
TEST PRE 9. ROČNÍK - LYRIKA, EPIKA, ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 

Meno a priezvisko:  

Ktorý typ rozprávania sa používa v denníku? (1b.)  

Ktorý žáner preslávil Homéra, gréckeho básnika? (1b.)  

Čo vysvetľuje kozmogonický mýtus? (1b.)  

Ako nazývame druh balady, ktorá rozpráva o biede, vojne a pod.? (1b.)  

Ktorý literárny žáner opisuje konflikty medzi belochmi a Indiánmi? (1b.)  

Ako nazývame povesti o udalostiach a osobách z minulosti? (1b.)  

Ako sa nazýva žáner, v kt. je príbeh vyrozprávaný pomocou série obrázkov? (1b.)  

Vymenujte v správnom poradí časti obsahovej stavby príbehu (1b.) 

 

Ako inak môžeme pomenovať reflexívnu lyriku? (1b.)  

Ako sa nazýva nápis na náhrobnom kameni? (1b.)  

 

Ukážka č. 1 

Ktorá značka bola sfalšovaná na balení aviváže, ktorú odhalili colníci? (1b.)  

Komu bol určený falošný tovar? (1b.)  

Prečo majú byť falošné pracie prostriedky zničené? (1b.) 

 

 

Ukážka č. 2 

Čo bolo priamou príčinou smrti dôchodcu v Pesare? (1b.)  

Prečo lode na Sardíniu meškali? (1b.)  

V ktorom talianskom meste má problémy vlaková doprava? (1b.)  

Ktorý živel (okrem zrážok) zhoršuje celkovú situáciu? (1b.)  

 

Ukážka č. 3 

Ako sa mení rýchlosť obehu Zeme na ceste z odslnia? (1b.)  

V ktorom ročnom období (na Slovensku) je Zem od Slnka najďalej? (1b.)  

V ktorom mesiaci nastáva na Slovensku zimný slnovrat? (1b.)  

 

  



Ukážka č. 1 

NITRA: Colníci opäť zaistili falzifikáty značkových pracích prostriedkov  

 

Nitra 12. novembra (TASR) - Nitrianski colníci v krátkom čase opäť zaistili pracie prostriedky a 

aviváž, pri ktorých je podozrenie, že sú falzifikátmi. Zaistených bolo 294 balení tekutého pracieho 

prostriedku označeného ako Ariel a 117 balení aviváže pod názvom Lenor, informovala hovorkyňa 

finančnej správy Patrícia Macíková.  

Pri kontrole osobného auta s maďarskými poznávacími značkami nitrianski colníci zistili, že v jeho 

nákladnom priestore sa nachádza vyše 1300 litrov značkového pracieho práčku a 585 litrov značkovej 

aviváže. „Po prvotnej kontrole colníci tovar zaistili, pretože mali podozrenie, že ide o fejky,“ konštatovala 

Macíková. Podozrivý tovar mal skončiť u slovenských spotrebiteľov. Colný úrad v súčasnosti komunikuje 

so zástupcom majiteľa ochrannej známky.  

Ak sa majiteľ tovaru a držiteľ ochrannej známky dohodnú, bude tovar zničený v zjednodušenom 

postupe. V prípade, ak majiteľ ochrannej známky postúpi celú vec na súd a ten právoplatne rozhodne o tom, 

že zaistený tovar porušuje práva duševného vlastníctva, bude tento tovar taktiež zničený. Zabráni sa tak 

potenciálnemu nebezpečenstvu ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľa. Osobe, ktorá tovar 

prepravovala, hrozí pokuta do výšky 3319 eur. 

(So súhlasom TASR - http://www.tasr.sk/tasr-do-kazdej-skoly) 

 

Ukážka č. 2 

Taliansko: Extrémy počasia si vyžiadali najmenej dve obete  

 

Rím 12. novembra (TASR) - Najmenej dve obete si vyžiadali extrémy počasia v Taliansku. 

Prvou z nich sa stal motorista, ktorého vozidlo zachytili masy vody v okolí obce Monte Cerignone. 

Ďalšou obeťou bol dôchodca, ktorý zomrel po páde zo strešnej konštrukcie továrenskej budovy v meste 

Pesaro. Informácie priniesla dnes tlačová agentúra DPA. 

Príbytky museli po intenzívnych zrážkach, ktoré sa podpísali pod rozvodnenie vodných tokov, 

opustiť stovky ľudí, množstvo cestných komunikácií zostalo neprejazdných. 

Najhoršie zasiahnutou oblasťou bol stredotaliansky región Marche, ale iba o málo lepšia bola situácia 

v Toskánsku či Umbrii.  

Silný vietor spôsobil meškania letov na medzinárodnom letisku v Ríme, ako aj problémy v 

trajektovom spojení medzi talianskou pevninou a ostrovom Sardínia. Zo severotalianskej Bologne hlásili po 

búrkach výpadky železničného spojenia.  

Predstavitelia poľnohospodárskej zväzovej organizácie Coldiretti hovoria o škodách vo výške 

niekoľkých miliónov eur. Z vyššie položených oblastí Talianska hlásia navyše snehové zrážky. 

(So súhlasom TASR - http://www.tasr.sk/tasr-do-kazdej-skoly) 

 

 

Ukážka č. 3 

Afélium a perihélium 

V najvzdialenejšom bode svojej dráhy, v aféliu (odslní), je Zem od Slnka vzdialená 152 098 704 km 

a vtedy sa pohybuje najpomalšie – rýchlosťou 29,291 km/s. V najbližšom bode svojej dráhy, v perihéliu 

(príslní) je od Slnka vzdialená 147 097 149 km a jej obežná rýchlosť je 30,287 km/s. Medzi perihéliom a 

aféliom teda Zem na svojej dráhe nepatrne spomaľuje, medzi aféliom a perihéliom sa jej rýchlosť zvyšuje. V 

priebehu jedného roka rýchlosť Zeme kolíše asi o 1 km/s. Zmeny rotačnej rýchlosti v priebehu roka sú 

naproti tomu oveľa menšie, ale na rozdiel od zmien obežnej rýchlosti nezvratné. 

Zmena vzdialenosti od Slnka však nie je príčinou striedania sa ročných období. Zem prechádza 

perihéliom okolo 4. januára, dva týždne po zimnom slnovrate, kedy paradoxne na severnej pologuli vrcholí 

zima. Aféliom zase Zem prechádza dva týždne po letnom slnovrate, kedy je na severnej pologuli leto. Oveľa 

väčší vplyv na teploty, ako okamžitá vzdialenosť od Slnka má totiž uhol, pod ktorým slnečné lúče dopadajú. 

Kvôli pomalšiemu pohybu Zeme v okolí afélia (v lete) trvá leto na severnej pologuli o niečo dlhšie ako 

zima. 

(http://sk.wikipedia.org/wiki/Pohyby_Zeme#Af.C3.A9lium_a_perih.C3.A9lium) 
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