
Pokyny ke zkoušce:

n Test obsahuje 66 úloh.

n Je rozdělen do 2 oddílů, na řešení prvního máte 35 minut, na další 45 minut.

n Pracujte vždy jen na příslušném oddílu, časy nejsou převoditelné.

n U každé úlohy je jen jedna správná odpověď.

n Za každou správnou odpověď získáte bod, za špatnou část bodu ztrácíte.

n Nejlepší je řešit nejdříve snadné úlohy a k náročnějším se vrátit.

n Nebuďte nervózní z toho, že nevyřešíte všechno, to se povede málokomu.

NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY

OSP B
T��� � ČERVNA II 2020

Datum konání zkoušky: 27. června 2020 
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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. 

Těm, kdo by si chtěli vyzkoušet ______ praktiky popsané na 
stránkách knihy, autor nabízí varování v podobě kapitoly 
o trestech vyměřených ______ finančním zločincům 
v minulosti. 

(A) doporučené – úspěšným 
(B) zakázané – nedostižným 
(C) zajímavé – postiženým 
(D) lákavé – kriminálním 
(E) podvodné – usvědčeným 
  

2. 

Téměř půl tuny sčítacích formulářů ze zkušebního sčítání lidu 
______ pro Český statistický úřad specializovaná firma, která 
má stroje i zaměstnance ______ Národním bezpečnostním 
úřadem. 

(A) vymyslela – propojené 
(B) získala – zaopatřené 
(C) zajistila – zakoupené 
(D) zlikvidovala – prověřené 
(E) zvážila – utajené 
  

3. 

Tvrzení, že hraniční porucha osobnosti je vždy ______ 
problémem, ______ nové výzkumy: ukazuje se, že po deseti 
letech léčby pozorujeme u velké části pacientů ______ 
příznaků. 

(A) trvalým – dokládají – ústup 
(B) celoživotním – zpochybňují – přetrvávání 
(C) řešitelným – popírají – zmírnění 
(D) doživotním – vyvracejí – vymizení 
(E) neléčitelným – dokazují – oslabení 
  

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. 

______ : HAJNÝ = ______ : VOJÁK 

(A) myslivec – nepřítel 
(B) lov – výcvik 
(C) paroží – přilba 
(D) pytlák – dezertér 
(E) hájovna – kasárna 
  

5. 

______ : LES = ZÁSTUP : ______ 

(A) strom – člověk 
(B) stromořadí – dav 
(C) větve – fronta 
(D) louka – uspořádání 
(E) smrk – muž 
  

6. 

KALENDÁŘ : ______ = ______ : HESLO 

(A) den – rejstřík 
(B) plán – přihlášení 
(C) měsíc – pojem 
(D) diář – e-mail 
(E) svátek – slovo 
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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. 

S dostatkem vůle je změna způsobu života možná v každém věku. 

synonymum 

(A) potenciální 
(B) vhodná 
(C) uskutečnitelná 
(D) přípustná 
(E) eventuální 

antonymum 

(F) nemyslitelná 
(G) nevhodná 
(H) neschopná 
(I) nepřijatelná 
(J) nesnadná 
  

8. 

Mezi oběma tvrzeními existoval jistý rozpor. 

synonymum 

(A) souboj 
(B) vztah 
(C) opak 
(D) konflikt 
(E) odstup 

antonymum 

(F) soulad 
(G) usmíření 
(H) kompromis 
(I) souhlas 
(J) tolerance 
  

9. 

Tuto informaci jsem čerpal z hodnověrných pramenů. 

synonymum 

(A) oficiálních 
(B) věřících 
(C) spolehlivých 
(D) důvěrných 
(E) vědeckých 

antonymum 

(F) zavrženíhodných 
(G) chybných 
(H) neodborných 
(I) pochybných 
(J) novodobých 
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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. 

Už jako malá jsem se odmítala smířit s tím, že věci jsou jednou provždy dané. Proč by se člověk měl nechat omezovat tím, jak 
vypadá, pro co má údajně předpoklady, ba dokonce jakého je pohlaví? Pokorně sklonit hlavu a předem vzdát své sny, to je jako 
dobrovolně upadnout do otroctví. Společnost by měla povzbuzovat každého, aby si zvolil vlastní cestu, a vytvářet podmínky, aby 
mohl dosáhnout svých cílů. Pokud naopak trvá na tom, že pro úspěch v životě je nutná trpělivá každodenní práce v oblasti, kterou si 
člověk sám vybral, je to jako závan odporného středověku. Nebo je snad na filosofii o předurčenosti lidských osudů něco 
moderního? 

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

(A) Už jako malá jsem se odmítala smířit s tím, že věci jsou jednou provždy dané. 
(B) Proč by se člověk měl nechat omezovat tím, jak vypadá, pro co má údajně předpoklady, ba dokonce jakého je pohlaví? 
(C) Pokorně sklonit hlavu a předem vzdát své sny, to je jako dobrovolně upadnout do otroctví. 
(D) Pokud naopak trvá na tom, že pro úspěch v životě je nutná trpělivá každodenní práce v oblasti, kterou si člověk sám 

vybral, je to jako závan odporného středověku. 
(E) Nebo je snad na filosofii o předurčenosti lidských osudů něco moderního? 
  

11. 

Úplné vyřazení lepku je doporučováno jenom celiakům. Pokud je množství lepku drženo pod kontrolou, žádnému zdravému jedinci 
totiž neublíží. Naopak jakákoli přísná dieta může být stresující, vylučující ze společnosti a neudržitelná. Klasickým příkladem jsou 
děti, které běžně jedí ve školách či s kamarády. Může pro ně být těžké dodržovat doma nastolená pravidla, když se nacházejí v 
jiných prostředích. Co když vašemu dítěti, pokud se stravuje konvenčně, někdo objasní všechna rizika konzumace lepku? Navzdory 
všeobecnému povědomí navíc není pravda, že by lepek nebyl tradiční součástí lidského jídelníčku, i když jej naši předci nejspíš 
nekonzumovali třikrát denně. 

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

(A) Úplné vyřazení lepku je doporučováno jenom celiakům. 
(B) Naopak jakákoli přísná dieta může být stresující, vylučující ze společnosti a neudržitelná. 
(C) Může pro ně být těžké dodržovat doma nastolená pravidla, když se nacházejí v jiných prostředích. 
(D) Co když vašemu dítěti, pokud se stravuje konvenčně, někdo objasní všechna rizika konzumace lepku? 
(E) Navzdory všeobecnému povědomí navíc není pravda, že by lepek nebyl tradiční součástí lidského jídelníčku, 
  

12. 

