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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. 

Pod tlakem ______ přibližování gastronomie přírodě jsou 
kuchaři ______ k nevšedním a mnohdy bizarním 
experimentům. 

(A) trendu – nuceni 
(B) tendence – postaveni 
(C) moderny – vyzýváni 
(D) doby – povolní 
(E) potřeby – přiváděni 
  

2. 

Navrhované opatření se u vybraných jednotlivců ukázalo jako 
______, což politici ihned využili k mylné paušalizaci, že je lze 
aplikovat ______. 

(A) nevhodné – cíleně 
(B) funkční – plošně 
(C) chaotické – opatrně 
(D) prospěšné – zřídkakdy 
(E) bezproblémové – obezřetně 
  

3. 

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 
  

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. 

______ : ZAPADAT = MRAČIT SE : ______ 

(A) zacházet – pršet 
(B) nehodit se – usmívat se 
(C) vycházet – rozsvítit 
(D) splývat – tvářit se 
(E) vyčnívat – zlobit se 
  

5. 

______ : RADOST = ROZPTÝLENÝ : ______ 

(A) škodolibý – pozornost 
(B) zábavný – roztěkanost 
(C) sklíčený – soustředění 
(D) veselý – hustota 
(E) zachmuřený – zábava 
  

6. 

______ : SPORTOVEC = ______ : POLITIK 

(A) činka – parlament 
(B) dres – volby 
(C) poražený – poslanec 
(D) vitaminy – kravata 
(E) oddíl – strana 
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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. 

Dáte si skleničku piva, neprozřetelně sednete za volant 
a vyrazíte na silnici. Z vedlejší silnice vám nedá přednost v jízdě 
pirát silnic a v plné rychlosti do vás narazí. S největší 
pravděpodobností se mu však nic nestane a naopak problém 
máte vy. 

synonymum 

(A) neúmyslně 
(B) nepochopitelně 
(C) neuváženě 
(D) nesmyslně 
(E) neplánovaně 

antonymum 

(F) prozíravě 
(G) úmyslně 
(H) pochopitelně 
(I) vědomě 
(J) důmyslně 
  

8. 

Při pokeru se projevil jako chladnokrevný hráč a nebezpečný 
soupeř. 

synonymum 

(A) klidný 
(B) krutý 
(C) ostražitý 
(D) lhostejný 
(E) nepoctivý 

antonymum 

(F) impulzivní 
(G) milosrdný 
(H) špatný 
(I) pečlivý 
(J) nešikovný 
  

9. 

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 
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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. 

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. 
  

11. 

Nikdy jsem vnitřně nepřijal zrušení povinné vojenské služby. Nešlo jen o zvládnutí bojových vojenských umění. Povinnost základní 
vojenské služby byla součástí výchovy k vlastenectví. Důsledkem absence vojenské služby je velké procento nesamostatných mladých 
lidí, kteří si užívají takzvaný mama hotel. Řada mladíků se až na vojně naučila mýt podlahu a poslouchat rozkazy. Cenou za to ale 
byly promarněné měsíce života, a to v době, kdy povinná vojenská služba již nemá opodstatnění. Dovedete si představit, jak by to 
vypadalo, kdyby teď byli mladí muži povoláni do války? Mnozí z nich by byli větším rizikem pro vojenské řady vlastní než nepřátelské. 

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

(A) Povinnost základní vojenské služby byla součástí výchovy k vlastenectví. 
(B) Důsledkem absence vojenské služby je velké procento nesamostatných mladých lidí, kteří si užívají takzvaný mama hotel. 
(C) Cenou za to ale byly promarněné měsíce života, a to v době, kdy povinná vojenská služba již nemá opodstatnění. 
(D) Dovedete si představit, jak by to vypadalo, kdyby teď byli mladí muži povoláni do války? 
(E) Mnozí z nich by byli větším rizikem pro vojenské řady vlastní než nepřátelské. 
  

12. 

