
Čitateľská gramotnosť a teória literatúry (lyrika, epika, dráma) pre 9. ročník 

Meno a priezvisko  

Ktoré tvrdenia vyplývajú z textu č. 1? 

 Muž a žena sa celí premočení ponáhľali od rieky. 

 Muž musel ženu vziať do náručia, inak by omdlela 

 Ilčík starostlivo niesol list, ktorý mal veľkú pečať. 

 Ilčík sa usmieval, lebo vedel o milosti pre Jánošíka. 

 Zomrel nielen Jánošík, ale aj Anička. 

 Liptovský ľud platil vysoké dane, lebo v Liptovskej stolici popravili Jánošíka napriek vôli kráľa. 

 

Ukážka č. 1 

Pavel Beblavý: Jánošík 

Výrok súdu bol prevedený i ukončený. Oči divákov obrátené boli k šibeniciam. Každý chcel vidieť 

smrť junáka Jánošíka. 

Každý sa jej zhrozil. A vzdor tomu, že je už všetko ukončené, predsa nikto nehýbal sa z miesta, ktoré 

bol zaujal. 

Od Váhu blížili sa k miestu trúchlohry dve postavy, z ktorých jedna mávala bielym ručníkom v 

povetrí. Avšak nikto si ich nepovšimol. Myseľ všetkých bola ešte zaujatá hrozným divadlom, ktoré sa práve 

odohralo pred ich očima. 

Postavy sú už nablízku. S napnutím všetkých svojich síl radi by kroky urýchliť. Ale sily ich boli 

vyčerpané. Nohy viazli v blate a snehu. Voda tiekla z ich šiat. 

Bol to Ilčík s Aničkou Drábikovou, ktorí šťastne vyslobodili sa z Váhu. O Milke nevedno, čo sa s 

ňou stalo. 

Dokiaľ mohli, volali o pomoc. Teraz už ani vravieť nevládzu. Anička zomdlená padá k zemi, ale 

zachytilo ju mocné rameno sprievodcu. I vzal ju do náručia a niesol ďalej. 

Iba teraz, mnohí ich zbadali a išli im v ústrety. A vidiac v mdlobách nachodiacu sa devu, počali ju 

kriesiť. Bárs ťažko, predsa sa im to podarilo. Anička otvorila oči a pozrela na okolostojacich. Ústa jej 

šepkali niečo, čomu ale bolo ťažko rozumieť. Tu však siahla za ňadrá a vytiahla list s veľkou pečaťou. 

„To je pardon pre Jánošíka!“ zavolal ktosi. 

Okolo úst z mrákot prebratej Aničky zaihral ľahunký úsmev. 

„Neskoro je už!“ bolo počuť viacej hlasov. 

„Neskoro?!“ zastenala deva s napnutím posledných síl. Jej ubolená hlávka zdvihla sa do hora a oči 

utkveli na hroznej šibenici. I zatvorila ich zase a hlávka klesla späť. 

Zatvorila krásne svoje oči, aby ich nikdy viac neotvorila; klesla jej pekná hlávka späť, aby ju nikdy 

viac nezodvihla… 

„Pardon! Pardon prišiel!“ ozývalo sa šírym poľom. Z tisíc hrdiel znelo ono, ale predsa neprebudilo k 

životu ani Jánošíka, ani Aničku… 

Šomrajúci ľud rozchodil sa, hromžiac na pánov. „Však ho to len oni skántrili, lebo sa ho báli.“ 

A ľud liptovský až podnes myslí si, keď mu príde vysokú daň platiť, že on ju platí dvojnásobne len 

preto, že v jeho stolici zmárnili Jánošíka, ktorému kráľ milosť daroval, lebo keby bol Jánošík žil, vtedy by 

mu bol zo svojich pokladov, ktoré si nazhromaždil, dva regimenty vojska vystavil. 

zdroj: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/950/Beblavy_Janosik/4#ixzz2qkI1RNSj 

 

Ktoré tvrdenia vyplývajú z textu č. 2? 

 Starý otec Anne Hathawayovej z otcovej strany sa volal Joe a pracoval v rozhlase. 

 Na cenu Teen Choice Award bola nominovaná aj za filmovú, aj za seriálovú úlohu. 

 Denník princeznej bol uvedený do kín skôr ako Odvrátená strana neba. 

 Vo filme Vášeň a cit si zahrala spolu s Jane Austinovou. 

 

  

http://zlatyfond.sme.sk/dielo/950/Beblavy_Janosik/4#ixzz2qkI1RNSj


Ukážka č. 2 

Anne Hathawayová 

Pochádza z New Yorku z Brooklynu z rodiny právnika Geralda Hathawaya, jej matka Kate 

McCauley-Hathaway je herečka a speváčka, jej dedko Joe McCauley patril medzi výrazné osobnosti 

rozhlasového vysielania vo Filadelfii. Rodičia ju úmyselne pomenovali Anne, aby sa volala rovnako ako 

manželka britského dramatika Williama Shakespeara. Už v detstve pekne spievala i tancovala. 

Najprv študovala na vysokej škole angličtinu, ale čoskoro svoj záujem obrátila k divadlu. V roku 

1999 prvýkrát úspešne účinkovala v inak dosť neúspešnom televíznom seriáli Get Real, za ktorý bola 

prvýkrát nominovaná na cenu Teen Choice Award. Hneď svojím prvým veľkým filmovým hollywoodskym 

debutom zaznamenala veľký úspech v rodinnom rozprávkovom film Denník princeznej z roku 2001 režiséra 

Garryho Marshalla, kde si zahrala ústrednú postavu princeznej Mii Thermopolisovej. Za túto rolu bola 

druhýkrát nominovaná na cenu Teen Choice Award. Jej vôbec prvý nízkorozpočtový film Odvrátená strana 

neba sa natáčal skôr ako Denník princeznej, ale do kín bol uvedený úmyselne z komerčných dôvodov až 

neskôr. 

Neskôr si zahrala v ďalších známych filmoch. Modernú Popolušku stvárnila v koprodukčnej filmovej 

rozprávke Začarovaná Ella, známou sa stala aj vďaka postave z Oscarom ovenčeného filmu Skrotená hora. S 

Meryl Streepovou si zahrala hlavnú úlohu vo filme Diabol nosí Pradu. Britskú spisovateľku Jane Austenovú 

stvárnila vo filme Vášeň a cit: Príbeh Jane Austen. V roku 2010 stvárnila postavu zimnej kráľovnej v 

snímke Alica v krajine zázrakov. V príprave je životopisný snímku, kde má hrať americkú speváčku a 

herečku Judy Garladovou. V roku 2011 hrala vo filme Jeden deň kde si zahrala s  Jim Sturgess. Kde si 

zahrala Emmu. 

(zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Anne_Hathawayov%C3%A1 ) 

 

 

Teória literatúry 

Ako inak sa nazýva úvahová lyrika?  

Napíšte cudzí názov pre žalospev   

Ako sa nazýva oslavná, patetická báseň?  

Vysvetlite, čo je satira  

Ako sa volá krátky humorný príbeh s vtipnou pointou?  

Napíšte, čo znamená skratka SCI-FI?  

Ktoré slovo je synonymom pojmu bájoslovie?  

Ku ktorému žánru patrí dielo Odyssea?  

Čo znamená slovo jednoaktovka?  

Ako nazývame záverečné predstavenie divadelnej hry?  

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Anne_Hathawayov%C3%A1