Největší tuzemský internetový prodejce léčebných pobytů je již potřetí za poslední dva roky v insolvenci. Na jeho dlouhodobé 
problémy tak znovu doplácejí téměř všechna lázeňská střediska. Nemají totiž žádné kontakty na budoucí klienty, aby je mohla 
předem varovat či upozornit na omezený rozsah služeb. „Nezřídka se stává, že nějaké starší páry byly nuceny odjet, když zjistily, že 
prodejce za ně neuhradil léčebné procedury, nebo uhradil jen ubytování nejnižší kategorie. Je to pro ně rána, lidé si jedou odpočinout 
a bohužel to vytýkají nám,“ říká obchodní ředitel Lázní Kynžvart Martin Kulík. „Pro celý lázeňský segment je to nedůvěryhodný 
subjekt, který dluží mnoha smluvním partnerům dohromady miliony korun,“ dodal s tím, že prodejce navíc zhruba před měsícem 
přestal zcela komunikovat. Podle Kulíka jde o spolehlivého, tradičního partnera, na kterého si prozatím nikdo nestěžoval. 

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

(A) Největší tuzemský internetový prodejce léčebných pobytů je již potřetí za poslední dva roky v insolvenci. 
(B) Nemají totiž žádné kontakty na budoucí klienty, aby je mohla předem varovat či upozornit na omezený rozsah služeb. 
(C) Je to pro ně rána, lidé si jedou odpočinout a bohužel to vytýkají nám,“ říká obchodní ředitel Lázní Kynžvart Martin Kulík. 
(D) „Pro celý lázeňský segment je to nedůvěryhodný subjekt, který dluží mnoha smluvním partnerům dohromady miliony korun,“ 
(E) Podle Kulíka jde o spolehlivého, tradičního partnera, na kterého si prozatím nikdo nestěžoval. 
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13. 

Výzkumníci z Harvardu položili skupině respondentů z více zemí dvě sady otázek. Jedna se týkala migrace, druhá sociálních dávek. 
Někteří respondenti dostali nejprve migrační sadu, jiní naopak. Pořadí bylo náhodné a překvapivě se ukázalo, že na pořadí otázek 
nezáleží. A to i v zemích, kde je obecně podpora v sociálních otázkách tradičně vyšší. Vstřícnější k sociálně slabým byli ti, kteří na 
otázky spojené s migrací odpovídali později. Ti, kteří se nejprve zabývali migrací, následně ukázali výrazně menší sociální 
vstřícnost. Méně schvalovali pomoc chudším lidem a neviděli nerovnost jako vážný problém. Výzkumníci z toho vyvodili, že pouhé 
přemýšlení o migraci zvyšuje nechuť pomáhat sociálně znevýhodněným lidem. 

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

(A) Pořadí bylo náhodné a překvapivě se ukázalo, že na pořadí otázek nezáleží. 
(B) A to i v zemích, kde je obecně podpora v sociálních otázkách tradičně vyšší. 
(C) Ti, kteří se nejprve zabývali migrací, následně ukázali výrazně menší sociální vstřícnost. 
(D) Méně schvalovali pomoc chudším lidem a neviděli nerovnost jako vážný problém. 
(E) Výzkumníci z toho vyvodili, že pouhé přemýšlení o migraci zvyšuje nechuť pomáhat sociálně znevýhodněným lidem. 
  

14. 

Tzv. marshmallow experiment zkoumal souvislost mezi sebeovládáním a úspěchem. Prokázal přitom větší životní úspěšnost u dětí 
projevujících vyšší sebeovládání tváří v tvář nabízeným pamlskům. Definitivně tak vyvrátil předpoklad, že se naše životní úspěchy 
odvíjejí od našeho zázemí a prostředí. Vždyť i podle nejnovějšího výkladu experiment spíše potvrzuje souvislost mezi 
sebeovládáním a právě zázemím. Mezi ty, kteří pamlskům odolat nedokázali, totiž obecně patřily děti z chudších rodin. Koneckonců 
je to logické: když se dennodenně potýkáte s nedostatkem, chytáte šanci bez odkladu – hned jak přijde. 

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

(A) Tzv. marshmallow experiment zkoumal souvislost mezi sebeovládáním a úspěchem. 
(B) Prokázal přitom větší životní úspěšnost u dětí projevujících vyšší sebeovládání tváří v tvář nabízeným pamlskům. 
(C) Definitivně tak vyvrátil předpoklad, že se naše životní úspěchy odvíjejí od našeho zázemí a prostředí. 
(D) Vždyť i podle nejnovějšího výkladu experiment spíše potvrzuje souvislost mezi sebeovládáním a právě zázemím. 
(E) Koneckonců je to logické: když se dennodenně potýkáte s nedostatkem, chytáte šanci bez odkladu – hned jak přijde. 
  

15. 

Počet obyvatel Česka se dle údajů ČSÚ v prvním čtvrtletí zvýšil zhruba o 3 300 na 10,613 milionu lidí. Přírůstek zajistila zejména 
vysoká porodnost. Od ledna do března zároveň více lidí zemřelo, než se narodilo. V prvních třech měsících roku se narodilo 
26 976 dětí, meziročně zhruba o tři sta méně. Zemřelo 31 557 lidí, což bylo přibližně o pět set méně než ve stejném období loni. 
„V průběhu prvního čtvrtletí je obvyklé, že počty narozených jsou nižší než počty zemřelých, problém však je, že počet narozených 
dětí klesá dlouhodobě,“ uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky. Migrací pak do Česka přibylo 7 876 lidí. 
Díky ní tak nedochází k úbytku obyvatelstva. 

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

(A) Počet obyvatel Česka se dle údajů ČSÚ v prvním čtvrtletí zvýšil zhruba o 3 300 na 10,613 milionu lidí. 
(B) Přírůstek zajistila zejména vysoká porodnost. 
(C) V prvních třech měsících roku se narodilo 26 976 dětí, meziročně zhruba o tři sta méně. 
(D) V průběhu prvního čtvrtletí je obvyklé, že počty narozených jsou nižší než počty zemřelých, problém však je, že počet 

narozených dětí klesá dlouhodobě, 
(E) Díky ní tak nedochází k úbytku obyvatelstva. 
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Všechny následující úlohy řešte pouze na základě informací uvedených v textu či z něho vyplývajících. 

