetky potrebné informácie a či poskytuje dostatočné a dôveryhodné 
dôkazy o tom, čo tvrdí; hodnotí, či je autor textu neutrálny alebo angažovaný, čiže predpojatý, a 
vysvetľuje svoje hodnotenie; rozlišuje prejav nenávisti, diskriminácie, byrokratický jazyk a má 
vypestovaný negatívny postoj voči nim; vie v jednoduchých príkladoch ponúknuť alternatívu 
byrokratickému jazyku. 
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13. Kultúra vyjadrovania. Ústne vyjadrovanie. 

Prednes úryvku zo spisu Ľudovíta Štúra z roku 1846 v originálnom znení: Nárečja slovenskuo  
alebo potreba  písaňja  v  tomto nárečí. 

upevňovanie 

2.SJK.1.3.1. Hovorí zreteľne, pritom uctieva ortoepické pravidlá spisovného jazyka; uplatňuje 
kodifikovaný prízvuk alebo porovnáva svoj prízvuk so spisovným a snaží sa ho s ním zladiť; 
plynule a zrozumiteľne číta nahlas literárne a neumelecké texty; výrazne číta a hovorí jednoduchšie 
literárno-umelecké texty; vo verejných situáciách hovorí o jednoduchých témach z oblasti jazyka, 
literatúry a kultúry, pritom používa korektné  jazykové výrazy (t. j. hovorí plynule, bez zajakávania, 
nepoužíva floskuly a klišé, veľkých prestávok a falošných začiatkov, formuluje vetu dopredu) a 
zodpovedajúcou základnou terminológiou vedy o jazyku a vedy o literatúre, prispôsobuje sa 
príležitostiam, situácii, spolubesedníkovi a téme verbálne a neverbálne jazykové prostriedky 
(držanie, mimiku, gestikuláciu); rozpráva pri prezentácii; má vypestovanú kultúru počúvať cudzí 
výklad; je vstave pozorne a s pochopením počúvať výklad stredne zložitý (napr. prednášku) s témou 
z jazyka, literatúry a kultúry; počas počúvania nejakého výkladu vie si robiť záznamy. 

 

14. Kultúra vyjadrovania. Písomné vyjadrovanie. 

Domáca úloha. Téma: Jazyk literárneho umenia akosi inak znie, čosi iné znamená a akosi inak 
vypadá. Vysvetlenie úlohy. 

upevňovanie 

    • Čítanie a komentovanie slohových prác. 

2.SJK.1.3.2. Keď hovorí a píše o nejakej téme (z jazyka, literatúry alebo voľná téma), jasne tvorí 
výrok a dáva do súvisu jeho časti na zodpovedajúci spôsob; rozlišuje dôležité od nedôležitého a 
neodbočuje od základnej témy; zostavuje jednoduchší hovorený prejav alebo písaný text pričom 
používa opis, rozprávanie alebo výklad (expozíciu); vie skrátka opísať svoje pocity a precítenie 
literárneho alebo iného umeleckého diela; koncízne reprodukuje jednoduchší literárno-umelecký 
text a vyčleňuje jeho dôležité alebo zaujímavé časti; resumuje jednoduchší literárny a neumelecký 
text. 

 

15. Jazyk. Spisovný jazyk. 

Nárečia slovenského jazyka.   

   • Podelenie nárečí slovenského jazyka. 

   • Charakteristiky stredoslovenského nárečia.  

spracovanie 
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16. Jazyk. Spisovný jazyk. 

Nárečia slovenského jazyka.   

   • Charakteristiky západoslovenského a stredoslovenského nárečia.  

spracovanie 

2.SJK.1.1.2. Rozlišuje spisovný jazyk od nárečia; pozná základné charakteristiky nárečí 
slovenského jazyka; má správny postoj k svojmu nárečiu a iným nárečiam slovenského jazyka 
(uctieva si svoje nárečie a iné nárečia slovenského jazyka) a zachováva si svoje nárečie; snaží sa 
naučiť, chrániť a pestovať spisovný jazyk; pozná najdôležitejšie gramatiky a normatívne príručky a 
vie ich používať; pozná základné údaje o mieste slovenského jazyka v rámci iných indoeurópskych 
a slovanských jazykov; má základné poznatky o vývine slovenského spisovného jazyka, písma a 
pravopisu Slovákov. 

Príručka zo slovenského jazyka a literatúry vypracovaná je podľa príručky Srpski jezik 
i književnost (Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja 2015) tak, že je 
prispôsobená slovenskému jazyku a literatúre. Niektoré úlohy sú vypracované podľa vzoru 
zo spomínanej príručky zo srbského jazyka a literatúry. 
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