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Meno a priezvisko:  Dátum:  

 

Ktoré tvrdenia vyplývajú z textu č. 1? 

 Der Standard zverejnil správu o liste od rakúskeho kancelára a predsedu Európskeho parlamentu. 

 Saudskoarabský princ Salman ibn Abd al-Azíz je ťažko chorý. 

 Dokonca aj rakúsky prezident kritizoval trest pre blogera. 

 Uvažuje sa o zrušení prísunu 14 -16 miliónov eur od rakúskej vlády pre Abdalláhovo centrum. 

 Za urážku islamu dostal aktivista za ľudské práva trest zbičovania. 

 

Ukážka č. 1 

Množia sa výzvy na omilostenie blogera v Saudskej Arábii  
Viedeň/Štrasburg 20. januára (TASR) - Predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz a rakúsky kancelár 

Werner Faymann požiadali písomne saudského korunného princa o prepustenie blogera a ľudskoprávneho aktivistu 

Raifa Badawího, odsúdeného za urážku islamu na tisíc rán bičom. 

Túto informáciu stredajšieho vydania denníka Der Standard potvrdil dnes pre agentúru APA hovorca 

rakúskeho kancelára. 

Adresátom spoločného listu oboch predstaviteľov je korunný princ Salman ibn Abd al-Azíz, keďže 

deväťdesiatročný saudskoarabský kráľ Abdalláh je ťažko chorý. 

Signatári apelujú na korunného princa, aby sa zasadil za neodkladné omilostenie Badawího, jeho skoré 

prepustenie na slobodu a humanitárne riešenie prípadu i kauzy jeho advokáta. Súčasne pripomínajú svoje dlhoročné 

úsilie o konštruktívnu spoluprácu s monarchiou na Arabskom polostrove a v jej duchu upozorňujú na prípad, ktorý 

vyvoláva, ako píšu, nielen ich znepokojenie. 

O omilostenie blogera požiadal saudskoarabské vedenie už v uplynulom týždni aj rakúsky prezident Heinz 

Fischer, ktorý označil trest za neprijateľný a neľudský. 

Kým Fischer je skôr za zachovanie Abdalláhovho centra vo Viedni, kontroverzne vnímanej inštitúcie, ktorú 

financuje Saudská Arábia sumou 14-16 miliónov eur ročne, rakúsky kancelár sa v ostatných dňoch nechal počuť, že 

nevidí dôvod na ďalšiu účasť rakúskeho štátu na chode inštitúcie. 

O postoji k problematike bude rakúsky prezident rokovať v nasledujúcich dňoch individuálne s ministrami 

zahraničných vecí i kultúry. 

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

 

 

Ktoré tvrdenia vyplývajú z textu a tabuľky č. 2? 

 Zamestnanosť v roku 2012 v SR opäť stúpala. 

 Percento v uvedenom grafe nezamestnanosti má hodnotu asi 50 000 osôb. 

 V uvedenom grafe nezamestnanosti bola najpriaznivejšia hodnota na úrovni tesne pod 250 000 osôb. 

 V uvedenej tabuľke cien pohonných látok dosiahol Benzín natural svoju najvyššiu cenu v júli. 

 V poslednom mesiaci roka 2014 bola cena plynu najnižšia. 
 

 

Ukážka č. 2 

Údaje o nezamestnanosti v SR v rokoch 2008-2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: http://slovak.statistics.sk/) 
  

http://www.tasr.sk/tasr-do-kazdej-skoly
http://slovak.statistics.sk/


Priemerné ceny pohonných látok v SR (mesačné) v eurách za 1 l 
Posledná aktualizácia:14.1.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-vysvetlivka: LPG - liquefied/light petroleum gas - plyn pre spaľovacie motory 

(zdroj: http://slovak.statistics.sk/) 

 

 

Teória literatúry 

Ako sa nazýva nasledujúci žáner? „Dva razy meraj, raz strihaj!“   

„Má to klobúčik, jednu nožičku, pekne si sedí v machu, v lesíčku.“ Ako sa 

nazýva tento žáner? 
 

Ako sa nazýva lyrický žáner, ktorý vyjadruje oslavu, chválospev?  

Napíšte zaužívanú značku pre vedecko-fantastickú literatúru  

Ktorý žáner hovorí príbehy o živote svätých a mučeníkov?  

Ako sa nazýva druh povesti, ktorá hovorí o významnej postave z minulosti?  

Ako sa nazýva literárny druh ku ktorému zaraďujeme baladu?   

Pomenujte typ jazykového prostriedku: „prečítala celého Kukučína“  

Pomenujte typ jazykového prostriedku: „báseň spieva o jari“  

Pomenujte typ jazykového prostriedku: „železné pravidlo“  

 

http://slovak.statistics.sk/

