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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 

T��� � BŘEZNA 2020

Datum konání zkoušky: 7. března 2020 
Počet řešitelů testu: 2922
Počet úloh:  66
Průměrná vynechanost:  19,2 %

Správné odpovědi jsou vyznačeny.

Max. možné skóre:  66  
Max. dosažené skóre:  65 
Min. možné skóre:  -17,9 
Min. dosažené skóre:  -4,6 
Průměrné skóre:  27,9
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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. 

Umění pro mě bylo vždy ______, o mnohé jsem pro ně přišel, 
stálo mě zkrátka mnoho ______. 

(A) krásné – času 
(B) zábavou – sil 
(C) řeholí – obětí 
(D) zajímavé – úsilí 
(E) snadné – námahy 
  

2. 

Skauting, který po ______ porevolučním ______ zažil 
přechodný ______, je dnes zase v módě – za posledních 
dvanáct let skautů přibylo o polovinu. 

(A) prudkém – rozmachu – útlum 
(B) trvalém – vystřízlivění – boom 
(C) výrazném – vývoji – pokles 
(D) překotném – rozvoji – nárůst 
(E) pomalém – poklesu – úbytek 
  

3. 

Vysoká inteligence a zvláštní nadání ______ k vynikajícím 
školním ______, ______ šance dostat se na nejlepší univerzity 
a udělat skvělou kariéru. 

(A) zavazují – prospěchům – zlepšují 
(B) přispívají – výsledkům – zvyšují 
(C) posouvají – úspěchům – zaručují 
(D) předurčují – známkám – ztěžují 
(E) směřují – statistikám – zdvojnásobují 
  

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. 

DŘEVO : ______ = SNÍH : ______ 

(A) suk – vločka 
(B) roubenka – iglú 
(C) dřevorubec – sněhulák 
(D) smrk – voda 
(E) piliny – závěj 
  

5. 

UBRÁNIT : ______ = ______ : NESROZUMITELNÝ 

(A) útočný – tajit 
(B) podporovaný – upřesnit 
(C) nehajitelný – pochopit 
(D) ohrožený – zmást 
(E) nenapadnutelný – ozřejmit 
  

6. 

ŽILETKA : ______ = ______ : TRÁVA 

(A) nůž – rostlina 
(B) ostrá – zelená 
(C) břitva – záhon 
(D) vousy – srp 
(E) nástroj – porost 
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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. 

Narážka, kterou Ludmila komentovala vizáž obchodního 
partnera, byla nepatřičná a většinu kolegů spíše pohoršila. 

synonymum 

(A) nedovolená 
(B) nepřípustná 
(C) nepřijatelná 
(D) nevyhovující 
(E) nevhodná 

antonymum 

(F) příhodná 
(G) žádaná 
(H) příslušná 
(I) úslužná 
(J) řádná 
  

8. 

Bystrý krok, ten u mě můžete vidět nejčastěji při cestě na 
nádraží, protože málokdy vyrazím včas. 

synonymum 

(A) nervózní 
(B) pohotový 
(C) opatrný 
(D) svižný 
(E) pozorný 

antonymum 

(F) chvatný 
(G) nejistý 
(H) loudavý 
(I) toulavý 
(J) překotný 
  

9. 

Osoboval si to právo navzdory všem dohodám. 

synonymum 

(A) přisvojoval si 
(B) zneužíval 
(C) odmítal 
(D) představoval si 
(E) zosobňoval 

antonymum 

(F) užíval 
(G) odnímal 
(H) zříkal se 
(I) dopustil se 
(J) uznával 
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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. 

O čem mluvili američtí start-upisté kolem roku 2008 nejvíc? O vrtačce. Potřebujeme ji jen čas od času, tak proč si ji kupovat? Proč 
si ji raději nepůjčit? Vznikaly tak platformy zprostředkovávající vzájemné zápůjčky, jako Ecomodo, Share Some Sugar a pár 
dalších. Nic vám to neříká? Správně, ani jedna z nich už totiž neexistuje. Ukázalo se zkrátka, že pořizovat si vlastní vrtačku je ve 
srovnání s prostým zapůjčením příliš komplikované a časově náročné. Podle statistik vrtačku sice používáme v průměru jen 13 
minut za rok, ale na druhou stranu – Amazon nám zakoupenou vrtačku doručí i v neděli. V Alze si ji můžeme dokonce vyzvednout i 
v noci. Ale soused, který by nám ji půjčil přes některou z uvedených platforem, si chce v neděli přispat a pak grilovat. 

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

(A) Vznikaly tak platformy zprostředkovávající vzájemné zápůjčky, jako Ecomodo, Share Some Sugar a pár dalších. 
(B) Správně, ani jedna z nich už totiž neexistuje. 
(C) Ukázalo se zkrátka, že pořizovat si vlastní vrtačku je ve srovnání s prostým zapůjčením příliš komplikované a časově 

náročné. 
(D) V Alze si ji můžeme dokonce vyzvednout i v noci. 
(E) Ale soused, který by nám ji půjčil přes některou z uvedených platforem, si chce v neděli přispat a pak grilovat. 
  