16. 

Mitochondriální Eva je označení pro ženu, která je v mateřské 
linii společným předkem všech dnes žijících lidí. Její 
mitochondriální DNA (mtDNA) se totiž postupným děděním 
z matky na další potomstvo v průběhu stovek tisíc let rozšířila 
mezi veškerou současnou lidskou populaci: každá jednotlivá 
mtDNA kterékoli žijící osoby je odvozena od její. Předpokládá 
se, že žila zhruba před 140 000 lety v místech dnešní Etiopie, 
Keni nebo Tanzanie. Tento odhad vychází z výpočtů pomocí 
molekulárních hodin s využitím korelace uplynulého času se 
zjištěním genetických odchylek. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Výzkum mtDNA umožňuje přesně určit stáří nejstaršího 
biologického předka lidstva. 

(B) Mitochondriální DNA se dědí jen z matky na dceru. 
(C) V mateřské linii existuje společný předek všech dnes 

žijících lidí. 
(D) Molekulární hodiny jsou základním prostředkem 

paleogenetického výzkumu. 
(E) Genetické odchylky mají vliv na výzkum stáří života na 

Zemi. 
  

17. 

Další strukturální dvojici představují početné, nicméně sociálně 
a politicky nestálé a často indiferentní masy a nepříliš početné 
elity, jež se rekrutují nejen z tvůrčích, ale i destruktivních zdrojů. 
Ani destruktivní elity nepostrádají totiž žádnou z kvalit a 
vlastností, jimiž pro plnění svých cílů a účelů mají být jako elity 
vybaveny. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Destruktivní elity nemají dostatečné kvality pro plnění 
svých cílů. 

(B) Masy jsou často nebezpečně destruktivní. 
(C) Dvojice, o kterou v textu jde, jsou masy a elity. 
(D) Elity jsou často početnější než indiferentní masy, které 

mají ovládat. 
(E) Elity jsou sociálně a politicky nestálé. 
  

18. 

Angina pectoris je pojmenování pro středně těžké srdeční 
onemocnění v zásobování srdečního svalu krví respektive 
kyslíkem, kdy vlivem zmenšeného přísunu kyslíku k srdečnímu 
svalu nedochází k jeho správnému stahování. To vede mimo jiné 
k neschopnosti srdce pumpovat krev do celého lidského těla. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Angína může vést až k srdečnímu onemocnění a postižení 
zásobování srdce kyslíkem. 

(B) Důsledkem anginy pectoris je také neschopnost srdce 
pumpovat krev do celého těla. 

(C) Pokles průtoku krve srdcem vede k poruše jeho stahování 
a k angině pectoris. 

(D) Angina pectoris způsobuje nedostatečné okysličení krve 
v srdci a jeho nesprávné stahování. 

(E) Příčinou anginy pectoris je zmenšený přísun krve do 
okrajových částí těla. 

  

19. 

Středověké léčitelství představovalo komplexní přístup 
k pacientovi a vedle aplikace léků předpokládalo rozhovory 
s pacientem, modlitby a zpovědi, v podstatě tedy určitou formu 
psychoterapie. 

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

I. Středověké léčitelství zahrnovalo jistou formu 
psychoterapie. 

II. Ve středověkém léčitelství byly modlitby a zpovědi 
důležitější než aplikace léků. 

III. Psychoterapie má svůj teoretický základ ve středověku. 

(A) jen I 
(B) jen II 
(C) jen III 
(D) I a II 
(E) I a III 
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20. 

V rozporu s fyzikálními zákony platí, že politická strana 
vzniklá při slučování je vždycky menší, než byly strany, které 
se slučují. Pidistrany se totiž skládají ze samých politických 
generálů bez vojska, a proces slučování je jen divokou bitvou o 
virtuální budoucí politická křesla. Protože se na všechny 
generály nikdy nedostane, nepřestávají zpravidla původní 
strany ani po sloučení existovat. Proces integrace je většinou té 
povahy, že odradí i tu hrstku sympatizantů, kterou strany 
dosud měly. Je téměř pravidlem, že ze dvou malých stran 
vzniknou v procesu integrace tři ještě menší. 

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

I. Slučování pidistran obvykle nevede ke zmenšení počtu 
stran. 

II. Strany často do voleb nominují politiky, kteří nemají 
šanci na zvolení. 

III. Integrace ČR do politických struktur EU se dá 
charakterizovat vysokou mírou roztříštěnosti malých 
politických subjektů. 

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

21. 

Ekumenické koncily jsou dle platného církevního práva 
shromáždění biskupů a určených hodnostářů, kteří jsou 
povoláni papežem a za jeho předsednictví rozhodují 
o záležitostech křesťanské víry a církevní disciplíny, které 
potřebují potvrzení papežem. Od ekumenických koncilů se 
odlišují provinciální koncily biskupů církevní provincie pod 
jejím metropolitou a plenární koncily obsahující více 
církevních provincií, které se konají za předsednictví 
papežského legáta. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Papež je přítomen při veškerých církevních koncilech, 
případně v zastoupení papežského legáta. 

(B) Provinciální koncily biskupů projednávají záležitosti nižší 
úrovně, než jsou otázky křesťanské víry a církevní 
disciplíny, což přísluší pouze papeži. 

(C) Koncil může být prohlášen za církevní výhradně na 
základě papežského potvrzení. 

(D) Ekumenické koncily jsou mnohem častější než koncily 
provinciální a plenární, které hrají pouze doplňkovou roli. 

(E) Při ekumenických koncilech hraje značnou roli papež, 
jelikož povolává účastníky a stojí v jejich čele. 

  

22. 

Zkušenosti a vědomosti kořenářek se během staletí udržovaly 
a rozšiřovaly, a tak se v obecném povědomí nahromadilo 
v průběhu věků obrovské kulturní bohatství, známé dnes jako 
lidové léčitelství. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Z mnohaletých zkušeností a vědomostí kořenářek se 
vyvinulo lidové léčitelství. 

(B) Nahromaděné zkušenosti lidového léčitelství využívá 
i dnešní medicína. 

(C) Zkušenosti a vědomosti kořenářek kulturně předčily 
lidové léčitelství. 

(D) V obecném povědomí se lidové léčitelství ujalo jako 
nejlepší způsob léčení. 

(E) Kořenářky se dnes již, díky běhu staletí, v lidovém 
léčitelství neuplatňují. 

  

23. 

