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Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky  

v školskom roku 2021/2022 

slovenský jazyk a slovenská literatúra 
 

 

1. Každý nemôže byť majster 
(Rozprávanie) 

 
Porozprávajte, ako sa vám nevydarilo to, o čom ste tvrdili, že to nie je nič ťažké: 

 opíšte okolnosti (miesto, čas) príhody, zachyťte situáciu pred udalosťou, spomeňte 
prítomnosť ďalšej postavy/ďalších postáv;  

 v časovom slede zachyťte priebeh udalosti, vaše konanie, neúspech a komickú situáciu 
po udalosti; 

 rozprávanie zakončite mravným poučením alebo odporúčaním; 

 dodržte znaky rozprávacieho slohového postupu a rozprávania; použite priamu reč 
alebo krátky dialóg; využite jazykové prostriedky umeleckého a hovorového štýlu. 

 
 
 
 

2. Tým je môj rodný kraj známy 
(Opis) 

 
Opíšte svoj rodný kraj: 

 opíšte oblasť, miesto, kde sa kraj nachádza;  

 spomeňte jeho jedinečné črty (napr. geografické odlišnosti, jedinečné prírodné útvary či 
archeologické pamiatky, výnimočné podujatia, významné osobnosti a ich činnosť, 
úspešné pôsobenie spolkov, súborov atď.); 

 v závere vyjadrite svoj vzťah k rodnému kraju; 

 využite znaky opisného slohového postupu a opisu; využite jazykové prostriedky 
umeleckého štýlu. 

 
 
 
 

3. „Beda, kto v mori vidí iba vodu, 
     kto nepočuje nemú prírodu, 
     kto v skalách vidí iba skaly...“ 

Andrej Sládkovič 
(Úvaha) 

 
Zamyslite sa nad vzťahom moderného človeka k prírode, inšpirujte sa slovami básnika: 

 uvažujte nad potrebou úzkeho prepojenia človeka a prírody;  

 vyjadrite svoj názor na konkrétnu aktivitu nešetriacu prírodu, ktorej ste boli svedkami, 
a uveďte jej následky; 

 zamyslite sa nad snahou tých, ktorí venujú svoj život záchrane prírody a uveďte vlastné 
aktivity spojené s ochranou prírody; 

 navrhnite svoju predstavu riešenia jedného ekologického problému;  

 dodržte znaky úvahového slohového postupu a úvahy; využite jazykové prostriedky 
umeleckého štýlu. 
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4. „Nič nebeží rýchlejšie ako roky.“ 
Publius Ovidius Naso 

(Slávnostný prejav pri príležitosti okrúhlych narodenín rodinného príslušníka) 
 
Napíšte slávnostný prejav na rodinnom stretnutí: 

 oslovte zúčastnených, poďakujte za účasť;  

 vyjadrite vďačnosť za starostlivosť, oporu, lásku, ktorú ste od oslávenca/oslávenkyne 
dostali;  

 zdôraznite, prečo je oslávenec/oslávenkyňa vaším vzorom (čo pre vás znamená), 
spomeňte spoločný zážitok; 

 dodržte znaky rečníckeho štýlu a slávnostného prejavu; využite jazykové prostriedky 
rečníckeho a umeleckého štýlu.  

 
 

 


