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Test – funkční styly
1) Pro administrativní styl je typické:
a. převážně mluvená forma
b. věcná výstižnost, heslovitost
c. užívání odborných termínů
2) Ke stylu prostě sdělovacímu nezařazujeme:
a. plnou moc
b. blahopřání
c. dopis
3) Styl publicistický
a. podává výhradně informace odborníkům
b. obsahuje převáženě heslové údaje
c. liší se od ostatních výraznou grafickou stránkou.
4) Styl odborný
a. využívá především neutrální jazykové prostředky
b. je maximálně úsporný z hlediska vyjádření
c. využívá dlouhých souvětí.
5) Životopis lze zařadit ke stylu
a. administrativní
b. publicistickému
c. odbornému.
6) Formuláře patří ke stylu
a. prostě sdělovacímu
b. uměleckému
c. administrativnímu.
7) Plná moc nemusí obsahovat
a. datum
b. podpis
c. oslovení
8) Pozvánka je formulována stručně, proto ji řadíme ke stylu
a. administrativnímu
b. prostě sdělovacímu
c. uměleckému.
9) Kondolence je
a. typ úředního dopisu
b. blahopřání k narození dítěte
c. smuteční oznámení.
10) Návod k obsluze přístroje je psán stylem
a. publicistickým
b. odborným
c. administrativním.

Test – funkční styly - Řešení
1) Pro administrativní styl je typické:
a. převážně mluvená forma
b. věcná výstižnost, heslovitost
c. užívání odborných termínů
2) Ke stylu prostě sdělovacímu nezařazujeme:
a. plnou moc
b. blahopřání
c. dopis
3) Styl publicistický
a. podává výhradně informace odborníkům
b. obsahuje převáženě heslové údaje
c. se liší od ostatních výraznou grafickou stránkou.
4) Styl odborný
a. využívá především neutrální jazykové prostředky
b. je maximálně úsporný z hlediska vyjádření
c. využívá dlouhých souvětí.
5) Životopis lze zařadit ke stylu
a. administrativní
b. publicistickému
c. odbornému.
6) Formuláře patří ke stylu
a. prostě sdělovacímu
b. uměleckému
c. administrativnímu.
7) Plná moc nemusí obsahovat
a. datum
b. podpis
c. poděkování
8) Pozvánka je formulována stručně, proto ji řadíme ke stylu
a. administrativnímu
b. prostě sdělovacímu
c. uměleckému.
9) Kondolence je
a. typ úředního dopisu
b. blahopřání k narození dítěte
c. smuteční oznámení.
10) Návod k obsluze přístroje je psán stylem
a. publicistickým
b. odborným
c. administrativním.

Funkční styly
1. Doplň k jednotlivým znakům, o který styl se jedná.
a) Typická pro tento styl je heslovitost, opakování obdobných údajů, častá je grafická
úprava do tabulek, zaměření na pravdivé údaje. Jedná se o
styl…………………………………
b) Následující styl vykazuje subjektivní rysy, obsahuje smyšlené informace a pohrává si
s fantazií. Na čtenáře působí estetickým dojmem. Jedná se o styl…………………….
c) Tento styl využívá terminologie a složitých souvětí. Některé jeho útvary mohou být
pro širokou veřejnost nesrozumitelné. Vždy podává pravdivé informace a fakta. Jde o
styl………………………….
d) S tímto stylem se setkáváme každý den. Využívá běžnou slovní zásobu, věty jsou
kratší, jednoduše formulované a často má písemnou i mluvenou formu.
Styl………………
e) Styl……………………………je výrazný svou grafickou stránkou. Zaměřuje se na
aktuální informace a témata. Informace, které podává, nemusejí být vždy pravdivé,
proto musí být čtenář při četbě obezřetný. Tento styl mnohdy užívá nezvyklých
slovních spojení a novotvarů.

2. Přiřaď slohové útvary k funkčním stylům.
ADMINISTRATIVNÍ

UMĚLECKÝ

PROSTĚSDĚLOVACÍ

PUBLICISTICKÝ
ODBORNÝ

dotazník
žádost
báseň
plná moc
dopis
SMS
novinový článek
inzerát
výklad
blahopřání
fejeton
plakát
encyklopedie
román

