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1. Přečtěte si text a řešte připojené úkoly. 

 

Hlíva ústřičná (Pleuritis ostreatus) 

Tato houba je rozšířena v mírném klimatickém pásmu. Plodnice vytváří většinou na podzim a 

v zimě, někdy na jaře. Vyrůstají střechovitě nad sebou. Klobouk v průměru 50-150 mm, 

někdy 350 mm je masitý, v mládí na kraji úzce podvinutý, později rozložený, šedé až hnědé 

barvy, někdy modročerné, na povrchu je hladký a suchý. Dužina je poměrně tlustá, bělavá, 

příjemné vůně a chuti. Lupeny jsou bělavé, dosti řídké, celokrajné, sbíhající se na třeň. Třeň je 

dlouhý 15 až 50mm, silný 18 až 20 mm, obyčejně silně excentrický až postranní, hladký nebo 

podélně rýhovaný. Výtrusy jsou válcovité, hladké, bezbarvé. 

 

a) Dokladem, kterého funkčního stylu text je? 

b) Charakterizujte slovník tohoto popisu. 

c) Vyhledejte termíny a řetězce přívlastků. 

d) Charakterizujte větnou stavbu tohoto popisu. 
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2. Popište typ vašeho auta: 

a) ve formě propagačního letáku, vydaného prodejnou automobilů v době, kdy byl vůz 

dán do prodejte (s cílem zdůraznit přednosti, účelnost vozu, podat informace pro 

spotřebitele o vzhledu, tvaru vozu, o vnitřním vybavení apod.) 



b) ve formě odborného popisu (s cílem postihnout podstatu popisovaného vozu, 

podstatných vlastností, pro daný vůz specifických). 
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3. Popište nástroj, přístroj, s kterým pracujete ve škole. Uspořádejte popis logicky a 

přehledně. Postupujte od vzhledu, vnějších znaků k funkci, vnitřní stavbě a účelnosti. 

Pokud to ve škole nestihnete, dodělejte doma za domácí úlohu. 
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