
Český jazyk – maturitní obory 

A) Opakování pro všechny ročníky 

-  pravopis, tvarosloví, tvoření slov, větná skladba – možno využívat  

www.pravopisne.cz, 

www.cestina.diktaty.cz,  

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/3-stupen/12-cesky-jazyk?scroll=0 

a mnohé další 

 

 

B) Nové učivo a úkoly pro jednotlivé ročníky 

 

1. ročník  

a) Podstata slohu, slohotvorné činitele (objektivní a subjektivní) – nastudovat  

a vypsat z učebnice (případně z jiných zdrojů – např. Český jazyk v kostce) 

b) napsat cvičnou slohovou práci a odeslat na můj e-mail hkojanova@sscv.cz 

Téma: Zážitek, na který do smrti nezapomenu… 

Zpracování: vypravování – 250 slov 

Instrukce k práci: cílem je napsat příběh, který má děj, napětí a zápletku, nepopisovat vnější 

okolnosti, nezapomenout na přímou řeč 

 

2. ročník 

a) Projevy prakticky odborné – základní znaky a postupy  

Krátké informační útvary 

Životopis 

- nastudovat a vypsat z učebnice (případně z jiných zdrojů – např. Český jazyk v kostce) 

b) napsat cvičnou slohovou práci a odeslat na můj e-mail hkojanova@sscv.cz 

Téma: Můj kamarád/Moje kamarádka 

Zpracování: charakteristika – 250 slov 

Instrukce k práci: cílem je popsat vnější vzhled a vnitřní vlastnosti osoby – tj. vnější  

a vnitřní charakteristika, neplést dohromady vnější vzhled a vlastnosti (…je vysoká, štíhlá a hodná…) 

 

3. ročník 

a) Administrativní styl – znaky, slovní zásoba, slohové útvary a žánry – opakovat 

b) napsat cvičnou slohovou práci a odeslat na můj e-mail hkojanova@sscv.cz 

Téma: Omezení osobních svobod v době nouzového stavu 

Zpracování: úvaha – 250 slov 

Instrukce k práci: napsat úvahu o chování člověka/lidí v současné době ohrožení koronavirem, lze 

psát o konkrétních případech nebo obecně o stavu společnosti 

 

4. ročník 

a) Pravopis, tvarosloví, tvoření slov, skladba – viz výše  

b) Funkční styly, slohové postupy a slohové útvary  

c) Didaktické testy a písemné práce – viz stránka https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-

predchozich-obdobi/cesky-jazyk-a-literatura/testy-a-zadani-cesky-jazyk 

- Didaktické testy – řešení dostupné na uvedené stránce (možno se písemně dotazovat na mém emailu 

hkojanova@sscv.cz na konkrétní problémy) 

- Písemné práce – poslat na můj email hkojanova@sscv.cz – počet nerozhoduje, nejlépe vyzkoušet každý 

útvar 
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