Vědci se doposud neshodli, zda je oteplování pozorované 
v posledním století způsobeno člověkem, nebo zda jde 
o přirozený jev způsobený kombinací mocných pozemských 
a mimozemských faktorů, jako se už přirozeně, patrně 
i mnohem výrazněji, stalo mnohokrát v minulosti. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Současné oteplování je vzhledem k těm předchozím zcela 
výjimečné. 

(B) Nejvýznamnějším původcem jevu zvaného globální 
oteplování je člověk. 

(C) Hlavní příčinou oteplování byly v minulosti neovlivnitelné 
mimozemské faktory. 

(D) K současnému oteplování dochází díky kombinaci lidské 
činnosti, pozemských a mimozemských faktorů. 

(E) O příčinách oteplování pozorovaného v posledním 
století zatím nepanuje shoda. 
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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 

Když v listopadu roku 1904 udělila americká vláda patentovou ochranu „rozpojitelné zástrčce“ Harveye Hubbella, vzbudil tento 
vynález jen malou pozornost veřejnosti. Edisonova žárovka přilákala v roce 1879 žasnoucí davy, vynálezce Hubbell měl však zájem 
spíše o praktické využití svého vynálezu než o oslavné fanfáry. Zástrčka a její družka zásuvka totiž odstranily potřebu připojovat 
všechny přístroje přímo na přívodní síť budovy, což mohlo být i nebezpečné. V žádosti o udělení patentu se uvádí, že nový přístroj 
umožní „osobám, které nemají žádné znalosti ani dovednosti v oboru elektřiny“, připojovat rostoucí počet přístrojů vyžadujících 
elektrický proud. 

Jak se ale zdá, není Hubellova velká vize snadno připojitelného světa dořešena dodnes – to může dosvědčit kdokoli, kdo se někde ve 
světě snaží usušit si vlasy vysoušečem dovezeným z domova. Začátkem 20. století vydaly Spojené státy jednotné normy pro 
elektrické zástrčky. Jiné země však začaly používat jiné typy. Dnes se na světě používá třináct různých typů zástrček a zásuvek. 
Pětadvacet zemí Evropské unie se stále nemůže dohodnout, jakou zástrčku budou používat. CENELEC, evropský výbor pro 
elektrotechnickou normalizaci, vzdal svoji snahu o zavedení „eurozástrčky“ již v roce 1996 a většina zemí EU nyní používá 
zásuvky, do nichž lze zasunout různé zástrčky. 

I když se dodavatelé elektrické energie shodli alespoň na využití střídavého proudu jako účinnějšího způsobu dodávky, než je 
stejnosměrný proud, potíže uživatele s vysoušečem vlasů nekončí. Dále k nim totiž přispívají odlišné standardy pro napětí a 
frekvenci elektrického proudu. Naděje, že svět bude jednou používat jednotnou zástrčku, však dosud trvá. „Myslím, že k tomu 
dojde,“ říká Tom Conlin ze společnosti Hubbell, Inc., založené vynálezcem zástrčky, „my se však toho už asi nedožijeme.“ 

(zdroj: GWIN, Peter. Připojte se. National Geographic Česko, 2005, č. 6, s. 12. upraveno.) 

24. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje 
pravděpodobný hlavní cíl autora uvedeného textu? 

(A) představit život a práci Harveye Hubbella, vynálezce 
„rozpojitelné zástrčky“ 

(B) kritizovat činnost orgánů Evropské unie zodpovědných za 
elektrotechnickou normalizaci 

(C) popsat vývoj a problémy procesu zjednodušování 
připojování spotřebičů do elektrické sítě 

(D) navrhnout ideální řešení problémů spojených 
s připojováním spotřebičů do elektrické sítě 

(E) prezentovat činnost společnosti Hubbell, Inc., od jejího 
založení až do dnešních dnů 

  

25. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje 
nejpravděpodobnější důvod, proč autor textu zmiňuje vysoušeč 
vlasů? 

(A) Autor zpochybňuje závažnost problému uvedením 
banálního příkladu. 

(B) Autor názorně dokládá, že některé problémy se vynořily 
až po Hubbellově smrti. 

(C) Autor demonstruje diskutovaný problém na příkladu 
z běžného života. 

(D) Autor předkládá důvody pro vznik několika odlišných 
typů zásuvek. 

(E) Autor apeluje na zavedení jednotného typu zástrčky 
uvedením nejnaléhavějšího problému. 

  

26. 

Která z následujících možností není v textu přímo zmíněna 
jako překážka snadného připojení do elektrické sítě? 

(A) používání různých typů zástrček a zásuvek ve světě 
(B) uplatňování odlišných standardů pro napětí elektrického 

proudu 
(C) upřednostnění střídavého proudu před stejnosměrným 

ze strany dodavatelů 
(D) existence různých standardů pro frekvenci elektrického 

proudu 
(E) neschopnost zemí EU dohodnout se na používání stejného 

typu zástrčky 
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TEXT K ÚLOHÁM 27 AŽ 29 

LN: V první polovině srpna Češi emotivně debatovali o výhledově chystaných úpravách spisovné češtiny. Emoce se točily 
především kolem možného přijetí výrazů „abysme“, „mejlovat“ a „gúglovat“. Proč je vlastně důležité v jazyce takovéto termíny 
kodifikovat a dávat jim patinu spisovnosti? Není možné je prostě jen nechat existovat v „neoficiální“ mluvě? 

Jan Mattuš: A teď vás, Josefe, chytnu za slovo: vždyť „abysme“ a „mejlovat“ jsou naprosto jiné případy, u jednoho by šlo o změnu 
v gramatice, u druhého jen v psané podobě převzatého slova. A spisovnost přece neznamená žádnou patinu, ba je – jak název 
napovídá – především normou, jak co psát. Jazyk jsou primární znaky, nikoli čáry na papíře. Co existuje v mluvě, se do ní živelně 
dostalo a nějakou dobu tam vydrží, aniž by to nějaký kodifikátor ovlivnil. 

Jana Kačurová: Mně se počítačová hantýrka zdá děsivá sama o sobě, jedno zda v mluvené nebo psané formě. „Mejlovat, gúglovat, 
fičury, tvítovat, blogovat, trolovat,...“ ble. Ale chápu potřebu podobné termíny „legalizovat“, protože je možné, že se bez nich v 
blízké budoucnosti lecjaké oficiální lejstro neobejde. Zmiňované „abysme“ je ale jiný případ a s jeho kodifikací problém nemám, 
ježto jej – spolu s „abychom“ podle typu a žánru textu – běžně užívám a i jako editorka v textech nechávám. V rámci infikování 
češtiny jde –z mého pohledu – o velmi malé zlo. 

