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V každém z následujících krátkých textů jsou dvě nebo tři prázdná místa, která značí, že ve větě bylo něco vynecháno. Vyberte 
z nabízených možností dvojici nebo trojici slov, která se významově a stylisticky nejlépe hodí do příslušného textu jako celku. 

1. 

Prevence je důležitou součástí péče o zdraví. I když ______ 
zdraví, neměli byste zapomínat na preventivní prohlídky, které 
mohou ______ závažná onemocnění. 

(A) jste – sdělit 
(B) chcete být – ukázat 
(C) se cítíte – odhalit 
(D) prokážete – objevit 
(E) nebudete – vyléčit 
  

2. 

Nové rekordní teploty pro 17. únor dnes ______ 77 z celkových 
151 stanic, které počasí sledují ______ 30 let. Na dalších dvou 
stanicích byl rekord ______. 

(A) vyhlásilo – více než – překonán 
(B) naměřilo – po dobu – sledován 
(C) očekávalo – nejméně – zapsán 
(D) zaznamenalo – alespoň – vyrovnán 
(E) zveřejnilo – pravděpodobně – prolomen 
  

3. 

Vzhledem k rostoucímu počtu konfliktů a rozvodů ______ 
Facebookem je zřejmé, že se tato sociální síť stává nejen ______ 
nevěry, ale i virtuálním válečným polem právníků a živnou 
půdou pro internetové detektivy. 

(A) zapříčiněných – platformou 
(B) zveřejněných – náhradou 
(C) inspirovaných – cílem 
(D) zesílených – zdrojem 
(E) ovlivněných – důsledkem 
  

Vyberte z dvojic výrazů nabízených v odpovědích tu, po jejímž doplnění na vynechaná místa v zadání (v uvedeném pořadí) bude 
významový vztah mezi výrazy vpravo od rovnítka nejpodobnější významovému vztahu mezi výrazy vlevo od rovnítka (pořadí 
výrazů ve dvojicích je důležité). 

4. 

______ : ŽÁK = ______ : SPISOVATEL 

(A) lavice – publikace 
(B) známka – dílo 
(C) vysvědčení – recenze 
(D) škola – knihkupectví 
(E) studovat – číst 
  

5. 

______ : ADRESÁT = DÁRCE : ______ 

(A) dopis – dárek 
(B) příjemce – prodejce 
(C) adresa – dobročinnost 
(D) odesílatel – obdarovaný 
(E) pisatel – lakomec 
  

6. 

______ : RADOST = ROZPTÝLENÝ : ______ 

(A) škodolibý – pozornost 
(B) zábavný – roztěkanost 
(C) sklíčený – soustředění 
(D) veselý – hustota 
(E) zachmuřený – zábava 
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V každé z následujících úloh vyberte z nabízených možností A až E ten výraz, který se v kontextu uvedené věty nejvíce blíží 
významu podtrženého výrazu (synonymum). Z možností F až J pak vyberte ten výraz, který se v kontextu uvedené věty nejvíce 
blíží opačnému významu podtrženého výrazu (antonymum). Pozor, v úlohách jde často o odlišení velmi jemných rozdílů. 

7. 

Ke krachu politické strany přispělo i její nejapné vystupování 
v předvolební kampani. 

synonymum 

(A) útočné 
(B) nemístné 
(C) rozpačité 
(D) nepřipravené 
(E) pohoršené 

antonymum 

(F) užitečné 
(G) váhavé 
(H) upřímné 
(I) vhodné 
(J) povzbuzující 
  

8. 

Liturgický oděv kněze má především označovat toho, kdo koná 
službu – v představeném má být poznat představený; pro tento 
účel ovšem jistě není zapotřebí honosných rouch. 

synonymum 

(A) předražených 
(B) běloskvoucích 
(C) složitých 
(D) okázalých 
(E) neúčelných 

antonymum 

(F) praktických 
(G) prostých 
(H) ušmudlaných 
(I) nevhodných 
(J) bezcenných 
  

9. 

Někteří badatelé se domnívají, že většina církevních staveb 
pouze navázala na výjimečnost lokality z doby předkřesťanské 
a že se kostely či kláštery budovaly na místech starých svatyní. 

synonymum 

(A) přitažlivost 
(B) starobylost 
(C) porozumění 
(D) mimořádnost 
(E) rozmanitost 

antonymum 

(F) netradičnost 
(G) neobyčejnost 
(H) všednost 
(I) dostupnost 
(J) jednoduchost 
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V každém z následujících textů je právě jedna část, která do něj svým vyzněním nezapadá. U každé z úloh zvolte možnost, která 
obsahuje právě tu část textu, jež není v souladu s jeho celkovým vyzněním. 

10. 

Zákonodárci vyhověli požadavkům zaměstnavatelů a po deseti letech zrušili karenční dobu. Od července tak dostanou nemocní 
náhradu výdělku i za první tři dny stonání. V současnosti zaměstnavatel po karenční dobu, tj. první tři dny nemoci, zaměstnancům nic 
neplatí. Zatímco odbory zrušení karenční doby vítají, Hospodářská komora a zaměstnavatelé ho kritizují. Hospodářská komora 
spočítala, že mzdové náklady zaměstnavatelům vzrostou o pět miliard ročně. Není tak divu, že se předmětná novela zákoníku práce 
nesetkala u zaměstnavatelů s nadšením. 

Která z následujících částí uvedeného textu není v souladu s jeho celkovým vyzněním? 

(A) Zákonodárci vyhověli požadavkům zaměstnavatelů a po deseti letech zrušili karenční dobu. 
(B) Od července tak dostanou nemocní náhradu výdělku i za první tři dny stonání. 
(C) V současnosti zaměstnavatel po karenční dobu, tj. první tři dny nemoci, zaměstnancům nic neplatí. 
(D) Hospodářská komora spočítala, že mzdové náklady zaměstnavatelům vzrostou o pět miliard ročně. 
(E) Není tak divu, že se předmětná novela zákoníku práce nesetkala u zaměstnavatelů s nadšením. 
  

11. 

Dobývání vesmíru v době studené války padli za oběť jak sovětští, tak američtí kosmonauti. Sověti na svém lunárním programu nechali 
pracovat několik skupin konstruktérů. Výsledkem byl chaos a tříštění sil, které spolu s politickým vměšováním do práce konstruktérů 
zavinily smrt kosmonauta Komarova. Naproti tomu lépe zorganizovanému americkému kosmickému programu se smrt obloukem 
vyhnula. Na Měsíci jako první stanula americká posádka. Tohoto úspěchu by však nejspíš nedosáhla bez zpřísnění bezpečnostních 
opatření po tragické katastrofě v lednu 1967. Při pozemních zkouškách americké lodi Apollo 1 tehdy uhořela celá tříčlenná posádka. 

Která z následujících částí uvedeného textu není v souladu s jeho celkovým vyzněním? 

(A) Výsledkem byl chaos a tříštění sil, které spolu s politickým vměšováním do práce konstruktérů zavinily smrt kosmonauta 
Komarova. 

(B) Naproti tomu lépe zorganizovanému americkému kosmickému programu se smrt obloukem vyhnula. 
(C) Na Měsíci jako první stanula americká posádka. 
(D) Tohoto úspěchu by však nejspíš nedosáhla bez zpřísnění bezpečnostních opatření po tragické katastrofě v lednu 1967. 
(E) Při pozemních zkouškách americké lodi Apollo 1 tehdy uhořela celá tříčlenná posádka. 
  

12. 

