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Otázka (úloha) č. 1

Ktorý literárny útvar má tieto vlastnosti?

► príbeh má reálny podklad; 
► odohráva sa v určitom čase; 
► miesto deja alebo hlavné postavy sú historicky podložené; 
► v príbehu sú prítomné aj fantastické deje, postavy alebo veci. 

NASPÄŤ

ODPOVEĎ



Odpoveď na otázku (úlohu) č. 1 

Povesť. 

NASPÄŤ



Otázka (úloha) č. 2

Povesti, ktoré vznikli dávno a autorov nepoznáme,
šírili sa ústnym podaním, zapísali ich zberatelia sú:

a) rozprávkové
b) neznáme 
c) ústne
d) ľudové  

NASPÄŤ

ODPOVEĎ



Odpoveď na otázku (úlohu) č. 2

d) ľudové  

NASPÄŤ



Otázka (úloha) č. 3

Povesti, ktoré vznikli v súčasnosti na základe príbehov 
z minulosti a autorov poznáme nazývame:

a) moderné
b) autorské/umelé  
c) základné
d) poučné

NASPÄŤ

ODPOVEĎ



Odpoveď na otázku (úlohu) č. 3

b) autorské/umelé

NASPÄŤ



Otázka (úloha) č. 4

Označ nesprávnu dvojicu:

a) historická povesť – hlavným hrdinom je postava alebo udalosť z národnej 
histórie

b) miestna povesť – viaže sa k niektorému zemepisnému miestu, hradu, zámku
c) heraldická povesť – rozpráva o historickej postave  na erbe mesta  
d) heraldická povesť – rozpráva  o vzniku mestského erbu

NASPÄŤ

ODPOVEĎ



Odpoveď na otázku (úlohu) č. 4

c) heraldická povesť – rozpráva o historickej postave  na erbe mesta  

NASPÄŤ



Otázka (úloha) č. 5

Medzi autorov povestí, ktoré sme čítali, nepatrí:

NASPÄŤ

ODPOVEĎ

Jozef Cíger-Hronský Mária Ďuríčková Anton Habovštiak Ľubomír Feldek Jozef Horák



Odpoveď na otázku (úlohu) č. 5

Ľubomír Feldek

NASPÄŤ



Otázka (úloha) č. 6 

Ako sa nazýva povesť, podľa ktorej vznikol tento komiks? 

NASPÄŤ

ODPOVEĎ



Odpoveď na otázku (úlohu) č. 6

Kôň so zelenou hrivou 

NASPÄŤ



Otázka (úloha) č. 7

Hlavná postava z povesti Zakopaný meč pod Zoborom sa volá:

a) Svätopluk              
b) Jánošík                     
c) Zobor
d) Rastislav

NASPÄŤ

ODPOVEĎ



Odpoveď na otázku (úlohu) č. 7

a) Svätopluk              

NASPÄŤ



Otázka (úloha) č. 8 

Podľa ktorej povesti vznikol tento komix?  

NASPÄŤ

ODPOVEĎ



Odpoveď na otázku (úlohu) č. 8 

Matej kráľ a bača 

NASPÄŤ



Otázka (úloha) č. 9

Koľko hádaniek položil kráľ Matej bačovi v povesti?

a) 7                        
b) 9                       
c) 3                         
d) 4

NASPÄŤ

ODPOVEĎ



Odpoveď na otázku (úlohu) č. 9

c) 3                        

NASPÄŤ



Otázka (úloha) č. 10

Ktoré vlastnosti mal bača v povesti, kde sa stretol s kráľom Matejom?

a) pyšný, namyslený                                                      
b) múdry, dôvtipný   
c) lakomý, nenásytný                                                    
d) hlúpy, ľstivý

NASPÄŤ

ODPOVEĎ



Odpoveď na otázku (úlohu) č. 10 

b) múdry, dôvtipný   

NASPÄŤ



Otázka (úloha) č. 11

Kto napísal povesť Detvan a Jánošíkov poklad? 

