Počet bodov:

Kód žiaka:

Opravoval:

Kontroloval:

K uvedenej ukážke sa vzťahujú úlohy 1-10.
1. Napíš meno a priezvisko profesorovej manželky.
..............................................................................
2. Na akej škole maturoval profesor Vrábel?
..............................................................................
3. Andrej Vrábel pôsobil na levickom gymnáziu ako profesor od roku .....................
4. Ktoré predmety vyučoval profesor Vrábel?
...................................................................................................
5. Manželka pána profesora odpovedala na niekoľko otázok, autorka textu s ňou
urobila .............................................
6. V podčiarknutej časti textu nájdi radovú číslovku, ktorá je zapísaná číslom,
a napíš ju slovom. ....................................................................
7. „Jeho otecko pochádzal z Farnej.“ Utvor od slovesa vo vete 2. osobu množného
čísla prítomného času. ............................................................
8. Z poslednej odpovede M.V. vypíš jedno vlastné podstatné meno.
............................................................
9. „Manžel býval vo vysokoškolskom internáte známom pod menom Štefánikove koleje.“
Nájdite vo vete slovo, ktoré má rovnaký význam ako slovo koleje.
............................................................
10. K slovu chudobný napíš slovo s opačným významom.
............................................................
11. Nášmu dedovi bolo večer smutno.
Podstatnému menu vo vete patria gramatické kategórie a vzor v možnosti:
A.
B.
C.
D.

podstatné meno životné, mužský rod, jednotné číslo, datív, chlap
podstatné meno životné, mužský rod, jednotné číslo, datív, hrdina
podstatné meno životné, mužský rod, jednotné číslo, lokál, chlap
podstatné meno životné, mužský rod, jednotné číslo, lokál, hrdina

Text pokračuje na druhej strane

12. Slovné spojenie pomalý ako slimák. je:
A.
B.
C.
D.

metafora
epiteton
prirovnanie
personifikácia

13. Doplň správne slovo do poučky: Na konci bájky je ____________ .
A.
B.
C.
D.

ponaučenie
nezmysel
vtip
rečnícka otázka

Text
Zleteli orly z Tatry, tiahnu na podolia,
ponad vysoké hory, ponad rovné polia;
preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu,
sadli tam za pomedzím slovenského rodu.
14. Vyznačená časť v texte je:
A.
B.
C.
D.

verš
veta
strofa
nadpis

15. Kto nebol zberateľom rozprávok?
A.
B.
C.
D.

Hans Christian Andersen
bratia Grimmovci
Pavol Dobšinský
Jozef Pavlovič

16. Doplň správne písmená na voľné miesta. (Počet čiarok zodpovedá počtu písmen.)

V letnej sezóne prúdia do Bratislav__ autobusy, vlaky i lietadlá, ktoré
pr__vážajú turistov. Návštevníkov upúta najmä __ratislavský hrad, Slavín,
Devín a budova, v ktorej sídl__ Národná rada Slovenskej __epubliky.
Po prehlia__ke hlavného mesta si môžu pozrieť aj iné krás__ našej vlast__ .
Milovníko__
h__stórie zaujmú hrady a zámky . V__znávači letných
športov si prídu na svoje na __ravskej __riehrade. Na skaln__ch stenách
__atranských končiarov si môžu vyskúšať sil__ horolezci . Labužníc__ radi
v__chutnávajú br__ndzové halušk__ na niektorom salaši.
Koniec textu

UKÁŽKA
Profesor Andrej Vrábel
Jednou z najvýraznejších postáv gymnázia v jeho
povojnovej histórii bol profesor matematiky a
deskriptívnej geometrie Andrej Vrábel. Maturoval na
levickom gymnáziu v roku 1929 a od roku 1935
pôsobil v tamojšom profesorskom zbore. Na levickom
gymnáziu pôsobil ako profesor až do roku 1976 a dnes sa toto gymnázium
nazýva práve po ňom.
A kto by nám mohol o ňom poskytnúť najpresnejšie a súčasne najosobnejšie
údaje? Rozhodli sme sa pre primárny zdroj, ktorým nie je nikto iný ako pani
profesorka Mgr. Margita Vráblová, manželka pána profesora, ktorá na levickom
gymnáziu dlhé roky učila slovenský jazyk a literatúru a ruský jazyk.
Ľ.O.: Stále však ešte nie sme v Leviciach, hoci sme sa k nim už poriadne
priblížili...
M.V.: Keď deti podrástli, Andrej a jeho staršia sestra začali chodiť do levického
gymnázia, a tak sa rodičia rozhodli presťahovať do Levíc, aby deťom uľahčili
študentský život. V Leviciach, v časti zvanej Nová osada, v jej 4. ulici, sa rodina
usadila. Tu môj manžel dorástol do veku maturanta, tu sníval o tom, že bude
študovať latinčinu a iné jazyky, ale dal napokon na radu svojho otecka a
rozhodol sa pre štúdium, ktoré sa zdalo pánu farárovi perspektívnejšie do novej
doby, štúdium matematiky. Roku 1928 úspešne zmaturoval a zapísal sa na
Prírodovedeckú fakultu Karlovej univerzity v Prahe na štúdium matematiky a
deskriptívnej geometrie.
Ľ.O.: Z Levíc do Prahy, hlavného mesta 1.ČSR, je dosť ďaleko. V tridsiatych
rokoch 20. storočia však prekonávalo vzdialenosť z rôznych kútov Slovenska
do Prahy, mesta svojich štúdií, veľa slovenských študentov. Ako spomínal Váš
manžel na pražské obdobie?
M.V.: Veľmi pekne, lebo okrem vzdelania tam získal obrovské množstvo
nádherných zážitkov z mesta, jeho historických aj kultúrnych darov, ale
predovšetkým tam nadviazal priateľstvá na celý život. Manžel býval vo
vysokoškolskom internáte známom pod menom Štefánikove koleje, určenom pre
chudobných študentov zo Slovenska. Žiaľ, patril medzi nich aj on, lebo roku
1930 umrel pán farár Vrábel, ktorý dostal počas návratu zo služobnej cesty vo
vlaku infarkt, a tak sa ho už ani milovaná rodina, ani oddaní farníci v Čankove
živého nedočkali. S vďakou naňho spomínali, veď sa okrem iného zaslúžil aj o
obnovu kostola v ich obci.

