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Meno a priezvisko:  Dátum:  

 

Ktoré tvrdenia vyplývajú z textu č. 1? 

 Veronika Dubcová je odborne fundovaná v oblasti egyptskej histórie. 

 Podľa ukážky na prednášku prídu i architekti a umelci. 

 V Apponyiho paláci je mnoho spletitých chodieb a cestičiek. 

 Viedenská univerzita má pracovisko, ktoré sa zaoberá archeológiou. 

 Prednáška V. Dubcovej je súčasťou série podobných podujatí. 

 

Ukážka č. 1  

Veronika Dubcová bude prednášať o tajomstvách Údolia kráľov  

Bratislava 23. januára (TASR) - Ďalšia egyptologická prednáška z cyklu zameraného na zaujímavosti z dejín 

starovekého Egypta a každodenného života jeho obyvateľov sa uskutoční v piatok 27. februára sa v Červenom salóne 

Apponyiho paláca (Múzeum mesta Bratislavy). Výpravy do starovekého Egypta pokračujú stretnutím na tému 

Tajomstvá Údolia kráľov, ktorej sa bude venovať egyptologička Veronika Dubcová. 

„Údolie kráľov na západnom brehu Nílu starovekých Téb bolo po viac ako 500 rokov miestom odpočinku 

egyptských panovníkov. Tento fakt spravil z neho a z hrobiek, ktoré boli do jeho skalných stien vytesané, zdroj 

neuveriteľných pokladov. Na jednej strane vo forme drahocenných predmetov a na druhej informácií o dobách, v 

ktorých vznikli, a ľuďoch, ktorí si ich nechali postaviť,“ zdôvodňuje Dubcová, s ktorou sa návštevníci prednášky 

vydajú po slnkom rozpálených útesoch a cestičkách, strmými koridormi a spletitými chodbami po stopách 

egyptských kráľov, ich architektov a umelcov, mudrcov a kňazov, bádateľov, dobrodruhov i zlodejov. „Spoločne 

poodhalíme niektoré z tajomstiev tohto fascinujúceho miesta,“ dodáva egyptologička k podujatiu so začiatkom o 

17.30 h. 

Veronika Dubcová je absolventkou klasickej archeológie Trnavskej univerzity a doktorandkou a vedeckou 

pracovníčkou Inštitútu klasickej archeológie Viedenskej univerzity. Je tiež vedeckou pracovníčku Ústavu 

orientalistiky Slovenskej akadémie vied (SAV) a od roku 2008 členkou poľsko-slovenskej misie na lokalite Tell el-

Retábí. 

Štvrtý ročník prednáškového cyklu Výpravy do starovekého Egypta pripravila Nadácia Aigyptos v spolupráci 

s Múzeom mesta Bratislavy a Ústavom orientalistiky SAV. 

Zdroj: www.aigyptos.sk 

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

 

Ktoré tvrdenia vyplývajú z textu č.2? 

 V januári sa predalo v USA menej starých domov ako v mesiaci predtým. 

 Príčinou poklesu predaja starších domov je aj nižšia ponuka na trhu. 

 Takmer päť miliónov v januári predaných domov znamená pokles predaja o bezmála 5% oproti decembru. 

 Najmenej domov sa v januári predalo v severovýchodnej časti USA. 

 V roku 2014 sa predalo v USA v januári ešte menej domov ako v januári 2015. 
 

Ukážka č. 2 

Predaj starších domov v USA klesol v januári na deväťmesačné minimum  

Washington 23. februára (TASR) - Predaj starších domov v Spojených štátoch klesol v januári medzimesačne 

takmer o 5% a zaznamenal deväťmesačné minimum. Dôvodmi boli nepriaznivé počasie, ako aj nižší počet 

nehnuteľností na trhu. Informovali o tom agentúry AP a Bloomberg. 

Národná asociácia realitných spoločností NAR dnes oznámila, že predaj existujúcich domov dosiahol v prvom 

mesiaci 2015 sezónne upravenú ročnú mieru 4,82 milióna domov. Oproti decembru 2014 to znamenalo pokles o 

4,9%. 

To bol najslabší predaj od apríla 2014. Na porovnanie, v decembri dosiahol predaj starších domov po revízii 

smerom nahor 5,07 milióna. Pôvodne NAR udávala decembrový predaj na úrovni 5,04 milióna domov. Januárový 

výsledok je horší aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Ekonómovia oslovení agentúrou Bloomberg predpokladali 

predaj 4,95 milióna domov. V medziročnom porovnaní sa predaj domov v januári zvýšil o 3,2%. 

Pokles predaja zaznamenali všetky štyri kľúčové regióny. Na severovýchode klesol predaj oproti decembru o 

6%, na stredozápade o 2,7%, južné oblasti USA zaznamenali pokles o 4,6% a západné oblasti o 7,1%. 

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

http://www.aigyptos.sk/
http://www.tasr.sk/tasr-do-kazdej-skoly
http://www.tasr.sk/tasr-do-kazdej-skoly


Teória literatúry 

Ako sa nazýva nasledujúci žáner? 

„Hlas svedomia by bol najlepším poradcom, keby sme mu stále nenašepkávali, 

čo má povedať.“  

 

Ako sa presne nazýva tento žáner (tento druh lyrickej básne)? 

Bachor a vtip 

„Stlstol Kubo ako súdok, 

dal mu Boh dobrý žalúdok; 

keby mu bol Boh dal vtip, 

bol by suchý ako šíp.“ 

K. Havlíček Borovský (preklad M.G.) 

 

Ako sa nazýva tento lyrický žáner? 

„Mýliť sa je ľudské.“ 
 

Ako sa nazýva transformácia textu do dialogickej podoby?  

Ktorým slovenským odborným výrazom sa označuje divadelná adaptácia?  

Ktorým cudzím výrazom označujeme tragické vyvrcholenie deja?  

Ako sa nazýva literárny druh ku ktorému zaraďujeme báj?   

Pomenujte typ jazykového prostriedku: „Karol melie z posledného“  

Pomenujte typ jazykového prostriedku: „tvrdá ani skala“  

Pomenujte typ jazykového prostriedku: „zaspala pri Hevierovi“  
 


