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

Meno a priezvisko  

Ktoré tvrdenia vyplývajú z textu č. 1? 

 Leonardove lietajúce stroje mala poháňať ľudská sila. 

 Leonardo navrhol stroj, ktorý bol podobný vrtuľníku. 

 Tvorivé dielne budú počas bratislavských prázdnin otvorené dlhšie. 

 Výstava sa volá Odhaľte da Vinciho kód.  

 V názve jedného z umeleckých diel Leonarda da Vinciho je živočích. 

 

Ukážka č. 1 

 

V Bratislave sa možno zahrať s objavmi Leonarda da Vinciho  

Bratislava 17. februára (TASR) – Na interaktívnej výstave Zažite da Vinciho možno bližšie spoznať, čo 

ľudstvu zanechal všestranný génius Leonardo da Vinci. Expozícia je oddnes do 17. marca v bratislavskom nákupnom 

centre Eurovea. To sa na mesiac premení na svetovú galériu, v ktorej sa skĺbia veda, umenie, história, poznanie a 

zábava. 

Vyškolený sprievodca prevedie návštevníkov 11 zákutiami zaujímavej histórie. Môžu nahliadnuť do 

nedobytnej pevnosti, oboznámia sa s mechanizmom fungovania vodného a veterného mlynu alebo spoznajú 

predchodcu helikoptéry. V Leonardových plánoch o lietaní mal dôležitú úlohu človek, ktorý zabezpečoval potrebnú 

silu, aby lietajúci stroj mohol fungovať. 

„Pre deti do 12 rokov a s váhou do 55 kg bude v prevádzke Mechanické krídlo každý deň od 15.00 do 19.00 h 

a počas budúcotýždňových bratislavských prázdnin od 11.00 do 19.00. Každý víkend organizujeme detské tvorivé 

dielne v sobotu a nedeľu od 15.00 h do 19.00 h. Počas výstavy je pre našich zákazníkov pripravená súťaž Odhaľte da 

Vinciho kód o pobyt v Taliansku pre celú rodinu a o mnoho ďalších zaujímavých cien,“ uviedla dnes pre TASR Oľga 

Hammerová z nákupného centra. 

Leonardo da Vinci sa narodil 15. apríla 1452 v meste Anchianó. Bol najpopulárnejším odborníkom na 

výstavbu kanalizácie, mostov a vodných nádrží. Jeho umelecké diela ako Mona Lisa, Dáma s hranostajom alebo 

Posledná večera sú teraz na výstave dostupné všetkým, ktorí ich nemajú možnosť obdivovať vo svetových galériách. 

„Pre školy, centrá voľného času a širokú verejnosť je k dispozícii aj možnosť objednať sa na prehliadku 

výstavy so sprievodcom na emailovej adrese davinci@eurovea.com,“ dodala Hammerová. 

(S povolením TASR - http://www.tasr.sk/tasr-do-kazdej-skoly) 

 

 

Ktoré tvrdenia vyplývajú z textu a tabuľky č. 2? 

 Najnižšia veža WFGT sa nachádza v Číne. 

 Medzi desiatimi najvyššími stavbami WFGT sú štyri, ktoré sa nachádzajú v Číne. 

 Empire State Building v New Yorku je staršia, ale aj nižšia stavba ako John Hancock Center v Toronte. 

 Medzi pätnástimi najvyššími stavbami WFGT sú iba dve z prvej polovice dvadsiateho storočia. 

 Podmienkou zaradenia stavby do WFGT je aj prístupnosť návštevníkom. 

 

Ukážka č. 2 

 

World Federation of Great Towers (WFGT) je asociácia vysokých veží a mrakodrapov na celom svete. 

Bola založená v roku 1989. Kľúčovým kritériom na zaradenie stavby do WFGT je existencia verejnej vyhliadkovej 

plošiny. V súčasnosti (2012) do WFGT patrí 45 stavieb. 
(zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/World_Federation_of_Great_Towers) 
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Teória literatúry 

Ktoré pásmo rozoznávame v prozaických textoch okrem pásma rozprávača?  

Podľa čoho sú usporiadané témy v encyklopédii, ak sú radené chronologicky?  

Z čoho sa skladajú strofy?  

Ako sa po slovensky nazýva sylabický verš?  

Ako sa nazýva premena textu do dialogickej formy?  

Nahraďte pojem expozícia slovenským slovom  

Z čoho sa skladajú dejstvá?  

Pomenujte typ jazykového prostriedku: „položila mi telefón“  

Pomenujte typ jazykového prostriedku: „Biely dom vydal vyhlásenie“  

Pomenujte typ jazykového prostriedku: „opitý ako čík“  

 