Polský prezident Andrzej Duda (43 let) je zdvořilý muž, idol mladých Poláků, kteří jej vynesli svými hlasy až do prezidentského 
křesla. Ve svém povolebním vítězném projevu dokázal ocenit kvality poraženého soupeře Bronislawa Komorowského. Vzápětí však 
zcela nezdvořile nepoděkoval člověku, který ho do voleb vyslal a bez něhož by se prezidentem nestal. Předsedovi strany Právo 
a spravedlnost Jaroslawu Kaczynskému. Proč jej Duda nezmínil? Buď dodržoval dohodu s Kaczynským, který se v kampani vyhýbal 
veřejnosti, jež jeho konzervativní názory ne vždy přijímá. Nechtěl tak svou pověstí agresivního konzervativce odlákat Dudovi mladé 
liberální voliče. Právě na starších a konzervativně smýšlejících voličích totiž Duda své vítězství postavil. Anebo jde o první projev 
toho, že Duda získal velké sebevědomí a už nechce být loutkou v něčích rukou, když za sebou cítí tak silnou podporu mladé generace. 

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

(A) Ve svém povolebním vítězném projevu dokázal ocenit kvality poraženého soupeře Bronislawa Komorowského. 
(B) Vzápětí však zcela nezdvořile nepoděkoval člověku, který ho do voleb vyslal a bez něhož by se prezidentem nestal. 
(C) Nechtěl tak svou pověstí agresivního konzervativce odlákat Dudovi mladé liberální voliče. 
(D) Právě na starších a konzervativně smýšlejících voličích totiž Duda své vítězství postavil. 
(E) Anebo jde o první projev toho, že Duda získal velké sebevědomí a už nechce být loutkou v něčích rukou, když za sebou cítí tak 

silnou podporu mladé generace. 
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13. 

Významní investoři už se vesměs naučili, že jejich práce sdílí některé vlastnosti se showbyznysem. Je třeba dostat se za každou cenu 
do médií a přitáhnout pozornost. Vhodné je publikovat pouze nicneříkající tvrzení, u kterých nehrozí, že by jejich autoři mohli být 
později usvědčeni z omylu. Realita nutí šéfy investičních společností snažit se zaujmout redaktory odvážnými a rezolutními 
prognózami, které se budou vyjímat na předních stranách periodik. Pokud jim jejich předpověď vyjde, investor se dočká bonusu 
v podobě veřejného ocenění své „vynikající intuice“. Pokud naopak předpověď selže, není třeba si nad tím lámat hlavu, protože 
mezitím učinila svá prohlášení řada dalších prominentních investorů a na jejich zpětné prověřování nezbývá novinářům čas. 

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

(A) Významní investoři už se vesměs naučili, že jejich práce sdílí některé vlastnosti se showbyznysem. 
(B) Je třeba dostat se za každou cenu do médií a přitáhnout pozornost. 
(C) Vhodné je publikovat pouze nicneříkající tvrzení, u kterých nehrozí, že by jejich autoři mohli být později usvědčeni z 

omylu. 
(D) Realita nutí šéfy investičních společností snažit se zaujmout redaktory odvážnými a rezolutními prognózami, které se budou 

vyjímat na předních stranách periodik. 
(E) Pokud jim jejich předpověď vyjde, investor se dočká bonusu v podobě veřejného ocenění své „vynikající intuice“. 
  

14. 

Studie provedená týmem psychologů z baltimorské univerzity přichází s poměrně revolučními výsledky. Smysl pro čísla má podle ní 
každý od narození stejný. V dospělosti se schopnost řešit o matematiku opřené problémy u různých lidí prokazatelně liší. Přitom si ale 
nikdo z nás nepřinesl na svět žádnou výhodu. O tom, jak velkým matematickým umem bude člověk oplývat, se podle zprávy 
baltimorských vědců rozhoduje až mezi čtvrtým a šestým rokem života. Záleží hlavně na množství a kvalitě určitých vjemů, na které 
je mozek v tomto období nejcitlivější. Jak je ale možné, že si tohoto fenoménu nikdo předtím nevšiml? Výzkum provedený na několika 
tisících baltimorských dětí totiž cílil na mladší děti než dříve. Tyto děti dostaly při narození do vínku tím silnější smysl pro čísla, čím 
matematicky nadanější rodiče měly. 

