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Škodlivost kouření

Tabák jako kulturní rostlinu začali pěstovat indiáni. Kouřili ho 
při různých slavnostech a obřadech. Z Ameriky se dostal na 
královské dvory  Francie, Španělska a Portugalska. Indiáni kouřili 
dýmky a doutníky; cigarety vznikly později.

Nikotin, který cigarety obsahují, je prudký jed. Není ho však ve 
všech druzích tabáku stejně. Osm kapek nikotinu stačí k usmrcení
koně, dvě kapky způsobí smrt kočky. 

Kouř škodí nejen kuřákům, ale i nekuřákům, a to tehdy, když se 
pohybují v zakouřených místnostech. Velmi škodlivý je kysličník 
uhelnatý, který vzniká spalováním tabáku. Kouření vyvolává celou 
řadu chorob. Způsobuje zažívací potíže a hubnutí. Často dochází
k poškození jater a plic, skoro vždy k zánětu hrtanu a průdušek. 



1. Urči funkční styl a definuj jej.
2. Zařaď úryvek k jedné ze tří skupin odborného stylu 

a zdůvodni.
3. Zařaď úryvek k vhodnému slohovému postupu a 

zdůvodni. 
4. Zařaď úryvek k vhodnému slohovému útvaru a 

zdůvodni.
5. Rozeber text z hlediska jazyka.
6. Vysvětli, za jakým účelem byl text vytvořen.



1. Odborný
2. Styl populárně naučný
3. Výkladový postup
4. Útvar – referát; informuje o aktualitách, stavu nebo historii odborného 

výzkumu v různých oblastech a vysvětluje dosažené výsledky
5. Jazyk: spisovný, neutrální a odborné výrazy (především české), souvětí, 

ale i rozvité věty jednoduché, z odborného stylu nejjednodušší z pohledu 
slovní zásoby i skladby, využívá enumeraci….

6. Účel: ukázka školního referátu, určeno začátečníkům v oboru, předkládá
vědecké teorie a objevy přístupnou formou
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