Více než desetiletý boj o charakter Šumavy skončil. Rada parku totiž v návaznosti na novelu zákona schválila nové členění do zón. 
To umožňuje ještě bezohlednější těžbu dřeva než doposud. Před deseti lety se zdálo, že příroda utrpí drtivou porážku. Politici tehdy 
vytvořili silnou lobby za těžbu dřeva bez jakýchkoli ochranářských omezení. Připravoval se zákon, který měl nadřadit hospodářskou 
činnost ochraně přírody. Po příchodu nového ministra se však situace změnila. Vznikla novela zákona, která naopak upřednostňuje 
ochranu přírody před činností lidí. 

Která z následujících částí uvedeného textu není v souladu s jeho celkovým vyzněním? 

(A) Více než desetiletý boj o charakter Šumavy skončil. 
(B) Rada parku totiž v návaznosti na novelu zákona schválila nové členění do zón. 
(C) To umožňuje ještě bezohlednější těžbu dřeva než doposud. 
(D) Připravoval se zákon, který měl nadřadit hospodářskou činnost ochraně přírody. 
(E) Vznikla novela zákona, která naopak upřednostňuje ochranu přírody před činností lidí. 
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13. 

Rakousko chce zakázat nebezpečný herbicid glyfosát, jehož škodlivost pro lidské zdraví byla dávno vědecky prokázána a všeobecně 
uznána. Pokud návrh podpoří i horní komora parlamentu a podepíše ho prezident, stane se Rakousko prvním státem Evropské unie, 
který herbicid zcela zakáže. Výrobce glyfosátu čelí kvůli tomuto herbicidu tisícovkám žalob. V Kalifornii sice žalobci uspěli, 
jednoznačný závěr o škodlivosti herbicidu však vysloven nebyl. Ani v Evropě na škodlivost herbicidu nepřevažuje jasný názor. 
Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny nevyloučila karcinogenní účinky glyfosátu. Naopak Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin a Evropská agentura pro chemické látky považují glyfosát za neškodný. 

Která z následujících částí uvedeného textu není v souladu s jeho celkovým vyzněním? 

(A) Rakousko chce zakázat nebezpečný herbicid glyfosát, jehož škodlivost pro lidské zdraví byla dávno vědecky prokázána 
a všeobecně uznána. 

(B) Výrobce glyfosátu čelí kvůli tomuto herbicidu tisícovkám žalob. 
(C) V Kalifornii sice žalobci uspěli, jednoznačný závěr o škodlivosti herbicidu však vysloven nebyl. 
(D) Ani v Evropě na škodlivost herbicidu nepřevažuje jasný názor. 
(E) Naopak Evropský úřad pro bezpečnost potravin a Evropská agentura pro chemické látky považují glyfosát za neškodný. 
  

14. 

Termín darwinismus je často používaný, i když není zcela jasné, co vlastně znamená. Různí lidé totiž tímto pojmem označují různé 
věci. Sama Darwinova myšlenka evoluce prostřednictvím přirozeného výběru obsahuje dva koncepty a nikdy nebyla přijata jako celek. 
Zatímco první koncept, evoluce jako taková, je jasný a v dnešní době již obecně víceméně akceptovaný, ten druhý, idea přirozeného 
výběru jako jediného motoru pohánějícího vznik nových druhů, je stále častěji zpochybňován. Pojem darwinismus se proto v současné 
době používá výhradně jako synonymum evoluce jako takové. Terminologická nejasnost se pak negativně projevuje především 
v kontextu jejího systematického zneužívání kreacionisty. 

Která z následujících částí uvedeného textu není v souladu s jeho celkovým vyzněním? 

(A) Termín darwinismus je často používaný, i když není zcela jasné, co vlastně znamená. 
(B) Sama Darwinova myšlenka evoluce prostřednictvím přirozeného výběru obsahuje dva koncepty a nikdy nebyla přijata jako 

celek. 
(C) Zatímco první koncept, evoluce jako taková, je jasný a v dnešní době již obecně víceméně akceptovaný, 
(D) Pojem darwinismus se proto v současné době používá výhradně jako synonymum evoluce jako takové. 
(E) Terminologická nejasnost se pak negativně projevuje především v kontextu jejího systematického zneužívání kreacionisty. 
  

15. 

Ceny Oscar byly nad dnešním ránem uděleny černošskému superhrdinskému filmu nebo snímku o domorodé mexické služebné. Svého 
prvního Oscara si odnesla řada afroamerických umělců. Největší filmová slavnost Hollywoodu dnes zkrátka ocenila především filmy, 
které na svět nahlížejí očima lidí jiné než bílé barvy pleti nebo s jiným etnickým zázemím. Jde o radikální změnu oproti tomu, jak 
Oscary vypadaly ještě před několika lety. Tehdy bývala pořádající Akademie kritizována, že ve snaze předejít obviněním z rasismu 
upřednostňovala při udílení cen černošské tvůrce před jejich bílými kolegy. Dnes naopak uspělo hned sedm Afroameričanů, o jednoho 
více než v minulém roce. Co do úspěchu černochů na Oscarech jde o nový rekord. 

Která z následujících částí uvedeného textu není v souladu s jeho celkovým vyzněním? 

(A) Svého prvního Oscara si odnesla řada afroamerických umělců. 
(B) Největší filmová slavnost Hollywoodu dnes zkrátka ocenila především filmy, které na svět nahlížejí očima lidí jiné než bílé 

barvy pleti nebo s jiným etnickým zázemím. 
(C) Tehdy bývala pořádající Akademie kritizována, že ve snaze předejít obviněním z rasismu upřednostňovala při udílení 

cen černošské tvůrce před jejich bílými kolegy. 
(D) Dnes naopak uspělo hned sedm Afroameričanů, o jednoho více než v minulém roce. 
(E) Co do úspěchu černochů na Oscarech jde o nový rekord. 
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Všechny následující úlohy řešte pouze na základě informací uvedených v textu či z něho vyplývajících. 

16. 

Pro vznik života pozemského typu jsou nutné určité chemické 
sloučeniny. Náležejí k nim i sloučeniny dusíku, dusitany 
(nitrity) a dusičnany (nitráty). Robotická laboratoř Curiosity 
některé z těchto sloučenin nedávno objevila během své cesty 
kráterem Gale v půdě Marsu. Curiosity měla k dispozici první 
přístroj na Marsu, který mohl detekovat přítomnost nitrátů. 
A podařilo se to. Skutečné složení dávné atmosféry Marsu sice 
stále zůstává záhadou, ale pravděpodobnost vzniku života na 
Marsu se nyní zdá být vyšší než dříve. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Na Marsu byly objeveny některé sloučeniny potřebné 
pro vznik života pozemského typu. 

(B) Nález nitrátů v půdě Marsu prokázal, že v minulosti se na 
této planetě vyskytoval život pozemského typu. 

(C) Prozatím zůstává nejasné, jaké složení má v současnosti 
atmosféra Marsu. 

(D) Na Marsu byla objevena přítomnost dusíku, a to ve formě 
nitrátů i nitritů. 

(E) Curiosity je první robotickou laboratoří zkoumající složení 
povrchu Marsu. 

  

17. 

Loňská kauza s verši „k čemu jsou holky na světě“, kdy autor 
básně do čítanky pro základní školy přidělil pasivní mateřské 
role holkám a aktivní dobrodružné role klukům, vzbudila 
bouřlivou reakci kvůli podporování nezdravých genderových 
stereotypů. Podstatně nižší míra citlivosti však překvapivě 
panuje ve vztahu k českým filmovým komediím o ženách a pro 
ženy, které na nezdravých stereotypech nejenže stojí, ale dál je 
upevňují většinou za pomoci humoru. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Humor zvyšuje míru úzkostlivosti ve vnímání stereotypů 
stoupenci genderové rovnosti. 

