
Egzamin licencjacki – słowacystyka 

Wiedza o sztuce: 

1. Gotyk na ziemiach słowackich. 

2. Barokowa sztuka sakralna na terenach Słowacji. 

3. Sztuka portretu w słowackim malarstwie romantycznym (na przykładzie 

twórczości Petra Michala Bohúňa i Jozefa Božetecha Klemensa). 

4. Mit słowacki w interpretacji malarzy tzw. generacji założycieli (základateľská 

genéracia). 

5. Modernizm w architekturze słowackiej. 

Literatura: 

6. Otázka mnohojazyčnosti v staršej slovenskej literatúre. 

7. Úlohy literatúry v období slovenského národného obrodenia. Postava Ľudovíta 

Štúra. 

8. Významní slovenskí básnici (vybrané príklady). 

9. Literárny život na Slovensku v medzivojnovom období. 

10. Ľudovosť a natura ako zdroje umeleckej inšpiracie pre slovenských spisovateľov 

(vybrané príklady). 

11. Hlavné vývojové etapy v slovenskej literatúre po roku 1945. 

Kultura popularna: 

12. Janošík ako hrdina populárnej kultúry. 

13. Význam a prínos tzv. Nitranskej školy (Anton Popovič, František Miko) a Petra 

Liby vo výskume populárnej kultúry na Slovensku. 

14. Náčrt dejín slovenskej kinematografie (vybrané príklady). 

15. Žánre populárnej literatúry (v zrkadle vybraných diel slovenskej populárnej 

literatúry). 

16. Média a vývoj populárnej kultúry na Slovensku. 

Współczesne życie społeczno-polityczne 

17. Súčasný politický život na Slovensku (najdôležitejšie politické strany, Ústava SR, 

zákonodarná a výkonná moc) 

18. Národnostné menšiny na Slovensku. Súčasný stav, počet príslišníkov a vývin od 

roku 1989. 

19. Stav slovenskej spoločnosti (regióny Slovenska, nezamestnanosť, postavenie 

Bratislavy, verejný život a médiá). 

20. Najvýznamnejšie pamätné miesta na Slovensku, prírodné bohatstvo, pamiatky 

zapísané do zoznamu UNESCO, historicky a kultúrne najdôležitejšie slovenské 

mestá. 

21. Kultúrne štátne inštitúcie na Slovensku a ich úloha. 

  



Gramatyka opisowa 

22. Vzťah jazyka a spoločnosti – stratifikácia národného jazyka (slovenčiny), formy 

národného jazyka, norma, kodifikácia, úzus. 

23. Fonetická klasifikácia slovenských hlások. 

24. Suprasegmentálne javy v slovenčine. 

25. Lexikálno-gramatické triedy slov (slovné druhy) – modely triedenia slovných 

druhov, klasifikácia, slovnodruhové prechody. 

26. Deklinačný a konjugačný systém slovenčiny. 

27. Menné a slovesné gramatické kategórie v slovenčine. 

28. Jednoduché vety a súvetia v slovenčine – klasifikácia, spájacie výrazy, pravá 

i nepravá parataxa a hypotaxa.  

29. Tvorenie slov v slovenčine a sémantické vzťahy – derivácia, kompozícia, 

prenášanie významu, lexikálne výpožičky.   

 

 


