
Mluvnické okruhy k maturitní zkoušce  

- útvary národního jazyka (spisovná, nespisovná čeština a jejich rozdělení) - jazyk národní, mateřský, umělý, 

indoevropské jazyky 

 - knihovny (jejich funkce a katalogy)  

- historický vývoj češtiny (jednotlivá historická období, znalost pojmů – např.bohemika, glosy, diakritický a 

spřežkový pravopis)  

- pravopisná pravidla – zejména :vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen, shoda 

podmětu s přísudkem, mluvnická x biologická životnost, skupiny bě, vě, mě – bje, vje, mně, pě, předpony s-, 

z-, vz-, psaní ú –ů, velká písmena,  

- čárka ve větě jednoduché – typy přívlastků, samostatný větný člen, přístavek, oslovení 

 - čárka v souvětí  

- slovní zásoba – typy slovníků, obohacování slovní zásoby, dělení slovní zásoby podle spisovnosti, 

dobového zabarvení (archaismy, historismy, neologismy), citového zabarvení (eufemismy, vulgarismy), 

tvoření slov (kořen, kmen, přípona, předpona, koncovka), skládání slov( složeniny vlastní a nevlastní), 

zkracování slov ( iniciálové zkratky, zkratková slova), změny slovního významu ( metafora, metonymie, 

hyperbola, ironie), význam slova (věcný, gramatický, symbolický), automatizace, aktualizace, přejímání 

slov, synonyma, antonyma, homonyma, základové a odvozené slovo 

- tvarosloví – dělení slovních druhů, mluvnické kategorie podstatných jmen, druhy přídavných jmen a jejich 

stupňování, druhy zájmen a jejich skloňování, druhy číslovek a jejich skloňování (zejména dva, oba, tři, 

čtyři, pět), slovesa a jejich mluvnické kategorie, slovesa pomocná, modální, neohebné slovní druhy a jejich 

charakteristika ( pojmy jako příslovečné spřežky, stupňování příslovcí, předložky vlastní a nevlastní, spojky 

souřadicí a podřadicí aj.)  

- skladba (syntax)– základní větné členy ( podmět vyjádřený, nevyjádřený, přísudek a jeho druhy) větné 

členy rozvíjející a jejich určování, věta jednoduchá a souvětí, souvětí souřadné a podřadné, větný rozbor( 

druhy vět vedlejších, poměry mezi větami hlavními), Syntaktické nedostatky – slovosled, spojovací výrazy, 

předložky 

 - stylistika(nauka o slohu) – funkční styly ( prostě sdělovací, odborný, administrativní, publicistický, 

umělecký), slohové postupy( informační, vyprávěcí, popisný, výkladový, úvahový), styl prostě sdělovací a 

jeho útvary ( zejména dopis, zpráva, oznámení aj.), styl administrativní ( úřední dopis, žádost, objednávka, 

životopis), styl publicistický (zejména kritika, reportáž, fejeton, novinový článek, glosa, úvodník aj.), styl 

odborný ( zejména popis pracovního postupu, referát, odborný popis, výklad, úvaha), další útvary – 

vypravování, charakteristika, líčení aj. 

Komunikace – otázka, žádost, rada, domněnka, tvrzení, ironie, nadsázka 

Literární pojmy – viz učebnice 

Tropy a figury – alegorie, aliterace, anafora, apostrofa, dysfemismus, elipsa, epifora, epizeuxis, eufemismus, 

gradace, hyperbola, inverze, metafora, metonymie, oxymóron, personifikace, přirovnání, řečnická otázka, 

symbol, synekdocha. 

Motiv, téma, vázaný a volný verš 

 



                                                                                                                                                          

 


