
Maturitné zadanie č. 10 

I. Charakterizujte syntaktickú rovinu jazyka so zameraním na vetu. 
Jazyk je abstraktný systém noriem, znakov slúžiacich na dorozumievanie. 

Konkrétnou realizáciou jazyka v praxi je reč. 

 

Jazykoveda (lingvistika) je veda, ktorá sa zaoberá skúmaním jazyka, jeho používania 

a jazykovými produktmi. Skúma štyri základné jazykové roviny: 

 Fonetickú (zvukovú) 

 Významovú (lexikálnu) 

 Tvarovú (morfologickú) 

 Skladobnú (syntaktickú) 

Veta 
 Významovo ucelená, gramaticky usporiadaná, zvukovo a intonačne uzavretá 

jednotka reči, ktorá má dorozumievací cieľ. 
 

1. Rozdeľte vety podľa modálnosti, zloženia a členitosti. 
 

 Vety delíme podľa rôznych hľadísk: 

   Podľa zloženia: 

 Jednoduchá veta 

 Má len 1 prisudzovací sklad alebo vetný základ (len 1 prísudok 

- sloveso) 

o  Mor ho! 
 

 Môže byť: 

o Holá (Kôň pije.) 

o Rozvitá (Čierny kôň pokojne pije vodu z vedra.) 

o Rozvitá s viacnásobným vetným členom (Čierny kôň 

pokojne pije vodu z vedra a válova.) 
 

 Zložená veta = súvetie  

 Má 2 alebo viac prisudzovacích skladov alebo vetných 

základov (viac prísudkov) 

 Jednoduché (Deti sa hrali a kopali si loptu.) 

 Zložené (Kôň pije z vedra, podvedome dýcha a prešľapuje 

z nohy na nohu.) 

Podľa obsahu (modálnosti): 

 Hovoriaci vyslovuje vety vždy s nejakým zámerom 

 Delíme ich na: 

o  Oznamovacie – cieľom je niečo oznámiť 

 Oznamovací, podmieňovací spôsob slovies 



 Včera som sa zastavil. Bol by som prišiel. 
 

o  Opytovacie  

 Zisťovacie - odpovedáme áno, nie 

 Bol si včera doma? 

 Doplňovacie – začínajú sa opytovacím zámenom 

 Ako sa máš? Koľko máš rokov? 

 

o  Rozkazovacie 

 Žiadacie – cieľom je niečo si vyžiadať, prikázať 

 Odpáľ! Podaj mi cukor! 
 

 Želacie 

 Želanie – Kiež by som bol doma. 

 Pozdravy – Pekný deň! Hohó! 

 Blahoželanie -  Nech sa ti darí! 

 Prekliatia – Bodaj by dostal, čo si zaslúži. 
 

 Zvolacie 

 Oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie vo 

forme zvolania 

 Ide to! Čo si to urobil?!  

Vety podľa členitosti gramatického jadra 

 Jednočlenné 

o  má iba 1 vetný člen – vetný základ 

o  delíme ich na: 

 Slovesné (Včera pršalo a mrholilo.) 

 Slovesno-menné (Dva roky prázdnin.) 

 Neslovesné (Dovidenia!) 

 

 Dvojčlenné 

o  úplné – majú vyjadrený podmet 

 Žabka skočila do vody. 

o  Neúplné – nemajú vyjadrený podmet, je zamlčaný 

 Skočila do vody. (Ona) 

 

2. Zaraďte vety z ukážky č. 1 podľa modálnosti a členitosti a odôvodnite v nich 

pravopis čiarky. 
Pozdravujem tvoju sestru. – oznamovacia, dvojčlenná, neúplná, rozvitá 

Šťastný nový rok! – želacia, jednočlenná, menná, rozvitá 

Podvečer sa nečakane rozpršalo. – oznamovacia, jednočlenná, rozvitá 

Dávajte na seba dobrý pozor! – rozkazovacia, dvojčlenná, neúplná, rozvitá 

Na dne oceánov sú roviny, údolia, pohoria ba i sopky. – oznamovacia, dvojčlenná, 

úplná s viacnásobným vetným členom (podmetom) 

(Čiarky sa píšu medzi viacnásobnými vetnými členmi.) 



Čo ho včera bolelo? – doplňovacia opytovacia, dvojčlenná, úplná 

3. Určte v ukážke č. 2 vety podľa zloženia a určte druh súvetí. 
Múdremu napovedz, no hlúpemu vtlač do hlavy. 

(jednoduché priraďovacie súvetie, zlučovacie) 

 

(Hv) Hneď na úvod sa jej pýtali, odkedy ma pozná. (Vv) 

(jednoduché podraďovacie súvetie, vedľajšia veta predmetová) 

 

Pri jedení sa nenakláňame nad tanier, lyžicu a vidličku dvíhame k ústam. 

(jednoduché priraďovacie súvetie, odporovacie) 

 

Nielenže pozdravy neprišli, ale nevrátila sa ani výprava. 

(jednoduché priraďovacie súvetie, stupňovacie) 

 

(Hv) Sud, (Vv) ktorý duní, býva prázdny. 