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

(A) Studie provedená týmem psychologů z baltimorské univerzity přichází s poměrně revolučními výsledky. 
(B) Smysl pro čísla má podle ní každý od narození stejný. 
(C) Záleží hlavně na množství a kvalitě určitých vjemů, na které je mozek v tomto období nejcitlivější. 
(D) Výzkum provedený na několika tisících baltimorských dětí totiž cílil na mladší děti než dříve. 
(E) Tyto děti dostaly při narození do vínku tím silnější smysl pro čísla, čím matematicky nadanější rodiče měly. 
  

15. 

Se čtením knih se pojí pojem hluboké čtení. To znamená, že jsme během čtení chráněni od rozptylování například reklamou. Victor 
Nell přirovnává hluboké čtení ke stavu podobnému hypnotickému transu. Zjistil, že čtenáři, kteří si knihu užívají, ve svém čtení 
zpomalí. Pomalý pokrok, beze spěchu, dává čtenářům možnost reflexe čteného s vlastními vzpomínkami či názory. Dává jim tak 
prostor vytvořit si vztah s postavami, příběhy či s osobou autora. Pokud jste se přistihli, že vás čtení z monitoru, displeje mobilu nebo 
tabletu tolik nebaví, jste pravděpodobně vzácná výjimka. Čtení z těchto přístrojů prochází jinými strukturami, než když čteme text na 
papíru. Byť činnost nazýváme stejným názvem, čtení řízené či informační na webu má značný deficit oproti čtení knih. Další a další 
studie potvrzují, že on-line čtení je méně poutavé a málokoho dokáže pohltit a uspokojit. 

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

(A) Zjistil, že čtenáři, kteří si knihu užívají, ve svém čtení zpomalí. 
(B) Dává jim tak prostor vytvořit si vztah s postavami, příběhy či s osobou autora. 
(C) Pokud jste se přistihli, že vás čtení z monitoru, displeje mobilu nebo tabletu tolik nebaví, jste pravděpodobně vzácná 

výjimka. 
(D) Byť činnost nazýváme stejným názvem, čtení řízené či informační na webu má značný deficit oproti čtení knih. 
(E) Další a další studie potvrzují, že on-line čtení je méně poutavé a málokoho dokáže pohltit a uspokojit. 
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Všechny následující úlohy řešte pouze na základě informací uvedených v textu či z něho vyplývajících. 

16. 

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. 

  

17. 

Už více než sedm let se mohou před soud dostat nejen lidé, ale 
i firmy, které se dopustí trestného činu. Záznam v trestním 
rejstříku už za tu dobu má přes 400 podniků. Některé s trestem 
od soudu odešly i opakovaně. Celkem 77 společnostem, tedy 
téměř pětině odsouzených, pak soudci uložili trest nejvyšší – 
nařídili jejich zrušení. V likvidaci ale nakonec skončila i část 
těch, které soud přímo nezrušil, jen jim zakázal provozovat část 
jejich byznysu. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Většina společností, které s trestem od soudu odešly 
opakovaně, skončila v likvidaci. 

(B) Pokud společnost skončí v likvidaci, je tomu tak proto, že 
jí soud zakázal provozovat část jejího byznysu. 

(C) Nejvyšší trest, kterým je zrušení společnosti, postihl 
především ty podniky, které byly trestány již v minulosti. 

(D) V likvidaci skončily pouze ty společnosti, které soud 
potrestal nejvyšším trestem, tedy jejich zrušením. 

(E) V likvidaci skončily i některé firmy, kterým soud uložil 
jiný trest než ten nejvyšší, tj. jejich zrušení. 

  

18. 

Dlouho byli šimpanzi považováni za mírumilovné vegetariány 
živící se semeny, lesními plody včetně sladkého ovoce 
a rostlinnými výhonky. Až pečlivé primatologické výzkumy 
ukázaly, že se jedná o zdatné, ale zároveň krvelačné lovce. 
Evidentně jim chutnají jiné opice, zejména mladé guerézy. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Šimpanzi byli po dlouhou dobu mírumilovnými 
vegetariány, později se z nich ale stali krvelační lovci. 