Petr Kukal: Můj pohled je přesně opačný. V případě „mejlování“ čeština prokazuje svou hegemonii nad slovy, která se do ní tlačí 
z cizích jazyků. Vnucuje jim, možná poněkud surově, vlastní skloňování a časování a převážně na fonetickém principu psanou 
podobu. Dokud se cizí slova přizpůsobují češtině, a ne naopak, je všechno, jak má být. Naopak úvahy o kodifikaci tvaru „abysme“ 
pokládám za jazykové zlo a projev populismu. 

(zdroj: Lidové noviny, úryvek z diskuse 13.8.2011) 

27. 

Které z následujících tvrzení je v uvedeném textu obsaženo? 

(A) Veškerá počítačová slova jsou převzata z angličtiny. 
(B) Cizí slova by se měla přizpůsobovat češtině. 
(C) Všechny psané žánry vyžadují stejný typ jazyka. 
(D) Přejímání cizích výrazů do češtiny bude stále 

intenzivnější. 
(E) Živelnému pozměňování češtiny je třeba bránit. 
  

28. 

Který z následujících názorů není v uvedené diskusi 
zastoupen? 

(A) Některé výrazy dokládají, že čeština má nad cizími slovy 
navrch. 

(B) Je dobře, že čeština přizpůsobuje cizí slova sobě. 
(C) I v editovaných textech se mohou vyskytovat nespisovné 

výrazy. 
(D) Slova přejatá z angličtiny by měla zůstat v původní 

podobě. 
(E) Některé změny podoby češtiny mohou být projevem 

populismu. 
  

29. 

Které z následujících tvrzení o obsahu uvedených tří příspěvků 
jednotlivých diskutujících platí? 

(A) Všichni tři se shodují, že čeština potřebuje zásah zvenčí, 
sama se s novými slovy nevypořádá. 

(B) Všichni tři se shodují, že všechna nová slova musejí 
nějaký čas v češtině být, než se uchytí. 

(C) Všichni tři se shodují, že každý člověk může mluvit tak, 
jak chce. 

(D) Všichni tři se shodují, že v některých textech se 
nespisovná řeč hodí. 

(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
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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 

Parlamentní volby v Nizozemsku jasně vyhrála Lidová strana (VVD) premiéra Marka Rutteho, která ve stopadesátičlenném 
parlamentu bude mít 33 křesel. Na druhém místě s 20 mandáty skončila nacionalistická protimigrační Strana pro svobodu (PVV) 
Geerta Wilderse. „Patříme rovněž mezi vítěze voleb, získali jsme nová křesla,“ řekl Wilders s odkazem na výsledky, podle kterých si 
PVV oproti stávajícím 15 mandátům polepšila. „Vítězství ale není takové, v jaké jsme doufali, není to třicet křesel,“ dodal. 

Populista zareagoval přesně tak, jak předvídal web Politico. Ten uvedl, že pokud získá více křesel než dosud, bude se považovat za 
vítěze bez ohledu na to, že nějaká strana bude silnější, protože se proti němu ostře vymezovaly všechny ostatní strany včetně VVD. 
Mark Rutte výsledky komentoval slovy: „Nizozemsko řeklo ne špatnému druhu populismu.“ VVD si oproti roku 2012 o osm křesel 
pohoršila, i tak ale zůstává na politicky rozdrobené scéně nejsilnější stranou. 

Třetí místo připadlo Křesťanskodemokratické výzvě (CDA) a čtvrté D66, které shodně získaly po 19 křeslech. CDA je spokojena, 
uvedla její tajemnice Mona Keijzerová, neboť posílila. 

Socialistická strana (SP) a Zelená levice (GL) mají shodně 14 poslanců. Zatímco SP si oproti minulým volbám o jeden mandát 
pohoršila, ekologická strana se ziskem 10 nových poslanců zaznamenala mimořádný úspěch. Kathelijne Buitenwegová z vedení 
Zelené levice označila výsledek za historický. 

Debakl utrpěla strana PvdA, která získala jen devět křesel. Dosud jich měla 38 a byla druhá nejsilnější v parlamentu. Dosavadní 
ministryně z PvdA Lilianne Ploumenová byla hloubkou porážky zaskočena, věřila v lepší výsledek, i když „věděla, že to nebude 
špička.“ Zaskočena je také tím, jak malé zastoupení má levice v novém parlamentu. 

(zdroj:https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/432231-nizozemske-volby-vyhral-premier-rutte-populista-wilders-posilil-a-
skoncil-druhy.html) 

Text 2 

Historický propad postihl v nizozemských volbách sociální demokraty (PvdA), ač se o něm v komentářích mluví jen velmi málo. 
PvdA doplatila mj. na to, že se delší dobu snažila sedět na několika židlích naráz. Původně založena jako strana „modrých límečků“, 
chtěla si je udržet, ovšem zároveň doufala, že získá na svoji stranu i levicové intelektuály a imigranty. Ale „politický stan“, který 
PvdA postavila, byl nakonec příliš velký a došlo k jeho fragmentaci podle zájmových skupin. 

Levicoví intelektuálové přeběhli ke Groen-Links (GL), která řeší zejména témata typu gender, globální oteplování a uvolnění 
imigrace. „Modré límečky“ ji nezajímají. Muslimští imigranti začali v nezanedbatelné míře volit DENK, stranu, která působí 
dojmem nizozemské pobočky Erdoğana. Celkově levicový blok hodně ztratil. PvdA, GL a SP mají dohromady jen čtvrtinu křesel v 
parlamentu. 

To ale neznamená, že vítěz voleb Rutte a jeho VVD budou mít situaci jednoduchou. Základem budoucí vlády bude nepochybně 
trojice VVD, CDA a D66 – VVD a CDA spolupracují tradičně a D66 jsou ochotni jít téměř s každým. Mají však dohromady jen 71 
hlasů. I kdyby zverbovali na svoji stranu malou křesťanskou stranu CU, dosáhnou na 76, o hlas nad přesnou polovinu. A 
pravostředolevý mišmaš s GL nemá moc šanci na úspěch. 