(B) Čeští filmoví autoři obvykle zakládají svá díla na 
vytváření genderových stereotypů. 

(C) Bouřlivé reakce na báseň v čítance jsou ojedinělou 
událostí, v ostatních případech jsou lidé schopni brát 
zobrazování stereotypů s nadsázkou. 

(D) Genderové stereotypy v některých českých filmech 
nevzbuzují ve srovnání s některými příspěvky do 
čítanky tak bouřlivé reakce. 

(E) Příspěvky do čítanek zpravidla neobsahují genderové ani 
jiné společenské stereotypy. 

  

18. 

Všichni víme, že generace Z se narodila do světa dotykových 
displejů a nezná svět bez internetu a sociálních sítí. Ne snad, že 
by její příslušníci přesnému fungování digitálních technologií 
rozuměli lépe než jejich předchůdci, ale technologie jsou 
přirozenou a nedílnou součástí jejich životů. Počítáno na 
vysokoškolské tituly zde vyrůstá nejvzdělanější generace 
v dějinách. Zároveň jde o generaci, kterou staré hranice světa 
jejich rodičů – mezi státy, národnostmi nebo barvami kůže – 
vzrušují čím dál méně. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Příslušníci generace Z jsou nejvzdělanější generací 
v dějinách, a proto lépe rozumějí fungování digitálních 
technologií. 

(B) Jelikož je generace Z tolerantnější vůči odlišné barvě pleti 
či odlišné národnosti, bude mít více vysokoškolských 
titulů. 

(C) Generace Z vnímá svět stejným způsobem jako generace 
jejich rodičů, jen má lepší znalost digitálních technologií. 

(D) Generace Z nerozumí fungování digitálních technologií 
lépe než předchozí generace, je jimi ale obklopena již 
od narození. 

(E) Pokud se někdo narodil do světa digitálních technologií, 
má oproti jiným lidem přesnější znalost jejich fungování. 

  

19. 

Všeobecná deklarace lidských práv přijatá Valným 
shromážděním OSN v roce 1948, koncipovaná jako nezávazný 
dokument, obsahuje rovněž svobodu projevu v článku 19. Do 
něj se i přes jeho stručnost, typickou pro nezávazný lidskoprávní 
dokument, vešla také svoboda přesvědčení, a to vedle 
základních součástí svobody projevu, tedy práva na názor 
a práva vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Většina lidskoprávních dokumentů vznikla na půdě OSN. 
(B) Právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace je 

komponentou svobody projevu zakotvené ve 
Všeobecné deklaraci lidských práv. 

(C) Hlavním poselstvím a úkolem Valného shromáždění OSN 
je dodržování lidských práv včetně svobody projevu. 

(D) Česká republika se řídí Listinou základních práv a svobod, 
která se vyznačuje svou stručností a nezávazností. 

(E) V jiných lidskoprávních dokumentech než ve Všeobecné 
deklaraci lidských práv není svoboda projevu takto 
detailně rozpracována. 
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20. 

Mnohé písně jsou samozřejmě stylizované. Přitom do sebe 
výtečně zapadají a dávají albu tematickou jednolitost. Jenže 
minulosti nelze uniknout ani v roce 2012 a Jaromír Nohavica ji 
přijímá. V písni Minulost zaznějí slova „Tak mě tu máš“, jež se 
stala také názvem jeho alba. Lze je vztáhnout i na samotného 
Nohavicu, který možná tímto způsobem nabízí sám sebe, jako 
by říkal: „Tak mě tu máš – nech, nebo ber.“ 

Které/á z následujících tvrzení vyplývá/ají z uvedeného textu? 

I. V písni Minulost zazní „Tak mě tu máš – nech, nebo ber.“ 
II. Jedno z alb Jaromíra Nohavici nese název „Tak mě tu 

máš“. 
III. Nohavicova alba na sebe obsahově navazují. 

(A) jen I 
(B) jen II 
(C) I a II 
(D) I a III 
(E) II a III 
  

21. 

V posledních desetiletích prošel Mannheim – jako mnoho 
dalších velkých průmyslových měst – restrukturalizací 
s obvyklým scénářem: pracovní místa v utlumujícím se těžkém 
průmyslu zanikla, takže se město snažilo, aby se zde usadily 
firmy podnikající v oblasti služeb. Také podpora živé kulturní 
scény byla čím dál více chápána jako rozvojový a lokalizační 
faktor. Již několik let stojí v popředí především systematická 
podpora hudby. 

Které/á z následujících tvrzení vyplývá/ají z uvedeného textu? 

I. Těžký průmysl se v Mannheimu v posledních desetiletích 
příliš nerozvíjel. 

II. Mannheim je místem s největší koncentrací firem 
podnikajících v oblasti služeb a médií. 

III. V řadě měst došlo v minulosti k posunu zaměření od 
těžkého průmyslu k jiným odvětvím. 

(A) žádné 
(B) jen II 
(C) I a II 
(D) II a III 
(E) I a III 
  

22. 

Ze všech velkých koček má tygr za celou historii existence 
druhu největší variabilitu ve velikosti těla. Vždyť zatímco dnes 
už vyhubený baliský tygr byl velký pouze jako jaguár, sibiřský 
tygr je největší kočkovitou šelmou a jednou z největších žijících 
pozemních šelem vůbec. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Kočkovité šelmy mají větší variabilitu ve velikosti těla než 
většina ostatních živočichů. 

(B) Tygr je tvarově nejpestřejším druhem pozemních šelem. 
(C) Po vyhubení svého baliského příbuzného se stal jaguár 

nejmenším tygrem. 
(D) Baliský tygr patřil mezi tygry k těm menším. 
(E) Jaguár je nejmenší kočkovitou šelmou. 
  

23. 

K hlavním cílům lesního hospodaření patří zachování 
biologické různorodosti dřevin. Tomuto cíli je přizpůsoben 
režim hospodaření, který je takto stanoven lesním 
hospodářským plánem nebo lesní hospodářskou osnovou na 
základě odborného posudku pověřené právnické osoby. 

Které/á z následujících tvrzení vyplývá/ají z uvedeného textu? 

I. Pověřená právnická osoba schvaluje hospodářský plán. 
II. Lesní hospodaření má více cílů. 
III. Lesní hospodářský plán směřuje k zachování biologické 

různorodosti dřevin. 

(A) jen I 
(B) jen I a II 
(C) jen I a III 
(D) jen II a III 
(E) všechna tři 
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Za souvislým textem následují úlohy sestavené na základě jeho obsahu. Přečtěte si uvedený text a pak vyberte u každé úlohy 
nejvhodnější odpověď na danou otázku. Všechny úlohy řešte pouze na základě toho, co se v textu píše nebo co z textu vyplývá. 

TEXT K ÚLOHÁM 24 AŽ 26 

Dnes, kdy Vincentovy obrazy mění majitele za astronomické sumy, zní názor, že Vincent van Gogh mohl být po smrti zcela 
zapomenut, naprosto směšně. Jeho úspěch však nebyl v žádném případě nevyhnutelný. Když Theo zemřel, nacházela se všechna díla 
jeho bratra na různých místech Nizozemska a Francie a mnohá byla v rukou lidí, kteří je dostali darem a měli jen malé nebo vůbec 
žádné pochopení pro jejich uměleckou hodnotu. Řadě z nich se ve skutečnosti Vincentovy obrazy vůbec nelíbily. Jediným 
obchodníkem, který disponoval velkým množstvím děl Vincenta van Gogha, byl Tatík Tanguy, který však věděl, že obchodní hodnota 
pláten nashromážděných v jeho podkrovní místnosti je v zásadě nulová. 