11. 

Chceme-li najít trvalé řešení současného stavu na českém trhu práce, je potřeba zmírnit vízovou politiku tak, aby umožnila snadnější 
zaměstnávání lidí z východní Evropy a z Asie. Každý den se v novinách objevují články o tom, že v ČR nemáme dost pracovních 
sil. I Hospodářská a Agrární komora požadují, aby stát umožnil dovoz levné pracovní síly z Východu a Dálného východu. 
Neuvědomují si však, že jde o krátkozraké řešení. Bylo by snadné dovézt jako zboží desetitisíce Mongolů, Filipínců nebo třeba 
Moldavanů. Problémem je, že tato konjunkturální vlna nebude trvat věčně, a co pak bude s těmi desetitisíci či možná statisíci 
cizinců, kteří budou bez práce? Je nespravedlivé sem tyto lidi nalákat a pak je nechat paběrkovat na pofidérních sociálních dávkách. 

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

(A) Chceme-li najít trvalé řešení současného stavu na českém trhu práce, je potřeba zmírnit vízovou politiku tak, aby 
umožnila snadnější zaměstnávání lidí z východní Evropy a z Asie. 

(B) Každý den se v novinách objevují články o tom, že v ČR nemáme dost pracovních sil. 
(C) Neuvědomují si však, že jde o krátkozraké řešení. 
(D) Bylo by snadné dovézt jako zboží desetitisíce Mongolů, Filipínců nebo třeba Moldavanů. 
(E) Problémem je, že tato konjunkturální vlna nebude trvat věčně, a co pak bude s těmi desetitisíci či možná statisíci cizinců, kteří 

budou bez práce? 
  

12. 

Každý by měl následovat především svoje srdce. Přemýšlení, zda je vaše činnost žádaná a „trendy“, jen zdržuje. Musíte svému 
projektu propadnout, a ne se mu věnovat jen proto, že to okolí očekává. Je třeba si denně klást otázku, pro koho dalšího má vaše 
práce smysl. Jistě, pro svět bude důležitá třeba až za dvacet let, ale hlavní je, aby byla zásadní pro vás tady a teď. Je jedno, zda vaši 
práci pozítří někdo označí za brak. Vaše přesvědčení musí být neustále neochvějné. 

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

(A) Každý by měl následovat především svoje srdce. 
(B) Musíte svému projektu propadnout, a ne se mu věnovat jen proto, že to okolí očekává. 
(C) Je třeba si denně klást otázku, pro koho dalšího má vaše práce smysl. 
(D) Jistě, pro svět bude důležitá třeba až za dvacet let, ale hlavní je, aby byla zásadní pro vás tady a teď. 
(E) Vaše přesvědčení musí být neustále neochvějné. 
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13. 

Benzin je v současnosti celosvětově nevídaně drahý. Útoky islámských radikálů na ropná zařízení v Iráku, který je druhým 
největším těžařem ropy z kartelu zemí OPEC, vyšponovaly ceny pohonných hmot na nejvyšší hodnoty od podzimu roku 2012. A 
aby toho nebylo málo, naprosto oprávněné jsou stesky českých řidičů na celoevropsky nejvyšší ceny pohonných hmot u tuzemských 
pump. Prakticky celý zbytek Evropy je na tom totiž ještě hůř. V porovnání cen u pump je jen Bulharsko levnější než Česko. A 
porovnáme-li ceny benzinu bez započítání daní, je Česko nejlevnější z celé osmadvacítky zemí Evropské unie. 

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

(A) Útoky islámských radikálů na ropná zařízení v Iráku, který je druhým největším těžařem ropy z kartelu zemí OPEC, 
vyšponovaly ceny pohonných hmot na nejvyšší hodnoty od podzimu roku 2012. 

(B) A aby toho nebylo málo, naprosto oprávněné jsou stesky českých řidičů na celoevropsky nejvyšší ceny pohonných hmot 
u tuzemských pump. 

(C) Prakticky celý zbytek Evropy je na tom totiž ještě hůř. 
(D) V porovnání cen u pump je jen Bulharsko levnější než Česko. 
(E) A porovnáme-li ceny benzinu bez započítání daní, je Česko nejlevnější z celé osmadvacítky zemí Evropské unie. 
  

14. 

