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Název Vykřičník v textech

Štítky ČJ, počítač, projektor, skladba, stylistika, rodilý, 6.–7. roč., 8.–9. roč., SŠ, hledání

Zadání

Jak často píšete v textu vykřičník? V korpusu psaného jazyka můžete zjistit, že se
zdaleka nepoužívá jen pro rozkazovací způsob, jak by si někdo mohl myslet. V jakých
typech vět ho najdeme? A v jakých textech? Je častější v publicistice, v odborné
literatuře, nebo v beletrii? Vyhledejte ! dotazem na slovní tvar, zjistěte, v jakých
větách se používá, a pak si pomocí funkce Frekvence zobrazte typy textu, v nichž se
vyskytuje.

Klíč

Příklady použití z korpusu SYN2015:

oslovení: Milý Hansi! Harriet! Osvaldéééééé!

rozkaz/zákaz: Zachraňte se! Poleťte! Proboha, nastartujte je!

zvolání: Ach můj Bože! Fantastická chvíle! Remíza!

za citoslovcem: Au! Zase nějaké vločky, fuj!

údiv/překvapení/rozčilení (v kombinaci s otazníkem): a co já vím co ještě?! Kdo to
proboha všechno zaplatí?!

typ textu %
beletrie (romány, povídky, poezie) 66,7 %
oborová literatura (zahrnuje
populárně naučné i akademické
texty)

13 %

publicistika (noviny, časopisy,
zpravodajství i zájmová
publicistika)

20,3 %
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