Zůstalo na ovdovělé Jo, aby se pokusila vykonat zázrak a změnila neznámého sebevraha, který prezentoval hrstku děl na několika 
málo výstavách avantgardních umělců a prodal za celý svůj život pouze jediný obraz, v nejznámějšího umělce své doby. Nikdo ji 
nepovzbuzoval. Dokonce i Andries radil své sestře, aby se zbavila stohu pláten a kreseb stejně jako svazku dopisů, které Theo poctivě 
ukládal. Jo tvrdohlavě odmítala. 

Především trvala na tom, aby rodina uznala jejího syna Vincenta Willema jako jediného Theova, a tedy také Vincentova dědice. Když 
její manžel Theo zemřel, bylo jí 29 let a Vincentu Willemovi nebyl ani jeden rok. Po Vincentovi zůstalo 550 pláten, několik set kreseb 
a spousta neroztříděných dopisů. Tatík Tanguy nedokázal prodat žádný z jeho obrazů, a když se Jo pokoušela udat tři plátna 
prostřednictvím Durand-Ruela, neměla o nic větší úspěch. Nikdo je nechtěl a obchodník jí je vrátil. 

Proč tato mladá žena vytrvala? Odpověď dala sama v dopise, který napsala příteli, když se po Theově pohřbu v Nizozemsku vrátila 
do Paříže. 

(Vincent van Gogh – Jeho život a dílo, David Sweetman 2002, BB art) 

24. 

Které z následujících tvrzení nevyplývá z uvedeného textu? 

(A) Kdysi měly van Goghovy obrazy mnohem menší cenu než 
dnes. 

(B) V době Theovy smrti bylo Jo 29 let. 
(C) Andries radil sestře, aby prodala všechny obrazy 

vytvořené jejím manželem. 
(D) Theův pohřeb se konal v Nizozemsku. 
(E) Ani Durand-Ruel nedokázal obrazy van Gogha prodat. 
  

25. 

Kolik prodejů Vincentových obrazů realizovaných Vincentem, 
Tatíkem Tanguyem a Jo je v uvedeném textu zmíněno? 

(A) žádný 
(B) u Vincenta jeden, u Tanguye a u Jo žádný 
(C) u Vincenta a u Tanguye žádný, u Jo jeden 
(D) u Tanguye žádný, u Vincenta a u Jo po jednom 
(E) u Vincenta jeden, u Tanguye žádný, u Jo tři 
  

26. 

Které z následujících tvrzení je v souladu s uvedeným textem? 

(A) Po Theově smrti byla díla jeho bratra roztroušena po 
všech kontinentech. 

(B) Vincent během svého života zásadně odmítal vystavovat 
svoje obrazy. 

(C) O díla Vincenta van Gogha se bezprostředně po jeho smrti 
strhla lavina zájmu. 

(D) Tatík Tanguy věděl, že Vincentovy obrazy nemají 
obchodní cenu. 

(E) Theo van Gogh zemřel ani ne rok před narozením 
Vincenta Willema. 
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TEXT K ÚLOHÁM 27 AŽ 29 

Jak můžete zachránit planetu? Existují čtyři hlavní osobní volby, které jednotlivci mohou přijmout a které mají největší dopad: omezit 
konzumaci masa, nepřepravovat se letadlem, nepoužívat automobil a mít méně dětí. Účinek těchto čtyř nejvýznamnějších voleb byl 
vědci také vyčíslen: například úplným přechodem na vegetariánskou stravu člověk sníží své osobní emise zhruba o 0,8 tuny za rok. 

Nejspíš nikdo ale nedokáže změnit svůj přístup ze dne na den. A proto je zřejmě zapotřebí postupovat po malých krůčcích. V této 
souvislosti si musíme odpovědět na zásadní otázku, zda počáteční malé ekologické kroky vedou, či nevedou u lidí postupem času 
k významnějším rozhodnutím, což můžeme zjistit za pomoci psychologie. Jak to v psychologii bývá, v experimentech byly 
zaznamenány obě varianty: někdy se lidé od ve společnosti rozšířeného recyklování posunuli k větším krokům, jako je třeba omezení 
konzumace masa, v jiných testech naopak respondenti díky recyklování získali pocit, že už pro přírodu udělali dost. Přesto v obecné 
rovině s postupnými kroky rostla tendence chovat se ekologičtěji. 

Ve výzkumech hrálo zásadní roli, jakou měli k šetrnému chování motivaci. Pokud si například nákup úsporné sprchy zdůvodnili 
ekonomicky, bylo méně pravděpodobné, že se posunou k dalším krokům pro snížení klimatické stopy. Když ale nákup sprchy brali 
jako ohleduplný k přírodě, posilovala se tím jejich chuť tuto svoji „zelenou“ identitu rozvíjet. Člověk ve svém životě přirozeně tíhne 
k hodnotové konzistentnosti, a když se jednou zachová určitým způsobem, má tendenci v něm pokračovat. 

Psychologické výzkumy také ukázaly, že velkou roli v ochotě jednat ekologicky hraje tlak okolí. Ve vesnicích, kde si více lidí pořídí 
na střechu solární panely, je vyšší pravděpodobnost, že se přidají i ostatní. Stejně tak je v některých kruzích nepřijatelné veřejně 
vyhodit recyklovatelnou plastovou lahev do běžného odpadkového koše. Psychologové to odůvodňují jednak tendencí napodobování, 
jednak, a to především, obavou z negativních reakcí rodiny, přátel či sousedů. Začalo to u plastu a papíru, dnes tyto společnosti třídí 
bioodpad, plechovky, elektroodpady apod. Tyto případy dokazují, že společenské normy se mohou postupně měnit, jakmile nějaký 
krok přijme dost lidí, a současně potvrzují, že s každým krokem jsme blíže dalšímu. Jako jeden z příkladů takové společenské změny 
bývá zmiňována proměna vnímání kuřáků v západní společnosti. Dříve kouřil skoro každý a všude a kouření bylo vnímáno pozitivně. 
Dnes si neumíme představit vkročit do restaurace, kde se kouří. Současně se významně snížil i počet kuřáků. 

(vzhledem k povaze jedné z úloh není zdroj uveden) 

27. 

V čem se podle uvedeného textu liší projevy ekonomicky 
a neekonomicky založené motivace lidí k šetrnému přístupu 
k přírodě? 

(A) Obě skupiny vykazovaly v experimentech stejné výsledky 
a v ničem se neliší. 

(B) U ekonomicky motivovaných lidí byla zelená identita 
upozaděna jejich rozhazovačností a plýtváním. 

(C) Ekonomicky motivovaní jedinci nejsou hodnotově 
konzistentní a často mění své názory. 

(D) Neekonomicky motivovaní jedinci vůbec nehledí na cenu 
jako kritérium výběru určitého výrobku. 

(E) U ekonomicky motivovaných jedinců je nižší 
pravděpodobnost jejich rozvoje z hlediska snižování 
klimatické stopy. 

  

28. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje funkci zmínky 
o proměně vnímání kuřáků v západní společnosti? 

(A) Zmínka slouží jako důkaz toho, že kuřáci mají tendenci 
snižovat svou ekologickou stopu, a proto je společnost 
vnímá pozitivně. 

(B) Zmínka dokládá, jakým způsobem můžeme nejúčinněji 
redukovat svou ekologickou stopu. 

