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

Meno a priezvisko  

Ktoré tvrdenia nevyplývajú z textu č. 1? 

 Na Vianoce Lucie Bílá koncertovala v Štrbskom Plese. 

 Starostovi Štrbského plesa sa páčili vianočné piesne, ktoré zaspievala Bílá. 

 Katarína Lettrichová je zamestnankyňou hotela Kempinski. 

 Kňaz Zbygniew Czendlik bol počas turné dosť nervózny. 

 Lucie Bílá vystupovala v hoteli Kempinski po prvý raz. 

 Hosťom hotela bola aj skupina Fragile s Richardom Müllerom. 

 Kňaz v texte chápe aj materiálnu stránku vianočných sviatkov. 

 Czendlik sa počas turné zúčastnil bezmála päťdesiatich koncertov. 

 

Ukážka č. 1 

Koncert Lucie Bílej dotvoril atmosféru prichádzajúcich Vianoc na Štrbskom Plese  

Štrbské Pleso 15. decembra (TASR) – Atmosféru prichádzajúcich Vianoc dotvorila svojím 

vianočným koncertom na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách aj niekoľkonásobná česká slávica 

Lucie Bílá. Podľa starostu obce Štrba Michala Sýkoru viac ako 90-minútovým vystúpením v rámci 

svojho vianočného turné spríjemnila večer a pripomenula čaro najkrajších sviatkov v roku. 

„Atmosféra tohto koncertu bola veľmi pekná, najmä tie vianočné piesne, ktoré spieva Lucie 

Bílá, sú naozaj krásne. Aj atmosféra tu, na Štrbskom Plese, je už taká predvianočná, máme 

nasnežené, vyzdobené a vysvietené a tento večer bol naozaj krásny a umocnený vystúpením Lucky 

Bílej. Verím, že to v divákoch zanechalo krásny dojem a takú prípravu v našich srdciach na 

najkrajšie sviatky v roku, ktoré sú o pár dní,“ zhodnotil starosta. 

Koncert českej slávice sa uskutočnil v sobotu (14.12.) večer v hoteli Kempinski, ktorý tento 

rok pripravil viacero vystúpení českých a slovenských hviezd. „Kúsok pred Vianocami sme sa 

rozhodli k nám, do Tatier, zavolať práve Lucku Bílú, bola u nás už po druhý raz, keďže ona dokáže 

spríjemniť atmosféru naozaj neopakovateľným spôsobom,“ konštatovala PR manažérka hotela 

Katarína Lettrichová s tým, že v budúcom roku sa môžu návštevníci rezortu na brehu Štrbského 

plesa tešiť na vystúpenia skupín Olympic, Elán či Fragile s Richardom Müllerom. 

Lucie Bílú na vianočnom turné sprevádzal český kňaz Zbygniew Czendlik, ktorý bol akýmsi 

moderátorom i predskokanom známej speváčky. „Pochopiteľne mám vždy trému, pretože stáť 

vedľa hviezdy, akou je Lucie Bílá, je pre mňa stresujúce. Trémy sa neviem zbaviť, hoci tento 

koncert už bol päťdesiatym v poradí,“ povedal Czendlik s tým, že tieto vianočné koncerty sú iné, na 

aké sú jej fanúšikovia zvyknutí. Ide podľa neho o taký tichý koncert a speváčka počas neho veľa 

nerozpráva, práve to hovorené slovo prináša k divákom on. Český kňaz, ktorý Slovensko spoznal 

vďaka tomuto turné, bol nadšený z návštevy Vysokých Tatier, sú pre neho takou predsieňou neba. 

„Často mi volajú novinári a všetci chcú, aby som odcudzil materiálne poňatie Vianoc. Ale ja 

si myslím, že Vianoce vždy také boli, že ľudia si šetrili, aby si mohli dopriať niečo, čo si počas roka 

nedopriali. Preto sa hovorí Božie hody vianočné,“ zdôraznil Czendlik s tým, že nerozumie ľuďom, 

ktorí sa na tom pohoršujú. Zároveň ľudí vyzval, aby si sviatky radosti užili a hodovali. „Príde 

možno doba, že na to nebudeme mať, tak potom nebudeme hodovať. Pokiaľ na to máme, tak si to 

užime a nedajme na moralistov, ktorí nám chcú vnútiť, že by sme to robiť nemali, užime si 

Vianoce,“ uzavrel Czendlik, ktorý je s Luciou Bílou na turné do 23. decembra. 

Samotná speváčka novinárom rozhovory neposkytla pre celkovú vyčerpanosť. Už takmer 

mesiac totiž dennodenne koncertuje. 

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

  

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


 

Ktoré tvrdenia vyplývajú z textu č. 2? 

 Množstvo obyvateľov Marseilles podliehalo v dvadsiatom storočí zmenám. 

 Najviac obyvateľov malo Marseilles podľa grafu v roku 1968. 

 Hustota zaľudnenia Marseilles v deväťdesiatych rokoch klesala. 

 V grafe sú iba dva roky, v ktorých bol počet obyvateľov Marseilles nižší ako v 90. rokoch. 

 Podľa textu v roku 2009 stúpol počet obyvateľov oproti predchádzajúcemu roku o necelých tisíc. 

 

Ukážka č. 2 

Obyvateľstvo Marseilles 

 
(zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Marseille) 

 

 

Teória literatúry 

Ako sa nazýva uvedenie diela na divadelnom javisku?  

Napíšte odborný názov pre tragické uzatvorenie deja tragédie  

Ako sa volajú bábky, ktoré sa vodia zdola na paličkách?  

Čo je adaptácia?  

Ako sa nazýva prehovor jednej postavy v dramatickom diele?  

Ku ktorému literárnemu druhu zaraďujeme komiks?  

O čom rozpráva kozmogonická báj?  

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Marseille