S Geertem Wildersem a jeho PVV spolupracovat nikdo nechce. Nicméně před sedmi lety právě Mark Rutte předsedal menšinové 
vládě podporované z opozice Wildersovou stranou. V řadě bodů (imigrace, sociální dávky pro cizince, nošení šátků v úřadech) 
vycházel Wildersovi vstříc. Tehdy, zdá se, Ruttemu Wildersův „populismus“ a antiislamismus zas tak nevadil. (I dnes se ve věcech 
imigrace Rutte Wildersovým pozicím dost blíží, například výrokem, že kdo se nechce chovat „normálně“, má ze země vypadnout.) 
Jenže o dva roky později se Geert Wilders s vládními stranami nepohodl o státním rozpočtu, vláda padla a následovaly předčasné 
volby. 

Wilders to má teď snadné. Může se omezit na bouření v médiích, které mu odjakživa šlo. Ale Rutte musí svoje vítězství přetavit ve 
stabilní vládu, a to tedy moc nevypadá. Roztříštěnost politické scény je větší než kdy předtím. 

(zdroj: https://kechlibar.net/wordpress/2017/03/16/roztristene-kralovstvi) 
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30. 

Která z následujících možností nejlépe na základě uvedených 
textů vystihuje potenciál PVV stát se součástí vlády? 

(A) PVV bude s vysokou pravděpodobností mít v budoucí 
vládě zastoupení, jelikož ve volbách získala plných 
20 mandátů, a zbylé strany se proto bez ní neobejdou. 

(B) S PVV nikdo kromě Rutteho nechce spolupracovat, proto 
pravděpodobně dojde ke vzniku vlády, která bude 
podporovaná stranou PVV z opozice. 

(C) Přestože z hlediska počtu mandátů skončila PVV ve 
volbách druhá, kvůli neochotě ostatních stran s ní 
spolupracovat nejspíš nebude mít v budoucí vládě 
zastoupení. 

(D) Vzhledem k tomu, že strana PVV utrpěla ve volbách 
značnou porážku a získala jen zanedbatelný počet křesel, 
je téměř jisté, že součástí budoucí vlády nebude. 

(E) Strana PVV bude jakožto faktický vítěz voleb bezpochyby 
tvořit základ budoucí vlády, otázkou je, která ze zbylých 
stran bude ochotna jít do vlády s ní. 

  

31. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, jakou formou 
jsou psány jednotlivé texty? 

(A) První text je prostým výčtem faktů, druhý text je 
analytickým rozborem situace obsahujícím vlastní 
prognózy autora. 

(B) První text je politickou agitací, druhý text je prostým 
výčtem faktů. 

(C) Každý z textů je subjektivně laděnou analýzou situace, 
první text však pokrývá širší spektrum témat než druhý. 

(D) Každý z textů je prostým výčtem faktů bez vlastních 
prognóz autora k dané problematice. 

(E) První text je subjektivní analýzou, v níž autor vyjadřuje 
své vlastní názory, druhý text je objektivním výčtem 
faktů. 

  

32. 

Kterou z následujících informací lze nalézt v každém 
z uvedených textů? 

(A) počet poslanců strany CU 
(B) zaměření strany D66 
(C) jméno člena vedení CDA 
(D) příčinu volebního neúspěchu PvdA 
(E) vztah ostatních stran k PVV 
  

33. 

Které z následujících tvrzení nejlépe odpovídá informacím 
o vztahu Marka Rutteho a Geerta Wilderse? 

(A) Rutte v současné době není nakloněn spolupráci 
s Wildersovou stranou, dříve tomu ale bylo jinak. 

(B) Vztahy mezi Ruttem a Wildersem jsou napjaté, ale 
v médiích se to oba snaží skrývat. 

(C) Wildersova populistická reakce na výsledky voleb 
potvrdila Rutteho očekávání. 

(D) Rutte a Wilders se dlouhodobě shodují v postojích 
k migraci a integraci přistěhovalců, avšak rozcházejí se 
u ekologických a genderových témat. 

(E) Wilders odmítá vysoké deficity státního rozpočtu 
prosazované Ruttem, a je jím proto označován za 
populistu. 

  

 
 
 

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 
Majitelka dvou koťat (samice Sáry a samce Maxe) zaznamenávala vždy jednou za čtyři týdny jejich hmotnost. Graf znázorňuje 
hmotnost koťat starých právě 8, 12, 16, 20, 24, 28 a 32 týdnů společně s datem, kdy tohoto stáří dosáhla. Tabulka uvádí, jaké je 
doporučené hmotnostní rozmezí pro koťata daného stáří. 

 věk 
v týdnech

obvyklá hmotnost 

samice samec 

8 0,6–0,9 kg 0,8–1,2 kg 

12 0,9–1,3 kg 1,2–1,8 kg 

16 1,3–1,7 kg 1,6–2,4 kg 

20 1,6–2,2 kg 2,1–3,0 kg 

24 1,9–2,6 kg 2,4–3,5 kg 

28 2,2–3,0 kg 2,8–3,9 kg 

32 2,4–3,2 kg 3,0–4,2 kg 

 
  

 

34. 

Ve kterém z uvedených dní byla hmotnost každého z koťat 
mimo doporučené rozmezí? 
(A) v žádném 
(B) jen 21. 11. 
(C) jen v každém dni z dvojice 26. 9., 21. 11. 
(D) jen v každém dni z trojice 1. 8., 26. 9., 19. 12. 
(E) v každém dni ze čtveřice 1. 8., 26. 9., 21. 11., 19. 12. 
  
35. 

Jaký byl rozdíl mezi hmotnostmi obou koťat dne 19. 12. ve 
srovnání s rozdílem zjištěným při předchozím vážení? 
(A) o 1,8 kg menší 
(B) o 0,2 kg menší 
(C) o 0,3 kg větší 
(D) o 0,6 kg větší 
(E) o 1,0 kg větší 
  

36. 

O kolik kg byla dne 29. 8. hmotnost Maxe vyšší než spodní 
hranice doporučeného rozmezí pro příslušný Maxův věk? 

(A) o 0,2 kg 
(B) o 0,3 kg 
(C) o 0,4 kg 
(D) o 0,7 kg 
(E) o 0,8 kg 
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TEXT K ÚLOHÁM 37 AŽ 39 

V tabulce jsou uvedeny počty členů atletických oddílů A až E v letech 2000 až 2003 (vždy stejné během celého roku) a počty trenérů 
(stejné pro všechny roky) v těchto oddílech. 

oddíl/rok 2000 2001 2002 2003 Počet trenérů 

A 250 300 300 200 15 

B 400 400 450 500 20 

C 150 200 150 200 10 

D 550 500 450 450 30 

E 300 350 400 350 20 

 

37. 