(C) Zmínka dokazuje, že postupně může dojít ke 
společenské změně ve vnímání některých otázek a v 
přístupu k nim. 

(D) Zmínka slouží jako znázornění tlaku okolí na jednotlivce, 
kteří kouřili v restauracích. 

(E) Zmínka slouží k motivaci lidí, aby přestali kouřit, a to 
především uvnitř budov. 
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29. 

Která z následujících možností nejlépe popisuje, proč je podle 
uvedeného textu tlak okolí významným vlivem při formování 
motivace jedinců k ekologickému chování? 

(A) Text na tuto otázku výslovně neodpovídá, uvádí pouze 
příklady situací, ve kterých je taková teze podpořena. 

(B) Především kvůli tendenci lidí napodobovat jednání 
ostatních. 

(C) Lidé mají strach, že budou spatřeni, jak netřídí odpad, 
protože jim za to hrozí pokuta. 

(D) Na vesnicích je obvyklé kompostování bioodpadu, je tudíž 
nepřípustné, aby někdo na vesnici vhazoval bioodpad do 
popelnice. 

(E) Kromě převažující obavy z reakcí okolí jsou lidé 
motivováni i napodobováním jiných lidí. 
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Za dvojicí textů následují úlohy sestavené na základě jejich obsahu. Všechny úlohy řešte pouze na základě toho, co se v textech 
píše nebo co z textů vyplývá. Přečtěte si oba texty v zadání a pak vyberte nejvhodnější odpověď na danou otázku. Vždy si pozorně 
přečtěte otázku – i zdánlivě podobná zadání se mohou lišit. 

TEXT K ÚLOHÁM 30 AŽ 33 

Text 1 

Hejného metoda výuky matematiky je postavena na naprostém nepochopení toho, co to matematika ve skutečnosti je. Tato metoda je 
plná povídaček o tom, že se matematika má zredukovat na závěry, které si děti odvodí samy, ze své vlastní zkušenosti. Ale dokud mají 
jen soubor zkušeností, tak v tom žádná matematika není. Matematika je o zobecňování pojmů a zákonitostí. Dokud se dítě nenaučí 
zobecňovat, tak ještě vůbec nezačalo matematicky přemýšlet. 

Kromě principu, že je třeba stavět na konkrétní zkušenosti dítěte, je dalším z principů Hejného matematiky to, že vlastní poznatek je 
cennější než poznatek převzatý. Hejného metoda usiluje o to, aby si děti přicházely na věci samy, a učitel má být jen průvodce. Realita 
je však taková, že děti, které jsou přirozeně talentované, si na věci často samy přijdou, ale ty mnohem obyčejnější tohle prostě od 
přírody nedokážou, a proto se jim pomáhá. Průměrné dítě téměř jistě neznovuobjeví Pythagorovu větu, natož složitější věci. 

Články propagující Hejného metodu typicky píší ženské novinářky, zjevně dámy, které samy matematiku nemají rády. Je katastrofa, 
že se výuka matematiky mění podle zájmů těch, kteří ji mají nejméně rádi a nejméně jí rozumějí. Ve skutečnosti je mnohem důležitější, 
jak daleko se dostanou ti lepší. Na těch bude hlavně stát HDP Česka v budoucnosti. Ovšem cílem Hejného metody je zamaskování 
rozdílů mezi dětmi, takže není divu, že matematicky podprůměrné děti mají ze zavedení metody radost. 

(Luboš Motl, http://lumo.blogspot.com/2014/12/hejneho-metoda-je-nepochopenim.html – upraveno) 

Text 2 

Popis Hejného metody panem Motlem svědčí o jejím naprostém nepochopení. Prakticky jediné jeho tvrzení, s nímž souhlasím, je, že 
nadané děti se naučí matematiku samy bez vedení (a já dodávám, že i při celkem jakémkoli vedení). Zbytek vychází z nijak 
nezdůvodněného přesvědčení, že cílem výuky matematiky těch méně nadaných je simulovat vnější projevy znalostí těch nadanějších. 
Kupříkladu, že je lepší studenty naučit jako cvičené opice řešit diferenciální rovnice, aniž by chápali, co dělají a proč, než je postavit 
před problém, který lze diferenciální rovnicí vyjádřit, nechat je si odvodit, jak jej pomocí vztahu veličiny a její derivace popsat, a teprve 
pak jim ukázat, jak matematika tento intuitivně již zřejmý vztah formalizuje. Druhý přístup, na němž mimo jiné staví Hejného metoda, 
poskytne nejen mnohem hlubší vhled do problematiky, ale též poznatek, že matematické poznatky nejsou něco, co vymysleli géniové 
a pro ostatní to „padá z nebe“. První přístup oproti tomu neposkytne většině studentů nic než zápočet, to je však panu Motlovi jedno 
– jeho zajímají jen nadané děti. Zda a co se naučí ostatní, je mu lhostejné. Matematika se však na školách neučí proto, aby identifikovala 
pár nejnadanějších, kteří pak budou profesionálními matematiky. 

Z konkrétních tvrzení pana Motla není pravdivé prakticky nic – například profesor Hejný byl profesionálním matematikem, takže je 
bizarní tvrdit, že jeho metoda je nepochopením matematiky. Kromě toho je třeba poznamenat, Hejného metoda nevede k horším 
výsledkům v matematice: děti z druhého stupně základních škol učené Hejného metodou mají lepší výsledky než žáci ZŠ učení 
tradičně. 

(Kvaternion, http://www.ceskaskola.cz/2017/03/kvaternion-popis-hejneho-metody-panem.html – upraveno) 
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30. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, v čem spolu 
autoři jednotlivých textů souhlasí? 

(A) Výuka matematiky má stavět na konkrétních zkušenostech 
dětí, z nichž si děti samy odvodí platné závěry. 

(B) K různě nadaným dětem je třeba při výuce matematiky 
přistupovat různými didaktickými metodami. 

(C) Důležitým aspektem výuky matematiky je vedle radosti 
z poznávání také dosažení co nejlepších výsledků. 

(D) Přirozeně talentované děti si dokážou matematické 
zákonitosti leckdy odvodit i samy, bez vedení učitele. 

(E) Matematika by se na školách měla nadále vyučovat 
i Hejného metodou, protože tato metoda vede u dětí 
k dobrým výsledkům. 

  

31. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, jak se staví 
autoři jednotlivých textů k názoru, že je vhodné nechat žáky, 
aby si matematické zákonitosti sami odvozovali? 

(A) Autor druhého textu s tímto názorem souhlasí, zatímco 
autor prvního textu zastává názor, že nechat děti, aby si 
samy odvozovaly matematické zákonitosti, je popřením 
matematiky. 

(B) Autor druhého textu s tímto názorem souhlasí, zatímco 
autor prvního textu zpochybňuje univerzální 
použitelnost takového postupu, protože podle něj může 
fungovat pouze u některých dětí. 

(C) Autor prvního textu i autor druhého textu s tímto tvrzením 
souhlasí a shodují se, že vlastní poznatek je cennější než 
poznatek převzatý. 

(D) Autor prvního textu si myslí, že matematické zákonitosti 
si mohou odvozovat pouze nadané děti, zatímco autor 
druhého textu se k tomuto tvrzení nijak nevyjadřuje. 

(E) Autor prvního textu se k tomuto tvrzení nijak nevyjadřuje, 
zatímco autor druhého textu s tvrzením jednoznačně 
souhlasí, neboť samostatné odvozování podle něj poskytne 
studentům hlubší vhled do problematiky. 