(B) Stěžejní součástí jídelníčku šimpanzů jsou mladé guerézy. 
(C) Primatologické výzkumy vedly ke změně představ 

o stravovacích návycích šimpanzů. 
(D) Pečlivé výzkumy ukázaly, že jsou primatologové zdatní, 

ale krvelační lovci. 
(E) Šimpanzi se živí výhradně semeny, lesními plody, 

rostlinnými výhonky a mladými guerézami. 
  

19. 

Když zástupci Guinnessovy knihy rekordů zjistili, jak 
přesvědčivé jsou vědecké důkazy týkající se extrémní 
škodlivosti spánkové deprivace, přestali úplně uznávat další 
pokusy o co nejdelší dobu bez spánku. Vezměte přitom v potaz, 
že stejným hodnotitelům připadá přijatelně nebezpečné, když se 
člověk oblečený do vesmírného skafandru nechá vynést 
horkovzdušným balonem do výšky 39 kilometrů, otevře dveře 
své kapsle a pak seskočí volným pádem k Zemi při maximální 
rychlosti 1 358 kilometrů za hodinu. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Hodnotitelé z Guinnessovy knihy rekordů definovali 
podmínky pokusu o volný pád člověka oblečeného do 
vesmírného skafandru. 

(B) Spánková deprivace je vědci hodnocena jako stejně život 
ohrožující jako pokus o volný pád z výšky 39 km při 
maximální rychlosti 1 358 km/h. 

(C) Pokusy o co nejdelší dobu, kterou člověk vydrží nespat, 
byly zástupci Guinnessovy knihy rekordů 
vyhodnoceny jako nebezpečné. 

(D) Z Guinnessovy knihy rekordů byl vyškrtnut rekord 
týkající se co nejdelší doby, kterou vydrží člověk bez 
spánku. 

(E) Zástupci Guinnessovy knihy rekordů dali povolení 
k seskoku z výšky 39 km volným pádem. 
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20. 

Německé hospodářství začalo slábnout zhruba před rokem. 
Situace je nyní taková, že se rozdělilo na dvě části. Exportně 
orientovaný průmysl je na tom špatně. Naproti tomu druhé části, 
tedy sektorům závislým především na domácím trhu – jako jsou 
služby nebo maloobchod − se daří. Existuje ale riziko, že 
ochabující průmysl bude mít časem negativní vliv i na služby, 
protože pro něj pracují mnohé firmy v tomto sektoru. Není 
možné, aby se průmyslu delší dobu nedařilo, aniž by to netáhlo 
dolů celé hospodářství. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) V blízké budoucnosti se celé německé hospodářství 
pravděpodobně ocitne v hluboké krizi. 

(B) Sektoru služeb se v současnosti v Německu daří lépe 
než průmyslovým podnikům zaměřeným na export. 

(C) Přibližně před rokem začala špatná kondice německých 
průmyslových podniků nepříznivě ovlivňovat i sektor 
služeb. 

(D) Maloobchod je dnes nejrychleji rostoucím odvětvím 
německé ekonomiky. 

(E) Ještě před rokem se německému průmyslu vedlo lépe než 
sektoru služeb. 

  

21. 

Turek byl stroj vydávaný za šachový automat, který se skládal 
z šachovnice, figuríny Turka a skříně ukrývající skutečného 
šachistu. Ten se v případě kontroly vnitřku skříně přemísťoval 
z jedné strany na druhou, aby unikl z dohledu diváků, kteří 
občas pojali podezření, že stroj je ve skutečnosti zevnitř ovládán 
člověkem. Během hry šachista ovládal Turkovu ruku, přičemž 
o postavení na šachovnici byl informován pomocí magnetů, na 
které si svítil svíčkou. Turek hrál po téměř 84 let a veřejně byl 
trik vysvětlen až roku 1857. V té době již Turek neexistoval: 
shořel roku 1854 při požáru muzea. 

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

I. Svou první hru stroj jménem Turek odehrál nejpozději 
v 18. století. 

II. Ve skříni stroje jménem Turek se ukrýval hráč, který 
ovládal pohyb figurek na šachovnici pomocí magnetu. 

III. Již během doby, kdy byl Turek používán při šachových 
partiích, se objevily domněnky, že se ve skutečnosti 
nejedná o automat. 