Ve kterém oddílu připadl v roce 2001 průměrně na jednoho 
trenéra nejmenší počet členů? 

(A) v oddílu A 
(B) v oddílu B 
(C) v oddílu C 
(D) v oddílu D 
(E) v oddílu E 
  

38. 

Každý oddíl dostává každý rok na každého člena dotaci 20 000 
Kč. Jaká částka z dotací připadla v roce 2001 v oddílu A 
v průměru na jednoho trenéra? 

(A)    200 000 Kč 
(B)    400 000 Kč 
(C)    800 000 Kč 
(D) 1 000 000 Kč 
(E) 6 000 000 Kč 
  

39. 

Pokud by v roce 2000 bylo v oddílu C o 50 členů méně 
a v oddílu A o 50 členů více a v roce 2002 v oddílu D o 50 
členů méně a v oddílu E o 50 členů více (pro roky 2001 a 2003 
zůstávají v platnosti údaje v tabulce), ve kterém roce by měly 
oddíly C a D dohromady nejvíce členů a ve kterém roce 
nejméně členů? 

(A) nejvíce v roce 2002, nejméně v roce 2000 
(B) nejvíce v roce 2001, nejméně v roce 2003 
(C) nejvíce v roce 2002, nejméně v roce 2003 
(D) nejvíce v roce 2003, nejméně v roce 2002 
(E) nejvíce v roce 2001, nejméně v roce 2002 
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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. 
 

3 dny + 600 hodin + 30 minut 4,2 týdne 
 

(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. 

Je dán lichoběžník KLMN, jehož strany KL a MN jsou 
rovnoběžné. Délka strany KL je 20 cm, 

délka strany MN je 10 cm. 

polovina obsahu 
trojúhelníku KLM 

obsah trojúhelníku LMN 

 

(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. 

Mějme trojúhelníky ABC a DEF. Délka strany AB je 3 cm, 
délka strany BC je 5 cm. Délka strany DE je 1 cm, 

délka strany EF je 7 cm. 

délka strany AC délka strany DF 
 

(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. 
 

1 + 1,1 + 1,2 + 1,3 + 1,4 + 1,5  5 + 0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4 + 0,5 
 

(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. 
 

počet všech čtyřciferných 
lichých čísel, která jsou 
současně násobky čtyř i pěti 

počet všech čtyřciferných 
sudých čísel, která jsou 

současně násobky čtyř i pěti 
 

(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. 
 

22 · 23 · 24 · 25 · 26 165 
 

(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. 

Paní Mlsná koupila kilo vepřové kotlety, ze které chce k večeři 
dělat řízky. Bude z kotlety dostatek řízků pro všechny členy 
její rodiny? 

(1) Jeden řízek váží v syrovém stavu 150 gramů. 
(2) Každý člen rodiny sní 2 řízky. 

(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. 

Malíř chce vymalovat stěny pokoje, celkem se jedná o plochu 
43 m2. Kolik osmilitrových plechovek barvy bude potřebovat? 

(1) Jeden litr barvy vystačí na vymalování plochy 3 m2. 
(2) Jedna osmilitrová plechovka barvy vystačí na 

vymalování plochy 24 m2. 

(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 celé kladné číslo x dělitelné číslem 3? 

(1) Šestina čísla x je dělitelná číslem 3. 
(2) Šestinásobek čísla x je dělitelný číslem 3. 

(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. 

Pro celá čísla x, y, z platí: 

5 3x y    

6y z   

Který z následujících vztahů určitě platí? 

(A) 5x y   

(B) x z  
(C) 5z y   

(D) 5 3x z    
  

50. 

Čtvrtina celého kladného čísla M leží v intervalu (10; 20). 
Trojnásobek čísla M leží v intervalu (120; 180). Pro který 
z následujících intervalů platí, že všechna celá čísla, která 
v něm leží, vyhovují uvedeným požadavkům na číslo M? 

(A) (40; 60) 
(B) (40; 80) 
(C) (50; 80) 
(D) (60; 80) 
  

51. 

Za kolik minut se naplní prázdná nádrž ve tvaru válce 
o poloměru podstavy 1 m a výšce 2 m, jestliže přítok do 
nádrže je π l/min? 

(A) za    200 minut 
(B) za    986 minut 
(C) za 2 000 minut 
(D) za 9 860 minut 
  

52. 

Za pletivo na oplocení čtvercového pozemku jsme zaplatili 
2 000 Kč. Kolik bychom zaplatili za pletivo na oplocení 
čtvercového pozemku o čtyřikrát větší ploše? 

(A) 16 000 Kč 
(B)   8 000 Kč 
(C)   4 000 Kč 
(D)   2 400 Kč 
  

53. 

V hudební soutěži se do finálových kol dostalo 12 zpěváků. 
V prvním finálovém kole ještě žádný ze zpěváků nevypadl, 
ve druhém finálovém kole vypadl první ze zpěváků a v 
každém následujícím finálovém kole vypadl jeden další 
zpěvák. Kolik finálových kol celkem proběhlo, pokud se v 
posledním finálovém kole utkali poslední dva zbývající 
zpěváci? 

(A)   9 
(B) 10 
(C) 12 
(D) 13 
  

54. 

Lenka je dvakrát starší než David. Za osm let bude Lenka 
o polovinu starší, než jak starý bude David v té době. Kolik je 
Lence let? 

(A)   8 
(B) 16 
(C) 24 
(D) Odpověď nelze jednoznačně určit. 
  

55. 

Zdeněk hází standardní šestistěnnou hrací kostkou a posouvá 
svoji figurku po hracím plánu následovně. Po prvním hodu ji 
posune o tolik polí, jaké číslo padlo na kostce. Pro každý 
další hod platí, že pokud v předchozím i ve stávajícím hodu 
padlo pokaždé liché číslo, nebo pokaždé sudé číslo, posune 
figurku o součet čísel, která padla v těchto dvou hodech. V 
jiném případě figurku posune o tolik polí, kolik odpovídá 
menšímu z čísel, která v těchto dvou hodech padla. Celkem o 
kolik polí posunul figurku během 5 hodů, když mu padla na 
kostce postupně čísla 2, 1, 3, 4, 2? 

(A) o   9 
(B) o 14 
(C) o 15 
(D) o 16 
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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. 