  

32. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, jaký je vztah 
mezi uvedenými texty? 

(A) Texty vznikly pravděpodobně nezávisle na sobě, avšak 
věnují se stejnému tématu, byť docházejí k odlišným 
závěrům. 

(B) Druhý text je reakcí na první text, přičemž autor druhého 
textu potvrzuje hlavní závěry autora prvního textu, ale 
uvádí na pravou míru některé jeho argumenty. 

(C) Druhý text navazuje na první text, autor druhého textu 
rozvíjí závěry prvního textu, ale svůj postoj obhajuje 
vlastními, novými argumenty. 

(D) Druhý text je přímou reakcí na první text, avšak každý 
z autorů se specifickým způsobem staví ke zcela jiným 
aspektům společné problematiky. 

(E) Druhý text je přímou reakcí na první text, přičemž 
autor druhého textu se snaží vyvrátit některé názory 
autora prvního textu a vyjádřit opačný názor na tutéž 
problematiku. 

  

33. 

Které z následujících tvrzení je v rozporu s prvním textem, ale 
nikoli s druhým textem? 

(A) Úroveň porozumění matematice dnešními dětmi může mít 
v budoucnu vztah k ekonomické úspěšnosti ČR. 

(B) Matematika je natolik složitou disciplínou, že děti 
nemohou odvozovat matematické zákonitosti samy. 

(C) Jakýkoli matematický koncept může každé dítě 
odvodit samo, vychází-li přitom z vlastních zkušeností. 

(D) Hejného metoda neumožňuje dětem pochopit složitější 
koncepty, jako jsou například diferenciální rovnice. 

(E) Hejného metoda je pro některé děti vhodnější než pro jiné. 
  

 
 
 

STOP – KONEC ODDÍLU 1 

Pokud jste skončili a ještě vám zbývá čas, můžete si zkontrolovat svoji práci v tomto oddíle. 
Není dovoleno zabývat se dalším oddílem! 
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Není dovoleno používat kalkulačky! Není-li uvedeno jinak, jsou všechna použitá čísla reálná a zapsaná v desítkové soustavě. Čáry, 
které se jeví jako přímé, považujte za přímky. Číslo umístěné u části geometrického obrazce označuje velikost této části. O velikosti 
neoznačených částí obrazců nelze činit žádné předpoklady. Geometrické úlohy řešte pomocí matematických znalostí, nikoli 
odhadem či měřením z obrázku. Obsahuje-li úloha proměnnou, je třeba pro řešení uvažovat všechny její přípustné hodnoty. 

TEXT K ÚLOHÁM 34 AŽ 36 

Graf ukazuje, kolik chlapců a kolik dívek chybělo v jednotlivých dnech ve třídě, která má celkem 20 žáků, z toho 12 dívek a 8 chlapců. 

 
 

34. 

Pokud by ve středu chybělo o dva chlapce méně, než je uvedeno 
v grafu, celkem kolik procent ze všech žáků třídy by bylo 
přítomno? 

(A)   25 % 
(B)   50 % 
(C)   75 % 
(D)   80 % 
(E) 100 % 
  

35. 

Jakou část ze žáků chybějících ve středu tvořily dívky? 

(A) jednu šestinu 
(B) jednu polovinu 
(C) jednu třetinu 
(D) dvě třetiny 
(E) tři čtvrtiny 
  

36. 

Jak se ve středu ve třídě lišil počet přítomných dívek od počtu 
přítomných chlapců? 

(A) Dívek bylo o 4 více než chlapců. 
(B) Dívek bylo o 2 více než chlapců. 
(C) Dívek bylo stejně jako chlapců. 
(D) Dívek bylo o 2 méně než chlapců. 
(E) Dívek bylo o 4 méně než chlapců. 
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TEXT K ÚLOHÁM 37 AŽ 39 

Tabulka prezentuje ranní teploty šesti pacientů (v °C) v rámci jednoho týdne. 

  pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

Jan 38,2 38,5 38,7 38,7 38,6 38,0 37,7 

Josef 39,5 39,1 37,7 37,3 37,6 37,4 38,0 

Jarda 37,1 37,3 38,0 37,8 39,1 36,6 37,1 

Lucie 38,6 38,8 38,9 39,4 39,6 38,3 37,3 

Lída 39,5 39,4 39,3 39,4 37,3 37,2 36,9 

Lenka 37,5 36,8 36,6 36,5 36,6 36,8 36,6 

 

37. 

Kterým z pacientů klesla ranní teplota oproti předchozímu dni 
alespoň tři po sobě jdoucí dny? 

(A) všem 
(B) všem kromě Jardy 
(C) všem kromě Jana 
(D) všem kromě Jardy a Lucie 
(E) všem kromě Jardy a Jana 
  

38. 

Když se u každého pacienta vybere jeho nejvyšší ranní teplota, 
u kterého pacienta je její hodnota nejmenší? 

(A) u Jana 
(B) u Jardy 
(C) u Lucie 
(D) u Lídy 
(E) u Lenky 
  

39. 

Kteří z pacientů měli v úterý i v pátek vyšší ranní teplotu než 
předchozí den? 

(A) jen Jarda 
(B) jen každý z dvojice Jarda, Lucie 
(C) jen každý z dvojice Jan, Lída 
(D) každý z trojice Jan, Lída, Lucie 
(E) každý z trojice Jan, Jarda, Lucie 
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V následujících úlohách porovnejte hodnoty výrazů vlevo a vpravo a zvolte odpověď: 
(A) pokud hodnota vlevo je větší, 
(B) pokud hodnota vpravo je větší, 
(C) pokud jsou si hodnoty rovny, 
(D) pokud nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší (tj. nelze jednoznačně rozhodnout, je-li hodnota vlevo větší než 

hodnota vpravo, menší než hodnota vpravo, nebo stejně velká jako hodnota vpravo). 

Informace týkající se jednoho nebo obou výrazů jsou uvedeny vždy nad oběma výrazy. 

vlevo vpravo 

40. 
 

počet decimetrů představující 
vzdálenost 155 km 

počet milimetrů představující 
vzdálenost 1 550 m 

 

(A) Hodnota vlevo je větší než hodnota vpravo. 
(B) Hodnota vpravo je větší než hodnota vlevo. 
(C) Hodnota vpravo je stejná jako hodnota vlevo. 
(D) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší. 
  

41. 

Čtyři stejná trika stojí po slevě celkem o 200 Kč méně, než 
kolik stála dvě taková stejná trika před slevou. 

výše slevy v % 50 % 
 

(A) Hodnota vlevo je větší než hodnota vpravo. 
(B) Hodnota vpravo je větší než hodnota vlevo. 
(C) Hodnota vpravo je stejná jako hodnota vlevo. 
(D) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší. 
  

42. 

x < y < 0 

y – x –x + y 
 

(A) Hodnota vlevo je větší než hodnota vpravo. 
(B) Hodnota vpravo je větší než hodnota vlevo. 
(C) Hodnota vpravo je stejná jako hodnota vlevo. 
(D) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší. 
  

vlevo vpravo 

43. 
 

celkový počet kladných 
čtyřciferných sudých čísel, 
která nejsou násobkem 10 

celkový počet kladných 
čtyřciferných sudých čísel, 

která neobsahují v zápisu 
číslici 0 

 

(A) Hodnota vlevo je větší než hodnota vpravo. 
(B) Hodnota vpravo je větší než hodnota vlevo. 
(C) Hodnota vpravo je stejná jako hodnota vlevo. 
(D) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší. 
  

44. 