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

22. 

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. 

  

23. 

Dřívější zjištění České školní inspekce i mnohé zahraniční 
studie poukazují na důležitost dobrého psychického rozpoložení 
žáků. Ukázalo se, že špatné pocity žáka, nespokojenost, pocity 
vyčlenění z kolektivu, či dokonce šikana mohou mít negativní 
efekt na dosahované výsledky. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Česká školní inspekce klade důraz na podporu bezpečného 
prostředí ve školách, které má pozitivní vliv na výsledky 
žáků. 

(B) Špatné výsledky žáků ve škole mohou mít původ 
v psychickém rozpoložení daného žáka. 

(C) Dobré psychické rozpoložení žáků je klíčovým 
předpokladem pro jejich úspěšné vzdělávání. 

(D) Špatné pocity žáků ve škole jsou důsledkem jejich 
špatných školních výsledků. 

(E) Česká školní inspekce zjišťuje souvislost šikany 
a špatného psychického rozpoložení žáků. 
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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. 

V jakém příbuzenském vztahu byli podle uvedeného textu 
Andries a Vincent Willem? 

(A) otec a syn 
(B) vnuk a děd 
(C) sourozenci 
(D) strýc a synovec 
(E) Nebyli spolu spřízněni. 
  

26. Na základě rozhodnutí NOK uznány dvě spr. odpovědi. 

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 
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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. 

Které z následujících tvrzení o zjištěních psychologických 
výzkumů ekologického chování lidí popsaných v uvedeném 
textu z uvedeného textu vyplývá? 

(A) Někteří respondenti považovali recyklování za 
dostatečný krok k ochraně přírody. 

(B) Odlišnost výsledků jednotlivých výzkumů vyplývá 
zejména z odlišnosti doby jejich konání. 

(C) Vědci nebudou nikdy schopni přijít na to, do jaké míry 
jsou lidé ochotni zachraňovat planetu. 

(D) Podle většiny respondentů jsou lidé ohledně třídění 
odpadů hodnotově konzistentní. 

(E) Tlak okolí většina respondentů pociťuje více na vesnicích 
než ve městech. 

  

29. 

Která z následujících informací je v uvedeném textu 
prezentována jako pouhá domněnka? 

(A) Úplným přechodem na vegetariánskou stravu člověk sníží 
své emise o přibližně 0,8 tuny ročně. 

(B) Lidé nejsou schopni změnit svůj přístup k záchraně 
planety ze dne na den. 

(C) Psychologie obvykle poskytuje více řešení jedné otázky. 
(D) Díky tlaku okolí jsou lidé ochotnější jednat ekologicky. 
(E) Počet kuřáků v západní společnosti se snižuje. 
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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) 

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. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z každého z uvedené 
dvojice textů? 

(A) Jedním ze stavebních kamenů Hejného metody výuky 
matematiky je, aby si žáci přicházeli na věci sami. 

(B) Hejného metoda má mimo jiné pomoci skrýt rozdíly 
v matematických dovednostech dětí. 

(C) Ze zavedení výuky Hejného metodou mají radost zejména 
matematicky slabší děti. 

(D) Profesor Hejný, autor Hejného metody, se matematikou 
sám živil. 

(E) Mezi výsledky dětí učených tradičně a výsledky dětí 
učených Hejného metodou existují pozorovatelné rozdíly. 
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32. 

Jaké stanovisko autor druhého textu zaujímá k tvrzení v prvním 
textu, že Hejného metoda je nepochopením matematiky? 

(A) Autor druhého textu toto tvrzení potvrzuje uvedením 
faktu, že žáci učení Hejného metodou mají lepší výsledky 
než žáci učení tradičně. 

(B) Autor druhého textu s tímto tvrzením souhlasí, ale 
důležitější mu přijde přínos metody pro děti, než zda jde 
o „pravou“ matematiku. 

(C) Autor druhého textu toto tvrzení s odvoláním na osobu 
profesora Hejného odmítá. 

(D) Autor druhého textu k tomuto tvrzení nezaujímá jasné 
stanovisko, pouze je rozvíjí úvahou o pravé podstatě 
matematiky. 