Karel jezdil během tří měsíců v roce na kole. V červenci ujel 
c kilometrů, v srpnu s kilometrů a v září z kilometrů. Platí 
vztah: 

2 400
2


 

c s
z  

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného vztahu? 

(A) V nejméně jednom z uvedených měsíců ujel Karel 
alespoň 1 200 km. 

(B) V žádném z uvedených měsíců neujel Karel více než 
1 200 km. 

(C) Během uvedených tří měsíců ujel Karel celkem právě 
2 400 km. 

(D) Během července a srpna ujel Karel polovinu počtu 
kilometrů ujetých v září. 

  

57. 

Obec Provázkov má p obyvatel a obec Hustolesy má h 
obyvatel. V každé obci žije alespoň jeden obyvatel. Platí vztah: 

3p + 1 500 = 2h 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného vztahu? 

(A) Třetina počtu obyvatel Provázkova je rovna polovině 
počtu obyvatel Hustoles zvětšené o 1 500. 

(B) Pokud by se z Hustoles odstěhovalo 1 500 obyvatel, byl 
by mezi počty obyvatel v Provázkově a Hustolesích poměr 
2 : 3. 

(C) Rozdíl mezi počty obyvatel Provázkova a Hustoles je 
nejvýše 500. 

(D) V Hustolesích žije více než 750 obyvatel. 
  

58. 

Pokud s číslem 8 provedeme tajnou matematickou operaci, 
výsledek vynásobíme dvěma a k získanému součinu přičteme 
4, dostaneme číslo 8. Pokud bychom tentýž sled kroků 
provedli s polovinou čísla 8, dostali bychom číslo 16. Která 
z následujících možností může být uvedenou tajnou 
matematickou operací? 

(A) odečtení šestky 
(B) vydělení čtyřmi 
(C) umocnění na druhou 
(D) odečtení od desítky 
  

59. 

Při které z následujících definic operace ♣ platí, že 3 5 2  ? 

(A) ( )( )A B A B A B     

(B) ( )( )A B A B B A     

(C) 
2( )

A B
A B

A B


 


 

(D) 
2( )

A B
A B

B A
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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 

Do ordinace veterinární kliniky přišly postupně čtyři 
kamarádky (Alena, Barbora, Cecílie, Dana), každá s jiným 
zraněným zvířetem (andulka, činčila, fretka, kočka). Každé 
zvíře ošetřil jiný lékař (Bárta, Hrubý, Lejsek, Maňák). Víme, 
že: 

 Zvířata byla ošetřována v pořadí, v jakém přibyla do 
ordinace. 

 Cecílie přišla dříve než kamarádka s kočkou. 
 Bárta neošetřoval ani fretku, ani činčilu. 
 Andulka byla ošetřena dříve než fretka. 
 Lejsek ošetřoval jako druhý v pořadí, a to zvíře, které 

nepřinesla ani Alena, ani Dana. 
 Maňák ošetřoval kočku. 
 Hrubý ošetřoval zvíře přinesené Barborou. 

60. 

Pokud by platilo, že po kočce bylo přineseno ještě nejméně 
jedno zvíře, kdo by mohl ošetřovat zvíře přinesené těsně po 
kočce? 
(A) jen Bárta 
(B) jen Maňák 
(C) jen Hrubý 
(D) kdokoli z dvojice Lejsek, Hrubý 
(E) kdokoli z dvojice Bárta, Lejsek 
  
61. 

Kdo mohl ošetřovat zvíře přinesené Alenou? 
(A) jen Maňák 
(B) jen Lejsek 
(C) jen Bárta 
(D) kdokoli z dvojice Maňák, Bárta 
(E) kdokoli z dvojice Lejsek, Hrubý 
  
62. 

Kdo mohl přinést zvíře, které ošetřil Bárta? 
(A) jen Cecílie 
(B) jen Alena 
(C) kdokoli z dvojice Alena, Dana 
(D) kdokoli z dvojice Alena, Cecílie 
(E) kdokoli z dvojice Cecílie, Dana 
  
63. 

Které zvíře mohlo být ošetřeno těsně před kočkou? 
(A) jen činčila 
(B) jen fretka 
(C) kterékoli z dvojice andulka, fretka 
(D) kterékoli z dvojice andulka, činčila 
(E) kterékoli z dvojice činčila, fretka 
  

TEXT K ÚLOHÁM 64 AŽ 66 

Trenér hokejového klubu Písečtí bobři volí zahajovací pětici 
pro každý zápas ze dvou skupin hráčů. V první skupině jsou 
Jarda, David, Bohouš a Franta, ve druhé skupině jsou Lukáš, 
Ríša, Honza, Marek a Patrik. Při rozhodování o zahajovací 
sestavě trenér respektuje následující pravidla: 

 Vždy volí dva hráče z první skupiny a tři hráče z druhé 
skupiny. 

 Honza může být v zahajovací sestavě, pouze když je tam 
i Bohouš. 

 David a Bohouš nikdy nemohou být spolu v zahajovací 
sestavě. 

 Pokud je Honza v zahajovací sestavě, Marek v zahajovací 
sestavě nebude. 

 Zahajovací sestava musí obsahovat právě tři ze čtyř 
nejrychlejších hráčů (Jarda, Bohouš, Honza, Patrik). 

64. 

Pokud by Honza byl v zahajovací sestavě, které z následujících 
tvrzení by určitě platilo? 
(A) V zahajovací sestavě by byl David. 
(B) V zahajovací sestavě by byl Jarda. 
(C) V zahajovací sestavě by byl právě jeden z dvojice 

Jarda, Patrik. 
(D) V zahajovací sestavě by byl právě jeden z dvojice Marek, 

David. 
(E) V zahajovací sestavě by byli oba z dvojice Patrik, Lukáš. 
  
65. 

Která z následujících dvojic určitě nemůže nastoupit 
v zahajovací pětici společně? 
(A) Franta a David 
(B) Honza a Jarda 
(C) Ríša a Jarda 
(D) Jarda a Bohouš 
(E) Patrik a Marek 
  
66. 

Těsně před zápasem se Bohouš zranil, a trenér proto může 
Honzu nasadit, i když Bohouš nebude na ledě. Kteří z hráčů 
budou určitě v zahajovací sestavě v této situaci? 
(A) jen Honza 
(B) jen Jarda a Honza 
(C) jen Jarda, Honza a Patrik 
(D) jen David, Jarda, Honza a Patrik 
(E) jen Franta, Jarda, Honza a Patrik 
  

 
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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