V oddíle je pět dětí. 

počet všech různých čtveřic 
dětí z oddílu 

počet všech různých trojic 
dětí z oddílu 

 

(A) Hodnota vlevo je větší než hodnota vpravo. 
(B) Hodnota vpravo je větší než hodnota vlevo. 
(C) Hodnota vpravo je stejná jako hodnota vlevo. 
(D) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší. 
  

45. 
 

průměr ze všech kladných 
násobků tří menších než 100 

průměr ze všech kladných 
násobků pěti menších než 

100 
 

(A) Hodnota vlevo je větší než hodnota vpravo. 
(B) Hodnota vpravo je větší než hodnota vlevo. 
(C) Hodnota vpravo je stejná jako hodnota vlevo. 
(D) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší. 
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Každá z následujících úloh se skládá z otázky a dvou tvrzení, označených jako (1) a (2), která obsahují určité informace. Některé 
úlohy také obsahují úvodní informace. S využitím všech těchto informací, znalostí matematiky a objektivních známých faktů 
(tj. např. kolik dní má červenec, co znamená pojem zleva doprava…) rozhodněte, zda jsou dané informace dostačující pro určení 
jednoznačné odpovědi na otázku v zadání. 

46. 

Prvního kola přijímacích zkoušek se účastnilo 2 000 uchazečů. 
Úspěšní uchazeči z prvního kola postoupili do druhého kola. 
Celkem kolik uchazečů úspěšně prošlo druhým kolem? 

(1) Druhým kolem úspěšně prošel poloviční počet uchazečů, 
než kolik jich úspěšně prošlo prvním kolem. 

(2) V prvním kole byly neúspěšné čtyři pětiny uchazečů. 

(A) Tvrzení (1) samotné je dostačující, ale tvrzení (2) samotné 
není dostačující. 

(B) Tvrzení (2) samotné je dostačující, ale tvrzení (1) samotné 
není dostačující. 

(C) Obě tvrzení dohromady jsou dostačující, ale ani jedno 
tvrzení samotné není dostačující. 

(D) Každé tvrzení samotné je dostačující. 
(E) Tvrzení (1) a (2) dohromady nejsou dostačující. 
  

47. 

Je dáno trojciferné číslo takové, že hodnota číslic zleva doprava 
klesá. Rozdíl hodnot první a druhé číslice je stejný jako rozdíl 
hodnot druhé a třetí číslice. Kolik je dané číslo? 

(1) Rozdíl hodnot první a třetí číslice je roven hodnotě druhé 
číslice. 

(2) Aritmetický průměr hodnot všech tří číslic je 6. 

(A) Tvrzení (1) samotné je dostačující, ale tvrzení (2) samotné 
není dostačující. 

(B) Tvrzení (2) samotné je dostačující, ale tvrzení (1) samotné 
není dostačující. 

(C) Obě tvrzení dohromady jsou dostačující, ale ani jedno 
tvrzení samotné není dostačující. 

(D) Každé tvrzení samotné je dostačující. 
(E) Tvrzení (1) a (2) dohromady nejsou dostačující. 
  

48. 

Je dán čtyřúhelník ABCD. Délka strany BC je stejná jako délka 
strany DA. Je úhel u vrcholu C pravý? 

(1) Strany AB a CD jsou rovnoběžné. 
(2) Vnitřní úhel u bodu A a vnitřní úhel u bodu B jsou pravé. 

(A) Tvrzení (1) samotné je dostačující, ale tvrzení (2) samotné 
není dostačující. 

(B) Tvrzení (2) samotné je dostačující, ale tvrzení (1) 
samotné není dostačující. 

(C) Obě tvrzení dohromady jsou dostačující, ale ani jedno 
tvrzení samotné není dostačující. 

(D) Každé tvrzení samotné je dostačující. 
(E) Tvrzení (1) a (2) dohromady nejsou dostačující. 
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49. 

Skupina vysokoškoláků vybírala peníze na svůj projekt 
v internetové kampani. Projekt bylo možné podpořit buď 
částkou 100 Kč, nebo částkou 200 Kč, nebo částkou 400 Kč. 
Částkou 200 Kč projekt podpořilo dvakrát více přispěvatelů 
než částkou 400 Kč, ale o polovinu méně přispěvatelů než 
částkou 100 Kč. Dohromady se vybralo 36 000 Kč. Celkem 
kolik přispěvatelů projekt podpořilo? 

(A)   70 
(B)   80 
(C) 140 
(D) 210 
  

50. 

Stánkař prodává červené a modré kuličky. Měl na prodej 
pět sáčků s různě barevně namíchanými kuličkami, v každém 
sáčku byl jiný celkový počet kuliček (4, 10, 16, 20, 24). Poté, 
co jeden sáček z oněch pěti prodal, celkový počet červených 
kuliček ve čtyřech zbylých sáčcích je dvakrát větší než celkový 
počet modrých kuliček ve zbylých čtyřech sáčcích. Kolik 
kuliček obsahoval sáček, který stánkař prodal? 

(A)   4 
(B) 10 
(C) 16 
(D) 20 
  

51. 

Na konci srpna měl strom 40 000 listů. V září jich opadalo 
20 %; z těch, které na stromě zůstaly, opadala v říjnu právě 
čtvrtina. Pak z ještě zbývajících listů v listopadu opadalo 75 %. 
Kolik procent z listů, které měl strom na konci srpna, bylo na 
stromě 1. prosince, pokud ten den žádné listy neopadaly? 

(A) 30 % 
(B) 24 % 
(C) 18 % 
(D) 15 % 
  

52. 

V tabulce jsou rozmístěna čtyři různá celá čísla A, B, C, D. 
Hodnoty vpravo a pod tabulkou udávají součty jednotlivých 
řádků a sloupců. Jaký je součet čísel v prvním řádku? 

 
(A) 65 
(B) 75 
(C) 80 
(D) 85 
  

53. 

O kolik je součet kladných lichých čísel menších než 100 větší 
nebo menší než součet kladných sudých čísel menších než 100? 

(A) o 100 větší 
(B) o 50 větší 
(C) o 100 menší 
(D) o 50 menší 
  

54. 

Každý z žáků třídy odevzdal referát, za nějž bylo možné získat 
0, 1, 2 nebo 3 body. Osm žáků získalo plný počet bodů, dva 
žáci získali po jednom bodu. Počet žáků, kteří nezískali žádný 
bod, se rovnal počtu žáků, kteří získali po dvou bodech. 
Celkem kolik bylo ve třídě žáků, pokud průměrný počet bodů 
na jednoho žáka byl 2? 

(A) 13 
(B) 16 
(C) 20 
(D) 32 
  

55. 

Denní krmná dávka pro kočku je 50 g granulí. Každých 10 g 
granulí lze nahradit jednou konzervou masa. Balík 1 kg granulí 
stojí 200 Kč, balení osmi konzerv stojí 40 Kč. Která 
z následujících kombinací odpovídá alespoň 50 g granulí, 
nestojí více než 20 Kč denně a současně dopřeje kočce co 
nejvíce konzerv? 

(A) jedna konzerva denně + zbytek pokrytý granulemi 
(B) dvě konzervy denně + zbytek pokrytý granulemi 
(C) tři konzervy denně + zbytek pokrytý granulemi 
(D) čtyři konzervy denně + zbytek pokrytý granulemi 
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Každá z následujících úloh je založena na textu nebo na rovnici, nerovnici, zápisu funkce nebo jiném matematickém výrazu, 
případně jejich kombinaci. Řešení úlohy spočívá v matematizaci určité situace nebo naopak v převedení matematického zadání do 
verbální podoby. Vždy si pozorně přečtěte otázku – i zdánlivě podobná zadání se mohou lišit. 