(E) Autor druhého textu zastává opačný názor, totiž že 
Hejného metoda vystihuje pravou podstatu matematiky 
lépe než tradiční přístupy. 

  

33. 

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

(A) I matematicky slabší děti jsou schopny odvodit si samy 
Pythagorovu větu, pracuje-li s nimi učitel vhodným 
způsobem. 

(B) Propagátory Hejného metody jsou zejména lidé, kteří 
matematice dobře rozumějí. 

(C) Hejného metoda poskytuje dětem hlubší vhled do 
matematické problematiky než tradiční přístupy. 

(D) Děti na druhém stupni ZŠ, které se učí Hejného 
metodou, dosahují ve srovnání s žáky ZŠ učenými 
tradičně horších výsledků. 

(E) Matematicky podprůměrné děti jsou obvykle rády, když 
mají možnost učit se matematiku Hejného metodou. 

  

 
 
 

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 v pondělí 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) 100 % 
(E) Žádná z odpovědí (A) až (D) není správná. 
  

35. 

Jakou část ze žáků chybějících v úterý tvořili chlapci? 

(A) jednu třetinu 
(B) tři osminy 
(C) dvě pětiny 
(D) dvě třetiny 
(E) tři čtvrtiny 
  

36. 

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

(A) Dívek bylo o 7 více než chlapců. 
(B) Dívek bylo o 3 více než chlapců. 
(C) Dívek bylo o 3 méně než chlapců. 
(D) Dívek bylo o 1 méně než chlapců. 
(E) Dívek bylo stejně jako chlapců. 
  



  22  analytický oddíl  22 
 

© Scio 2022  13 

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 vzrostla ranní teplota oproti předchozímu dni 
alespoň tři po sobě jdoucí dny? 

(A) žádnému 
(B) jen Lucii 
(C) jen Janovi a Lucii 
(D) jen Janovi, Lucii a Lence 
(E) všem kromě Josefa a Lídy 
  

38. 

Když se u každého pacienta vybere jeho nejnižší ranní teplota, 
u kterého pacienta je její hodnota největší? 

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

39. 

Kteří z pacientů měli ve středu i v sobotu nižší ranní teplotu než 
předchozí den? 

(A) jen Josef 
(B) jen každý z dvojice Lucie, Jarda 
(C) jen každý z dvojice Josef, Lída 
(D) každý z trojice Jan, Lída, Lucie 
(E) každý z trojice Jan, Josef, 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 metrů představující 
vzdálenost 155 km 

počet milimetrů představující 
vzdálenost 1 505 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. 

Šest stejných košil stojí po slevě celkem o 100 Kč méně, než 
kolik stály tři takové stejné košile před slevou. 

50 % výše slevy v % 
 

(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 –y – x 
 

(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 
trojciferných čísel, která 
nejsou násobkem 10 

celkový počet kladných 
čtyřciferných čísel, která 

nejsou násobkem 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. 
  

44. 

V oddíle je pět dětí. 

počet všech různých dvojic 
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 čtyř menších než 
100 

průměr ze všech kladných 
násobků šesti 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. 

Marek dostal za úkol napsat esej o minimální délce 2 000 slov. 
Na vypracování eseje měl pouze pět dní. Stihl během této doby 
text ve stanoveném rozsahu napsat? 

(1) Každý den, kdy se psaní eseje věnoval, napsal Marek text 
v rozsahu minimálně 370 slov. 

(2) Během prvního dne se Markovi povedlo napsat text 
v rozsahu přesně čtvrtiny z minimálního požadovaného 
počtu slov. 

(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. 

Petra se stala vítězkou běžeckého závodu. Dokázala Petra tento 
závod dokončit v čase kratším než 3 hodiny? 

(1) První polovinu závodu Petra zvládla uběhnout za 
85 minut, ale uběhnout druhou polovinu závodu jí trvalo 
více než 90 minut. 

(2) Čas, který Petra potřebovala na uběhnutí druhé poloviny 
závodu, byl o 7 minut delší než čas, za který uběhla první 
polovinu. 