(jednoduché podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou prívlastkovou) 

 

(Vv) Kým si bola malá, (Hv) vždy si chcela byť lekárkou. 

(jednoduché podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou príslovkovou) 
 

II. Zaraďte dielo Jozefa Gregora Tajovského do kontextu slovenskej 

literatúry. 
 Slovenský prozaik a dramatik, pochádzal z Tajova (odtiaľ pochádza jeho 

meno, Tajovský). Predstaviteľ druhej vlny slovenského realizmu (sociálno-

kritického realizmu), 1875 - 1905. Pôvodne bol učiteľom. Počas kariéry bol 

často prekladaný (za svoje názory – chcel, aby sa žiaci učili v materinskom 

jazyku). Odišiel študovať do Prahy, kde aj pracoval ako bankový úradník. 

1. Rozdeľte poviedkovú tvorbu autora z tematického hľadiska. 
 

 Tvorba: 

o Opisoval dedinského človeka, jeho sociálne postavenie a kriticky 

zobrazoval príčiny zlého postavenia ľudu (alkoholizmus, pasivitu). 

 

 Epická tvorba 

 Poviedky - delíme ich do 3 kategórií: 

o  Starootcovské 

 spomína na mladé časy, keď vyrastal so starým otcom (Štefan 

Greško), ktorého zbožňoval  

 Do konca 

 Do školy 

 Do kúpeľa 

 Žliebky 

 Prvé hodiny 



 Spod kosy 

 

o  Sluhovské 

 Opisujú život služobníctva, kritizujú zlé postavenie 

 Apoliena 

 Slúžka, ktorá je hluchá, lebo ju otec, alkoholik, často 

doma bil 

 Najprv ju medzi seba učni neprijmú, ale keď sa 

dozvedia, prečo ohluchla, sú k nej milší 

 Apoliena nakoniec odchádza, dieťa, ktoré opatrovala je 

už dosť staré 

 Mišo 

 Maco Mlieč  (rozbor nižšie) 

 

o  Chlebové 

 Podávajú obraz dedinského človeka a jeho živobytie, zápas 

o existenciu a ťažké postavenie žien 

 Horký chlieb 

 Mamka Pôstková 

 Príbeh vdovy, ktorej manžel všetko prepil 

 Bojuje o život každý deň, je statočná, čestná 

 Snaží sa, aby neostala nikomu nič dlžná 

 Na chlieb 
 

2. Charakterizujte postavu Maca Mlieča na základe ukážok č. 3 a č. 4. 
 

 Dej: 

 autor stretáva na lúke kraviara Maca Mlieča, ktorý celý svoj život – od svojich 18 

rokov – slúži a ťažko pracuje u bohatého gazdu, richtára. Slúži mu verne, 

najlepšie, ako vie, ale peniaze nedostáva, pracuje iba za jedlo, odev, tabak a spáva 

v telinci spolu s kravami. Od gazdu dostane sľub, že ho doopatruje až do smrti. 

Na jeseň Maco prechladne, cíti sa veľmi zle, tuší, že sa blíži jeho koniec, a preto 

ide za gazdom, aby sa ho opýtal, ako sa s ním má porátať – nechce mu ostať nič 

dlžný. Po Macovej smrti mu gazda vystrojí krásny pohreb, za čo ho všetci 

dedinčania chválili, ale ostatní sluhovia si medzi sebou šepkali, že však ho mal za 

čo pochovať, že mu tým vrátil len veľmi málo z toho, čo na Macovi po celý život 

jeho služby ušetril. 

 

 Autor využíva ja rozprávanie (ich-formu), 

 Príbeh rozpráva priamy rozprávač, ktorého nepoznáme 

 Témou je pravdivý obraz vykorisťovanie drobného ale srdcom dobrého sluhu 

Maca Mlieča. 

 Hlavnou myšlienkou je vykreslenie dvoch protichodných svetov (majetný gazda, 

nemajetný človek na dedine) 



 Paradoxom (hlavným protikladom) je, že Maco celý svoj život tvrdo pracuje, 

nedostáva plácu, len jedlo, tabak a nocľah, aj napriek tomu sa gazdu pred smrťou 

pýta, či mu nie je nič dlžen 

 

 Charakteristika Maca Mlieča: 

o Pasívny, nepýtal si plácu, len to, čo potreboval na prežitie 

o Skromný 

o Pokorný 

o Nesvedomitý 

o Nedbal o zovňajšok (chodil ufúľaný aj k stolu, spal v telinci) 

o Nedbal na názor druhých, staral sa o prácu 

o Trochu sa opustil, keď prestali rodičia žiť 

o Mal krátky krk (ako tučniak), gambu na spodnej pere, široký a nízky 

 

 Charakteristika Mamky Pôstkovej: 

o  Čo mala, to minula na stravu 

o  Pokorná 

o  Neodvážna, nepostavila sa (resp. nemohla sa postaviť) chlapovi 

o  Zásadová, nepožičala synovi, nenechala sa ovplyvniť; 

o  Spravodlivá, vždy vracala dlh, ak mohla 

o  Hospodársky vodca, ekonomická sila rodiny 

o  Abstinentka 