NASPÄŤ

ODPOVEĎ



Odpoveď na otázku (úlohu) č. 11

Jozef Horák

NASPÄŤ



Otázka (úloha) č. 12

V ktorej povesti sme sa stretli s postavami Zuzana, Peter a Osvald?

a) Kôň so zelenou hrivou                            
b) Čertova brázda  
c)   Tri zlaté ruže                                              
d)   Detvan a Jánošíkov poklad

NASPÄŤ

ODPOVEĎ



Odpoveď na otázku (úlohu) č. 12 

b) Čertova brázda  

NASPÄŤ



Otázka (úloha) č. 13

V povesti Detvan a Jánošíkov poklad nevystupovala postava:

a) Detvan                     
b) starček                        
c) rubač                        
d) Jánošík 

NASPÄŤ

ODPOVEĎ



Odpoveď na otázku (úlohu) č. 13

d) Jánošík

NASPÄŤ



Otázka (úloha) č. 14

Správne  tvrdenie o povesti  Kôň so zelenou hrivou je v možnosti:

a) Mária Ďuríčková,  miestna povesť, Dunaj,  devínsky vodník  
b) Anton Habovštiak, heraldická povesť, Rožňava, valach
c)   Alojz Medňanský, miestna povesť, hrad Korlátka, čert
d)   Jozef Cíger Hronský, historická povesť, Nitra, mnísi

NASPÄŤ

ODPOVEĎ



Odpoveď na otázku (úlohu) č. 14

a) Mária Ďuríčková,  miestna povesť, Dunaj,  devínsky vodník  

NASPÄŤ



Otázka (úloha) č. 15

Kto sa v povesti  Kôň so zelenou hrivou vedel zmeniť na koňa?

a) krčmár                      
b) paholok                               
c) ženička
d) vodník  

NASPÄŤ

ODPOVEĎ



Odpoveď na otázku (úlohu) č. 15

d) vodník

NASPÄŤ



Otázka (úloha) č. 16

O vzniku erbu mesta Rožňava hovorí povesť:

a) Tri zlaté ružičky                                                                  
b) Tri ruže zo zlata
c) Tri zlaté ruže   
d) Čertova brázda

NASPÄŤ

ODPOVEĎ



Odpoveď na otázku (úlohu) č. 16

c) Tri zlaté ruže   

NASPÄŤ



Otázka (úloha) č. 17

Slovné spojenia nahraď synonymnými výrazmi.

a) obeleli mu vlasy 
b) keď vyšla zornička 
c) keď sedem ráz zapadlo slnko
d)   kde ľudská noha nevkročila

NASPÄŤ

ODPOVEĎ



Odpoveď na otázku (úlohu) č. 17

napr. 
a) obeleli mu vlasy /ošedivel
b) keď vyšla zornička / začalo svitať; vyšla prvá hviezda
c) keď sedem ráz zapadlo slnko / po 7 dňoch; po týždni 
d) kde ľudská noha ešte nevkročila / kde človek ešte nebol, nevkročil 

NASPÄŤ



Otázka (úloha) č. 18

Vrch Zobor sa spomína

a) v mestskej povesti.                                 
b) v historickej povesti.  
c) v miestnej povesti.                                  
d) v heraldickej povesti.

NASPÄŤ

ODPOVEĎ



Odpoveď na otázku (úlohu) č. 18

b) v historickej povesti.  

NASPÄŤ



Otázka (úloha) č. 19

Kde sa odohráva dej povesti Kôň so zelenou hrivou?

a) pod Devínom            
b) v Rožňave
c) pod Zoborom
d) v Nitre 

NASPÄŤ

ODPOVEĎ



Odpoveď na otázku (úlohu) č. 19

a) pod Devínom            

NASPÄŤ



Otázka (úloha) č. 20

Rozdiel medzi rozprávkou a povesťou je správne vysvetlený v možnosti:

a) Rozprávka končí víťazstvom dobra nad zlom a povesť má smutný koniec.
b) Rozprávky majú neznámeho autora a povesti píšu iba známi básnici.
c) Dej povesti je fantastický a dej rozprávky tvorí skutočný príbeh ľudí.
d) Povesť má príbeh s reálnym základom a rozprávka je celá vymyslená.  

NASPÄŤ

ODPOVEĎ



Odpoveď na otázku (úlohu) č. 20

d) Povesť má príbeh s reálnym základom a rozprávka je celá vymyslená.  

Zdroj obrázkov: mix z internetu