(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 500 Kč. 
Částkou 200 Kč projekt podpořilo dvakrát více přispěvatelů 
než částkou 500 Kč, ale o polovinu méně přispěvatelů než 
částkou 100 Kč. Dohromady se vybralo 26 000 Kč. Celkem 
kolik přispěvatelů projekt podpořilo? 

(A)   70 
(B)   80 
(C) 140 
(D) 260 
  

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, 22). Poté, co jeden 
sáček z oněch pěti prodal, je ve zbylých čtyřech sáčcích celkový 
počet červených kuliček čtyřikrát větší než celkový počet 
modrých kuliček ve zbylých čtyřech sáčcích. Kolik kuliček 
obsahoval sáček, který stánkař prodal? 

(A)   4 
(B) 16 
(C) 20 
(D) 22 
  

51. 

Na konci srpna měl strom 37 000 listů. V září jich opadalo 
10 %; z těch, které na stromě zůstaly, opadala v říjnu právě 
třetina. Pak z ještě zbývajících listů opadalo v listopadu 60 %. 
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) Strom neměl 1. prosince už žádné listy. 
  

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 ve druhém řádku? 

 
(A)   80 
(B)   85 
(C)   90 
(D) 105 
  

53. 

O kolik je součet kladných sudých čísel menších než 100 větší 
nebo menší než součet kladných lichých 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. Deset žáků získalo plný počet bodů, čtyři 
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. 

Jakub si v rámci cvičení z programování vytvořil následující 
algoritmus pro generování celých čísel: náhodně vygeneruje 
celočíselnou souřadnici x a celočíselnou souřadnici y a součin 
těchto souřadnic vynásobí číslem kvadrantu, v němž se 
souřadnicemi určený bod nachází (v obrázku jsou kvadranty 
označeny římskými číslicemi). 

 

Pro který z bodů na obrázku vrátí algoritmus jako výsledek 
největší číslo? 

(A) pro bod A 
(B) pro bod B 
(C) pro bod C 
(D) pro bod D 
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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. 

Chceme nakoupit do ložnice postel, noční stolek a skříň. Pokud 
je koupíme samostatně, stojí postel p Kč, noční stolek n Kč 
a skříň s Kč. Pokud je nakoupíme jako akční sestavu nábytku, 
skříň a postel stojí o pětinu méně a noční stolek o polovinu méně 
než při koupi jednotlivých kusů. Cena této akční sestavy je a Kč. 
Který z následujících vztahů uvedenou situaci vyjadřuje? 

(A) 0,8 0,5 0,8p n s a    

(B) 
1 1 1

5 2 5
p n s a    

(C) 
1 1 1

5 2 5
p n s a       

(D) 0,8 0,5p n s a n     
  

57. 

Cena vstupenky byla první den x Kč. Od druhého dne počínaje 
pak byla její cena vždy o d Kč vyšší oproti předcházejícímu dni. 
Platí vztah: 

8d x  

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného vztahu? 

(A) Osmý den byla cena vstupenky oproti prvnímu dni 
dvojnásobná. 

(B) Devátý den byla cena vstupenky oproti prvnímu dni 
dvojnásobná. 

(C) Devátý den stála vstupenka stejně jako první den. 
(D) Cena vstupenky se zvyšovala o 8 Kč za každý den. 
  

58. 

Funkce f je dána předpisem ( ) 2 1f x x  . Čemu se rovná ( )f x , 

pokud 2
2

x
 ? 

(A)   5 
(B)   7 
(C)   9 
(D) 11 
  

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 

Každý z pěti chlapců (Vítek, Michal, Roman, Filip, Libor) si koupil 
dva různé kopečky zmrzliny. Vybírali ze tří ovocných příchutí 
(citron, banán, jahoda) a tří neovocných příchutí (vanilka, kakao, 
pistácie). Od každé příchutě byl zakoupen alespoň jeden kopeček 
a současně nejvýše dva kopečky. Víme, že: 

 Oba Vítkovy kopečky měly ovocnou příchuť. 
 Právě jeden z chlapců si koupil dvojici kakaová zmrzlina, 

vanilková zmrzlina. 
 Právě dva chlapci si koupili pistáciovou zmrzlinu, ani 

jedním z nich nebyl Filip. 
 Michal si koupil vanilkovou zmrzlinu. 
 Jahodovou zmrzlinu si koupili Filip a Roman. 
 Žádný z chlapců si nekoupil kombinaci vanilkové zmrzliny 

se zmrzlinou ovocné příchutě. 

