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

Meno a priezvisko:  Dátum:  

 

 

Ktoré tvrdenia vyplývajú z textu č. 1? 

 Sošku Oscara si za najlepší film odniesol Brit Redmayn. 

 Hawking vie o svojej diagnóze viac ako päťdesiat rokov. 

 Film Teória všetkého nie je vhodný pre fanúšikov filmov o medziľudských vzťahoch. 

 Barracuda Movie je organizácia, ktorej náplňou je starostlivosť o pacientov so zriedkavými chorobami. 

 V SR žije asi tristotisíc pacientov s ALS. 

 

 

Ukážka č. 1 

 

Uvedením životopisného príbehu S. Hawkinga podporia Deň zriedkavých chorôb 

Bratislava 25. februára (TASR) - Tento týždeň vstupuje do slovenských kín životopisný príbeh jedného z 

najvýznamnejších astrofyzikov súčasnosti Stephena Hawkinga. Výnimočný a neuveriteľný film Teória všetkého 

zobrazuje osud Stephena a jeho manželky Jane a ich boj proti nepriazni osudu prostredníctvom vzájomnej lásky. 

Hlavnú postavu geniálneho vedca stvárnil tridsaťtriročný britský herec Eddie Redmayn, ktorý si za svoj výkon len 

pred pár dňami odniesol z 87. ročníka udeľovania cien Americkej filmovej akadémie sošku Oscara. 

Okrem vedcovej geniality a významného prínosu v oblasti teoretickej fyziky, kozmológie a kvantovej 

gravitácie je o Stephenovi Hawkingovi známe, že trpí jedným zo zriedkavých ochorení - amyotrofickou laterálnou 

sklerózou (ALS). Toto ochorenie mu prvýkrát diagnostikovali vo veku 21 rokov, počas štúdia na Univerzite v 

Cambridge. Lekári mu vtedy určili prognózu dvoch rokov života. V januári tohto roku sa vedec dožil 73 rokov. 

Napriek svojej chorobe sa stále aktívne venuje štúdiu fyziky, písaniu a verejnému životu.  

Podľa režiséra Jamesa Marsha si životopisnú drámu naplno vychutnajú nielen fanúšikovia Stephena 

Hawkinga a jeho diela, ale takisto milovníci silných romantických príbehov. „Náš film je rovnako ako o láske k 

fyzikálnym zákonom, tak o fyzikálnych zákonoch lásky,“ zhodnotil Marsh. „Tí dvaja dostali do vienka dva roky. Ako 

sa z nich stalo desať rokov a potom dvadsať, dostával ich vzťah novú formu. V tomto je ich milostný príbeh 

bezprecedentný,“ poznamenal scenárista Anthony McCarten. 

Film Teória všetkého prináša do slovenskej kinodistribúcie od 26. februára Barracuda Movie. Spoločnosť sa 

uvedením snímky rozhodla podporiť Deň zriedkavých chorôb 2015 na Slovensku, ktorý pripadá na 28. február. 

Tohtoročná kampaň upriamuje pozornosť na každodenný život pacientov so zriedkavými ochoreniami, ich rodiny a 

opatrovateľov. Na Slovensku je zriedkavými ochoreniami zasiahnutých 300.000 pacientov. 

TASR informovala Naďa Móricová zo spoločnosti Barracuda Movie. 

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

 

 

Ktoré tvrdenia vyplývajú z textu č.2? 

 Okruh Regina ako prvý vysielal dvadsaťštyri hodín denne. 

 Úlohou Rádia Patria je vysielať pre národnostné menšiny. 

 Od roku 2004 sa Rádio_FM premenovalo na Rádio Rock FM. 

 V roku 2011 sa SRo prestal existovať ako samostatná inštitúcia. 

 Uvedená ukážka pochádza z webového sídla RTVS. 

  

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


Ukážka č. 2 

Dôležité míľniky v histórii Slovenského rozhlasu 
(zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%BD_rozhlas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teória literatúry 

Ako sa nazýva nasledujúci žáner? 

„Na Mateja ľad už ani líšku neudrží.“  
 

Ako sa nazýva tento žáner? 

„Kto neskoro chodí, sám sebe škodí.“ 
 

Ako sa nazýva tento lyrický žáner? 

„Kadekoľvek chodí, dom si so sebou vodí. 

Čo je to?“ 

 

Na ktoré časti sa člení divadelná hra?  

Ako sa nazýva dramatický žáner, ktorý je humorný, má pobaviť diváka?  

Ako sa nazývajú bábky, ktoré sa vodia zhora?  

Ako sa nazýva text s dialógmi postáv, s popisom scény a pod.?   

Pomenujte typ jazykového prostriedku: „sladký sen“  

Pomenujte typ jazykového prostriedku: „počítač odmietal spolupracovať“  

Pomenujte typ jazykového prostriedku: „bol verný vlajke“  
 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%BD_rozhlas

