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

Meno a priezvisko:  

Ako sa nazýva typ rozprávky, v ktorej víťazí hrdina svojím dôvtipom, 

humorom, prešibanosťou a neobsahuje čarovné prvky? (1b.) 
 

Uveďte tri žánre drobnej epiky (1b.)  

O čom rozprávajú legendy? (1b.)  

Ako sa nazýva typ povesti o erbe, znaku? (1b.)  

Ako sa nazýva epická báseň s pochmúrnym a tragických dejom? (1b.)  

Ktorý epický žáner využíva satiru a inotaj? (1b.)  

Ako sa nazýva žáner, ktorého dej je založený na odhaľovaní páchateľa zločinu? (1b.)  

Ktorému žánru dal základ Daniel Defoe? (1b.)  

Ako sa nazýva báseň, ktorá pateticky oslavuje istého človeka alebo iný jav? (1b.)  

Ktorý žáner využíva pozorovanie prírody a počasia? (1b.)  

 

Otázky k ukážkam textov 

Načo bude podľa Ronalda slúžiť jeho múzeum? (1b.)  

Na ktorom ostrove sa nachádza Ronaldovo rodisko? (1b.)  

Kto okrem Ronalda prišiel s myšlienkou Ronaldovho múzea? (1b.)  

Kto je údajným otcom školáčkinho dieťaťa? (1b.)  

Koľko osôb je trestne stíhaných v súvislosti s prípadom zneužitia dievčaťa? (1b.)  

V ktorom meste bol umiestnený stíhaný muž? (1b.)  

Ako Tokajík pomáhal partizánom okrem poskytovania zásob? (1b.)  

Akých zajatcov partizáni v Tokajíku oslobodili? (1b.)  

Ktorý deň v týždni pripadol na 18. novembra 1944? (1b.)  

Aké priezvisko mal jeden zo zastrelených mužov? (1b.)  

  



Ukážka č. 1 

Lisabon 19. novembra (TASR) - Z iniciatívy hviezdy Realu Madrid a portugalskej futbalovej 

reprezentácie Cristiana Ronalda a jeho matky vyrastá vraj v jeho rodisku Funchale na ostrove Madeira v 

Atlantickom oceáne múzeum jedného z najlepších futbalistov súčasnosti. 

Informáciu priniesol v dnešnom vydaní portugalský denník Diário de Noticias s odvolaním sa na 

osobu blízku športovcovej rodine. 

Podľa rovnakého zdroja by múzeum, v ktorého expozícii by nemali chýbať trofeje niekdajšieho 

najlepšieho futbalistu planéty z roku 2008, mali otvoriť ešte v tomto roku, avšak najneskôr začiatkom roka 

2014. 

Práve Cristiano Ronaldo je garantom financovania projektu, ktorého realizácia prebieha tajne v okolí 

miestneho prístavu vo Funchale. Múzeum by podľa jeho predstáv malo prispieť k oživeniu záujmu turistov o 

Madeiru v časoch hospodárskej krízy. 

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

 

Ukážka č. 2 

Güssing 19. novembra (TASR) - Dvanásťročné dievča z okresu Güssing v rakúskej spolkovej krajine 

Burgenland porodilo pred ôsmimi dňami doma tajne dieťa, ktorého otcom je zrejme nevlastný otec 

školáčky. 

Na muža, ktorý sa už v minulosti ocitol pre sexuálny delikt pred súdom, uvalili pred dvoma dňami 

vyšetrovaciu väzbu a umiestnili ho v justičnom zariadení v Eisenstadte. 

Ako dnes pre tlačovú agentúru APA uviedla hovorkyňa prokuratúry v Eisenstadte Magdalena 

Wehoferová, trestné stíhanie sa rozšírilo medzičasom aj na matku školáčky, ktorú už vypočuli ako dôvodne 

podozrivú z mučenia alebo zanedbania starostlivosti o neplnoletých. 

Rodička a novorodenec sú v poriadku a od príslušných rakúskych úradov sa im dostane maximálnej 

pomoci, informoval rakúsky verejnoprávny rozhlas a televízia ORF. 

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

 

Ukážka č. 3 

Obec Tokajík mala v roku 1940 na začiatku vojny 185 obyvateľov. Od leta 1944 miestne 

obyvateľstvo nadväzovalo styk s partizánmi. Obec patrila rovnako ako ďalších 22 obcí do územia, na 

ktorom pôsobil partizánsky zväzok Čapajev, konkrétne oddiel Za vlasť, ktorému velil sovietsky dôstojník 

R.S. Streľcov, ale aj jednotky Požarskij a Majorov. Obyvatelia obce poskytovali partizánom zásoby i 

spravodajské informácie. V októbri 1944 Nemci v obci ubytovali niekoľko desiatok zajatých sovietskych 

vojakov. Partizáni pod velením Rudolfa Jánošíka v obci prepadli nemecké hliadky a zajatcov oslobodili. Na 

jeseň 1944 sa boje medzi partizánmi a nemeckými vojskami vyostrili a partizáni čeliaci tlaku nemeckých 

jednotiek boli od polovice novembra nútení ustúpiť alebo sa prebíjať k sovietskym vojskám 4. ukrajinského 

frontu, ktoré už v tej dobe dosiahli Medzilaborce. 

Pacifikáciou obce Tokajík bola poverená jednotka Kommando ZbV 27. V noci z 18. na 19. 

novembra 1944 nemecké jednotky o sile asi 200 mužov pod vedením oberfeldwebla Kumanna obkľúčili 

obec a v nedeľu ráno zostúpili z lesov do dediny. Následne začali prehľadávať jednotlivé domy a zatýkať 

mužov, ktorých spútali a zhromaždili v záhrade pri kostole. Následne vydali rozkaz, aby im ich príbuzní 

zabezpečili teplé oblečenie a stravu na 3 dni. Okolo jedenástej hodiny muži v trojstupe v sprievode 

nemeckých vojakov odišli smerom na sever dolinou potoka. Muži kráčali v presvedčení, že ich nemecké 

jednotky vedú na poľné práce pri budovaní zákopov. 

Asi 1 km od obce ich veliteľ nemeckej jednotky zastavil a prikázal prečítať rozsudok, ktorý ich za 

pomoc partizánom odsudzoval na trest smrti, ktorý mal byť vykonaný okamžite. Nacistická jednotka 

následne spustila paľbu. Niektorí zo zaistených mužov sa pri tom pokúsili o útek, ale prakticky všetci boli 

skosení paľbou. Tých, ktorí naďalej javili známky života, zastrelili ranou z pištole. Dvaja ranení muži zostali 

nažive, obaja boli v bezvedomí a prebrali sa až po odchode nemeckých vojakov. Boli to Andrej Stropkovský 

a Michal Medvedz, ktorý ležal pod telom svojho mŕtveho brata. Po tom, čo sa prebrali, zobrali potraviny, 

ktoré ležali na mieste masakru, a 10 dní sa ukrývali v blízkom lese. 

Nasledujúceho dňa Nemci rozohnali starcov, ženy a deti z obce, vydrancovali a vypálili ju. Zhorelo 

27 domov a 28 hospodárskych budov. Zostal stáť iba miestny kostol a jeden poškodený dom. 

Mŕtve telá postrieľaných mužov ležali na mieste masakru severne od obce až do 12. decembra 1944. 

(http://sk.wikipedia.org/wiki/Tokaj%C3%ADcka_trag%C3%A9dia) 
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