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Karta SIM
Před použitím telefonu je nutné vložit SIM kartu s platným 
předplacením sítě GSM. Tato karta obsahuje Vaše telefonní
číslo a paměť umožňující zapsání telefonních čísel a SMS, které
chcete uložit. Pokud budete používat tuto kartu s několika 
telefony, obsah její paměti se bude přenášet. 
Kódy PIN a PUK
Kód PIN je heslo chránící SIM kartu před nežádoucí užitím. V 
případě, že vy nebo kdokoliv jiný vloží třikrát za sebou špatný 
PIN, Sim karta se zablokuje. Abyste ji mohli odblokovat, musíte 
si vyžádat kód PUK od operátora.

Urči funkční styl a definuj jej

ODBORNÝ STYL



= styl odborných publikací, odborných časopisů, učebnic
Podle stupně odbornosti dělíme do tří stylů:
1. Styl vědecký – pro odborníky určitého oboru, co 

nejpřesněji podává teorii určitého oboru
2. Styl prakticky odborný – uvádí přehledně teoretické

poznatky do praxe, přibližuje se stylu administrativnímu
3. Styl populárně naučný – určen pro laiky nebo 

začátečníky v oboru, předkládá vědecké poznatky 
přístupnou formou
Zařaď úryvek k jedné ze tří skupin odborného stylu a 
zdůvodni.

STYL PRAKTICKY ODBORNÝ



V odborném stylu se využívají slohové postupy:
1. Výkladový
2. Popisný
3. Úvahový

Zařaď úryvek k vhodnému slohovému postupu a 
zdůvodni. 

POPISNÝ 



1. Postup výkladový – výklad, referát, přednášky, zákony 
2. Postup popisný – návod, odborný popis
3. Postup úvahový – úvaha, odborná diskuse, recenze, 

kritická stať

Zařaď úryvek k vhodnému slohovému útvaru a 
zdůvodni.

ODBORNÝ POPIS



Výhradně spisovný jazyk
Neurální jazykové prostředky, bez citového zabarvení
Užívání odborných názvů (= termínů) českého i cizího 
původu, jednoslovná i sousloví
Promyšlená a složitá stavba
Přehledný text – dělení na menší části (kapitoly, 
podkapitoly, zvýrazňování částí textu)

Rozeber text z hlediska jazyka



Vysvětli, za jakým účelem byl text vytvořen.

POKYNY PŘED POUŽITÍM  MOBILNÍHO 
TELEFONU

SEZNÁMENÍ S VÝROBKEM PRO  
NOVÉHO UŽIVATELE 

NÁVOD PŘILOŽENÝ K TELEFONU….. 
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