56. 

Roman si koupil čtyři různé knihy, jejichž průměrná cena je 
r Kč. Karolína si koupila pět různých knih, jejichž průměrná 
cena je k Kč. Platí vztah: 

4r = 5k + 120 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného vztahu? 

(A) Každá z knih, které si koupil Roman, je levnější než každá 
z knih, které si koupila Karolína. 

(B) Průměrná cena jedné Romanovy knihy je nižší, než je 
průměrná cena jedné Karolíniny knihy. 

(C) Celková cena Romanových knih je nižší, než je celková 
cena Karolíniných knih. 

(D) Celková cena Romanových knih je vyšší, než je celková 
cena Karolíniných knih. 

  

57. 

Dana váží d kg. Chce zhubnout o p kg, aby se dostala na svoji 
ideální hmotnost. Až zhubne 5 kg, bude jí do ideální hmotnosti 
zbývat k hubnutí ještě z kg. Který z následujících vztahů 
uvedené situaci odpovídá? 

(A) d − p = z − 5 
(B) d − 5 = p − z 
(C) p = z + 5 
(D) p + z = 5 
  

58. 

Operace @ je definována pro kladná celá čísla vztahem  
@ (2 1)a b a b   . Který z následujících vztahů mezi a a b 

zajistí, že hodnotou a@b bude vždy sudé číslo? 

(A) a = 3b 
(B) a = b 
(C) a = 4b 
(D) a = b + 2 
  

59. 

Kterou z nabídnutých částí výrazu je třeba doplnit do 
následujícího vztahu na místo vyznačené podtržením, aby pro 

0x   vznikla platná rovnost? 

2 2 1

_______

x x

x

 
  

(A) 2 1x   

(B) 
2

x
 

(C) 
2 1

x

x 
 

(D) 
1

2
x  
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Každá z následujících úloh je založena na textu a na souboru podmínek. Rozlišujte, které podmínky se týkají celé série úloh a které 
podmínky jsou uvedeny pouze pro jednu jedinou úlohu. U některých úloh může být užitečné pomoci si hrubým náčrtkem. 

TEXT K ÚLOHÁM 60 AŽ 63 

Každá z pěti dívek (Bedřiška, Dagmar, Františka, Hela, Jarka) 
snědla dva nanuky různých příchutí. Na výběr měly šest 
příchutí: tři příchutě byly ovocné (jahoda, malina, rybíz) a tři ne 
(čokoláda, karamel, vanilka). Sněden byl od každé příchutě 
alespoň jeden nanuk a nejvýše dva nanuky. Víme, že: 

 Oba nanuky, které snědla Bedřiška, měly ovocnou příchuť. 
 Právě jedna z dívek snědla dvojici čokoládový nanuk, 

karamelový nanuk. 
 Dvě dívky měly vanilkový nanuk, ani jednou z nich nebyla 

Hela. 
 Dagmar snědla čokoládový nanuk. 
 Rybízové nanuky snědly Františka a Hela. 
 Žádná dívka nesnědla ovocný a čokoládový nanuk. 

60. 

Které z následujících tvrzení je v rozporu s uvedenými 
podmínkami? 

(A) Bedřiška snědla jahodový a malinový nanuk. 
(B) Bedřiška a Hela snědly každá jahodový nanuk. 
(C) Dagmar snědla čokoládový a karamelový nanuk. 
(D) Dagmar a Jarka snědly každá čokoládový nanuk. 
(E) Jarka snědla jahodový a malinový nanuk. 
  

61. 

Celkem kolik nanuků s ovocnou příchutí mohly dívky sníst? 

(A) jen 4 
(B) jen 6 
(C) jen jakýkoli počet z dvojice 4, 5 
(D) jen jakýkoli počet z trojice 4, 5, 6 
(E) jakýkoli počet ze čtveřice 3, 4, 5, 6 
  

62. 

Která z následujících informací, pokud by platila, by umožnila 
jednoznačně určit, která z dívek snědla jaké nanuky? 

(A) Bedřiška a Hela snědly každá jahodový nanuk. 
(B) Dagmar snědla čokoládový a karamelový nanuk. 
(C) Dagmar a Františka snědly každá vanilkový nanuk. 
(D) Hela snědla rybízový a malinový nanuk. 
(E) Hela a Jarka snědly každá karamelový nanuk. 
  

63. 

Pokud by platilo, že čokoládový a karamelový nanuk snědly 
dívky po jednom kusu, které z následujících tvrzení by bylo 
určitě pravdivé? 

(A) Františka snědla dva ovocné nanuky. 
(B) Jarka snědla karamelový nanuk. 
(C) Jarka snědla dva ovocné nanuky. 
(D) Hela snědla jahodový nanuk. 
(E) Hela snědla dva ovocné nanuky. 
  

TEXT K ÚLOHÁM 64 AŽ 66 

Každý z pěti kamarádů (Vojta, Radek, Bořek, Alena, Eva) má 
oblíbeného jiného autora sci-fi literatury (Bradbury, Clarke, 
Asimov, Zelazny, Herbert). Od každého z uvedených 
spisovatelů je v knihovně jiný počet knih. Víme, že: 

 Bořek nemá oblíbeného ani Bradburyho, ani Zelaznyho. 
 Od Clarka je v knihovně více knih než od Zelaznyho 

i více než od Herberta. 
 Radek má oblíbeného Asimova, jehož knih je ale 

v knihovně méně než knih od Zelaznyho. 
 Nejpočetněji zastoupeným spisovatelem v knihovně je 

Bradbury. 
 Eva ani Alena nemají oblíbeného Herberta ani 

Bradburyho. 
 Spisovatel, kterého má v oblibě Bořek, má v knihovně 

nejméně knih. 

64. 

Která z následujících informací, pokud by platila, by 
postačovala k jednoznačnému určení, kdo je čí oblíbený 
spisovatel a jak jsou knihy jednotlivých uvedených spisovatelů 
v knihovně seřazeny podle početnosti? 

(A) Bořkův oblíbený spisovatel je Herbert. 
(B) Eviným oblíbeným spisovatelem není Zelazny. 
(C) Vojtovým oblíbeným spisovatelem není Asimov. 
(D) Vojtovým oblíbeným spisovatelem není Clarke. 
(E) Knih od Zelaznyho je v knihovně více než knih od 

Herberta. 
  

65. 

Které z následujících pořadí spisovatelů od v knihovně 
nejzastoupenějšího (vlevo) po nejméně zastoupeného (vpravo) 
vyhovuje uvedeným podmínkám? 

(A) Bradbury, Zelazny, Asimov, Clarke, Herbert 
(B) Bradbury, Clarke, Herbert, Zelazny, Asimov 
(C) Bradbury, Clarke, Zelazny, Herbert, Asimov 
(D) Bradbury, Clarke, Zelazny, Asimov, Herbert 
(E) Bradbury, Zelazny, Clarke, Asimov, Herbert 
  

66. 

Čí oblíbený spisovatel může být Clarke? 

(A) jen Vojtův 
(B) jen Evin 
(C) kohokoli z dvojice Alena, Eva 
(D) kohokoli z dvojice Eva, Vojta 
(E) kohokoli z dvojice Vojta, Alena 
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STOP – KONEC TESTU 

Pokud jste skončili a ještě vám zbývá čas, můžete si zkontrolovat svoji práci v tomto oddíle. 
Není dovoleno zabývat se předchozím oddílem! 
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