60. 

Které z následujících tvrzení je v rozporu s uvedenými 
podmínkami? 

(A) Vítek si koupil banánovou a citronovou zmrzlinu. 
(B) Filip a Vítek si každý koupili citronovou zmrzlinu. 
(C) Libor si koupil citronovou a banánovou zmrzlinu. 
(D) Michal si koupil kakaovou a vanilkovou zmrzlinu. 
(E) Libor a Michal si každý koupili vanilkovou zmrzlinu. 
  
61. 

Jaký celkový počet kopečků zmrzliny s ovocnou příchutí si 
mohli chlapci koupit? 

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

62. 

Která z následujících informací, pokud by platila, by umožnila 
jednoznačně určit, jaké příchutě zmrzliny si koupil každý chlapec? 

(A) Filip a Vítek si každý koupili citronovou zmrzlinu. 
(B) Libor a Filip si každý koupili kakaovou zmrzlinu. 
(C) Michal si koupil kakaovou a vanilkovou zmrzlinu. 
(D) Libor a Roman si každý koupili pistáciovou zmrzlinu. 
(E) Filip si koupil jahodovou a banánovou zmrzlinu. 
  

63. 

Pokud by platilo, že jak kakaovou, tak vanilkovou zmrzlinu si 
koupil právě jeden chlapec, které z následujících tvrzení by bylo 
určitě pravdivé? 

(A) Filip si koupil citronovou zmrzlinu. 
(B) Libor si koupil kakaovou zmrzlinu. 
(C) Oba Filipovy kopečky měly ovocnou příchuť. 
(D) Oba Liborovy kopečky měly ovocnou příchuť. 
(E) Oba Romanovy kopečky měly ovocnou příchuť. 
  

TEXT K ÚLOHÁM 64 AŽ 66 

Každý z pěti sourozenců (Adam, Blanka, Jana, Petr, Dana) má 
oblíbený jiný literární žánr (romány, detektivky, životopisy, 
poezie, cestopisy). Od každého z uvedených žánrů je v rodinné 
knihovně jiný počet knih. Víme, že: 

 Jana nemá v oblibě ani romány, ani poezii. 
 Detektivek je v knihovně více než poezie i více než 

cestopisů. 
 Blanka má v oblibě životopisy, kterých je ale v knihovně 

méně než poezie. 
 Nejpočetněji zastoupeným žánrem v knihovně jsou 

romány. 
 Petr ani Dana nemají v oblibě cestopisy ani romány. 
 Žánr, který má v oblibě Jana, je v knihovně nejméně 

početný. 

64. 

Která z následujících informací, pokud by platila, by 
postačovala k jednoznačnému určení, kdo má který žánr 
v oblibě a jak jsou žánry v knihovně seřazeny podle početnosti? 

(A) Poezie je v knihovně více než cestopisů. 
(B) Jana má v oblibě cestopisy. 
(C) Dana nemá v oblibě poezii. 
(D) Adam nemá v oblibě detektivky. 
(E) Petr nemá v oblibě životopisy. 
  

65. 

Které z následujících pořadí žánrů od nejzastoupenějšího 
(vlevo) po nejméně početný (vpravo) vyhovuje uvedeným 
podmínkám? 

(A) romány, poezie, životopisy, detektivky, cestopisy 
(B) romány, detektivky, poezie, životopisy, cestopisy 
(C) romány, detektivky, cestopisy, poezie, životopisy 
(D) romány, detektivky, poezie, cestopisy, životopisy 
(E) romány, poezie, detektivky, životopisy, cestopisy 
  

66. 

Kdo všechno může mít v oblibě detektivky? 

(A) jen Adam 
(B) jen Dana 
(C) jen kdokoli z dvojice Adam, Dana 
(D) jen kdokoli z dvojice Petr, Dana 
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
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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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