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Počúvanie s porozumením
1. časť
Úloha
Vypočujete si ukážku z rozhlasového vysielania. Označte odpovede na uvedené otázky. Pred
vypočutím nahrávky máte jednu minútu na prečítanie otázok. Neopravujte údaje vpísané do
štvorčekov. Každá oprava bude považovaná za chybnú odpoveď!
Príklad:
0. Ako vnímajú kultúru Slováci podľa M. de Maulneho?
a) akoby si Slováci mýlili kultúru so zábavou
b) akoby si Slováci mýlili kultúru s konzumom
c) vnímajú kultúru ako najvyššiu hodnotu
1. Kde podľa M. de Maulneho už zanikla ozajstná kultúra?
a) na Slovensku
b) vo Francúzsku
c) v Amerike
2. V ktorom slovenskom meste býva päť až šesť mesiacov v roku M. de Maulne?
a) Banská Bystrica
b) Banská Štiavnica
c) Prešov
3. Koľký ročnik festivalu Capalest pripravoval M. de Maulne?
a) prvý ročník
b) piaty ročník
c) deviaty ročník
4. Koľko rokov sa vysiela rozhlasová relácia o kultúre Zrkadlenie?
a) deväť
b) desať
c) dvadsať
5. Ako hodnotí poslednú divadelnú sezónu v Slovenskom národnom divadle kritik P. Unger?
a) najlepšia divadelná sezóna
b) priemerná divadelná sezóna
c) najslabšia divadelná sezóna
6. Akou profesiou sa živí kritik P. Unger?
a) stomatológ
b) riaditeľ divadla
c) dabingový režisér
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7. Autorom akej knihy je Milan Stano?
a) encyklopédia výtvarného umenia
b) encyklopédia anekdot
c) encyklopédia filmu
8. Ktorá inštitúcia chýba na Slovensku?
a) galéria detských ilustrácií
b) Slovenské národné múzeum
c) umelecko-priemyslové múzeum
9. Ktorý slovenský film je na zozname Unesco?
a) Drak sa vracia
b) Pokoj v duši
c) Kopa v Prešove
10. Koľko rokov nemohol nakrúcať filmy režisér Eduard Grečner?
a) desať
b) pätnásť
c) dvadsať

Doplňte údaje do tabuľky. Neopravujte údaje vpísané do tabuľky.
Každá oprava bude považovaná za chybnú odpoveď!
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Počúvanie s porozumením
2. časť
Úloha:
Vypočuli ste si informácie o sviatkoch na Slovensku. Doplňte chýbajúce údaje. Skôr ako si
vypočujete nahrávku, prečítajte si otázky. Máte na to jednu minútu. Odpovedajte iba na otázky.
Informácie, ktoré nepatria k odpovedi na otázku, budú považované za chybnú odpoveď!
Stručne odpovedzte na nasledujúce otázky:
Príklad
0. V ktorý deň sa oslavuje vznik Slovenskej republiky?
..........................1. januára........................................................................................................................
1. Aký pamätný deň je na Slovensku 25. marca?
...............................................................................................................................................................
2. Kde sa konala tzv. sviečková demonštrácia?
...............................................................................................................................................................
3. Kedy sa na Slovensku pripomína Deň nespravodlivo stíhaných?
...............................................................................................................................................................
4. Čo znamenala akcia Kláštory?
...............................................................................................................................................................
5. Kto preložil liturgické a biblické texty do staroslovienčiny?
...............................................................................................................................................................
6. Aké výročie pripadá na 29. augusta?
...............................................................................................................................................................
7. Ktorý deň v slovenskom kalendári je Dňom obetí holokaustu a rasového násilia?
...............................................................................................................................................................
8. Koľko dní trvali boje na Dukle?
...............................................................................................................................................................
9. Koho si vybrali černovskí obyvatelia, aby im posvätil ich nový kostol?
...............................................................................................................................................................
10. Koľko obetí si vyžiadal tragédia v Černovej?
...............................................................................................................................................................

