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ČASŤ I

30 bodov

Text – Porozumenie a interpretácia
1. Vysvetlite vlastnými slovami výrazy:
a)
b)
c)
d)
e)

(5 x 1 bod)

rýchlo sa rozmnožujú
nezmyselne tráviť dlhé hodiny
objekt postavený bez oficiálneho povolenia
rozporuplné, nejednoznačné
keď niečo s niečím súvisí a nevieme si to predstaviť jedno bez druhého

2. Vysvetlite vlastnými slovami, čo znamená výraz „sila peňazí nepozná hraníc“. (odsek 2)
(5 bodov)
Autor hovorí o moci peňazí, ktoré môžu takmer všetko, všetko za ne sa dá kúpiť, získať alebo
dosiahnuť. Tento výraz vystihuje podstatu korupcie.
3. Ako neefektívna doprava vytvára finančné straty? (odsek 5)

(5 bodov)

Cestovaním v preplnených uliciach a hľadaním miest na parkovanie manažéri zbytočne
strácajú čas, ktorý by mohli využiť efektívne, napríklad na získavanie ďalších kontraktov,
a tým prichádzajú o zisky.
4. Aké dôsledky má nekoncepčný urbanizmus podľa článku? (odsek 3)

(5 bodov)

Nekontrolovaná výstavba spôsobuje veľkú zmenu miest i celej krajiny: vyrubujú sa stromy,
búrajú sa mnohé cenné historické budovy, necitlivo sa zasahuje aj do chránených prírodných
oblastí. To spôsobuje mnohé environmentálne, kultúrne a historické škody.
5. Ako mestá na Slovensku strácajú svoju tvár?

(5 bodov)

Stavebný boom negatívne poznačil tvár mnohých miest: zmenšuje sa plocha zelene, pribúdajú
nevhodné stavby, ktoré narúšajú architektúru mesta, pretože investori chcú využiť každé
miesto.
6. Komentujte výraz o národnej hrdosti, ktorá „sa však nemá prejavovať zapaľovaním vatier,
ale...“ (odsek 8)
(5 bodov)
Národná hrdosť má byť založená na konkrétnych reálnych hodnotách a nie na uctievaní
falošných ideí a predstáv. Ľudia môžu byť hrdí napríklad na hospodársky rozvoj svojej
krajiny, na úspechy v športe, na etické, kultúrne hodnoty. Tieto hodnoty by sa mali odraziť aj
v ich správaní.
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Poznámka: V 1. a 2. časti budú pri hodnotení brané do úvahy nasledovné kritériá:
1. Zrozumiteľnosť odpovedí – kandidát porozumel otázkam a dokáže na ne odpovedať – 30 %
2. Ucelenosť odpovede – kandidát zvolil vhodné výrazy a tvorí svoju odpoveď
požadovaným spôsobom – 30%
3. Ovládanie jazyka – kandidát preukázal dostatočné znalosti z jazyka, v ktorom je schopný
sformulovať svoje myšlienky zrozumiteľne a ucelene – 30%
4. Zručnosti – gramatika, pravopis – 10%

ČASŤ II

30 bodov

Napíšte komentár (najmenej 100 slov) na tému:
Dá sa porušovaním pravidiel dosiahnuť nejaký pozitívny cieľ?
Aké môžu byť dôsledky?
Komentár obsahujúci najmenej 100 slov, ktorý jasne preukáže porozumenie textu v
podstatných bodoch.









obchádzanie pravidiel, korupcia a arogancia prinášajú morálne a etické škody
nedodržiavanie predpisov pri výstavbe negatívne ovplyvní vzhľad miest
v mestách bude menej zelene
v nepekných mestách ľudia nebudú šťastní
paradoxne ignorovaním pravidiel pri výstavbe sa urýchli budovanie nových objektov
model agresívneho správania, ktoré má úspech, môže ovplyvniť celú populáciu
porušovanie zákonov sa má trestať a nie tolerovať
v budúcnosti bude veľmi ťažké naprávať chyby spôsobené takouto nekoncepčnou
výstavbou

ČASŤ III

40 bodov

Napíšte esej (asi 300 slov) na jednu z dvoch nasledovných tém:
1. téma:
Aká by mala byť, respektíve nemala byť krajina, kde by som prežil spokojný život?
alebo
2. téma:
„Ľudia sú väčšinou takí šťastní, akí šťasní sa rozhodnú byť.“
Abraham Lincoln (16. prezident USA, 1809 – 1865)
Zrozumiteľne napísaná slohová práca obsahujúca najmenej 300 slov, zodpovedajúca téme s
ucelenou štruktúrou, zrozumiteľne sformulovanými myšlienkami a vytvárajúca súvislý celok.
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