Češi nakupují ve slevách zdaleka nejvíce v Evropě. Pomocí slevových akcí se v supermarketech prodá více než polovina veškerého 
zboží. Obchodníkům a výrobcům se to nelíbí, stěžují si na nízké marže a příliš vysoké slevy. Zároveň však pod tlakem ostatních 
nabízejí v akcích stále více zboží. Zdejší obchoďáky se slevami na většinu zboží jsou bez nadsázky evropský fenomén. Objem zboží, 
které tu řetězce prodají v akci, tvoří 52 procent veškerého obratu, což je dramaticky více než jinde v Evropě. Například v Německu, 
kde jsou slevy také velice populární, je to jen 16 procent. Podstatně více zboží v akcích než v Česku se prodá už jen v dalších 
východoevropských zemích – v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku. 

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

(A) Pomocí slevových akcí se v supermarketech prodá více než polovina veškerého zboží. 
(B) Zdejší obchoďáky se slevami na většinu zboží jsou bez nadsázky evropský fenomén. 
(C) Objem zboží, které tu řetězce prodají v akci, tvoří 52 procent veškerého obratu, což je dramaticky více než jinde v Evropě. 
(D) Například v Německu, kde jsou slevy také velice populární, je to jen 16 procent. 
(E) Podstatně více zboží v akcích než v Česku se prodá už jen v dalších východoevropských zemích – v Polsku, na Slovensku 

a v Maďarsku. 
  

15. 

Odborníci se jednoznačně shodují, že pro rodiče agresivních dětí je zvlášť důležitý pevný postoj. Důslednost je lepší zbraň než 
násilné trestání. Pokud dítěti nařežeme, jeho agresivní chování se tím jen podporuje a v zásadě také utvrzuje. Namísto toho je podle 
psychologů lepší děti „trestat“ úkoly, které je nebaví, jako jsou například domácí práce. Vhodný je i zákaz oblíbených činností, 
například televize, počítače nebo hraní si venku s kamarády. Občasný ústupek rodičů pak není na škodu. Rodiče však často dělají 
chybu, že ze svých pravidel slevují. Přitom právě výdrž v zásadovosti je stejně důležitá jako železné nervy, když váš potomek spustí 
na veřejnosti. 

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

(A) Důslednost je lepší zbraň než násilné trestání. 
(B) Namísto toho je podle psychologů lepší děti „trestat“ úkoly, které je nebaví, jako jsou například domácí práce. 
(C) Vhodný je i zákaz oblíbených činností, například televize, počítače nebo hraní si venku s kamarády. 
(D) Občasný ústupek rodičů pak není na škodu. 
(E) Rodiče však často dělají chybu, že ze svých pravidel slevují. 
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Všechny následující úlohy řešte pouze na základě informací uvedených v textu či z něho vyplývajících. 

16. 

Češi odhadují, že téměř třetinu trestných činů (přesněji 29 %) 
v jejich zemi spáchají cizinci. Realita je podle policejních 
statistik úplně jiná – loni spáchali v Česku cizinci devět 
procent trestných činů. Podobné nadhodnocování zločinnosti 
cizinců není ani jinde v Evropě žádná vzácnost. Z průzkumu 
plyne, že cizineckou zločinnost přeceňují lidé tím více, čím 
nižšího vzdělání dosáhli, a dále ti, kteří volají po přísnějších 
trestech (včetně trestu smrti). 

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

I. Češi mají nepřesné představy o trestné činnosti cizinců na 
území ČR. 

II. Lidé bez maturity žádají zavedení trestu smrti. 
III. Výše dosaženého vzdělání souvisí s mírou přeceňování 

trestné činnosti cizinců. 

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

17. 

České důchodkyně mají v průměru o pětinu nižší starobní 
důchod než čeští muži. Ve výši penze se odráží počet 
odpracovaných let i výdělek, z něhož se posílá určité procento 
do důchodového systému. Ženy v Česku vydělávají v průměru 
téměř o čtvrtinu méně než muži, odvádějí tedy také z platu 
méně. Pracují totiž v oborech a profesích s nižšími příjmy. Ale 
i na stejných pozicích mívají podle průzkumů menší mzdu než 
jejich kolegové. Důchod pak ovlivňuje i doba rodičovské 
dovolené či práce na částečný úvazek. Kvůli nižším penzím 
hrozí ženám ve stáří mnohem více chudoba než mužům. Žijí 
také déle, takže často zůstávají bez partnera a veškeré náklady 
na živobytí nesou samy. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Ženy odcházejí do důchodu v nižším věku než muži. 
(B) V průběhu mateřské dovolené ženy neodvádějí peníze do 

důchodového systému. 
(C) Částka odvedená do důchodového systému z 

průměrného platu žen je nižší než částka odvedená z 
průměrného platu mužů. 

(D) Český důchodový systém je vůči mužům z mnoha 
hledisek nespravedlivý. 

(E) Většina žen žijících bez partnera se nachází 
v důchodovém věku. 

  

18. 

Kolegium Nejvyššího soudu zaujalo stanovisko k možnosti 
omezení výkonu volebního práva v rámci řízení o 
svéprávnosti. Dle stanoviska může být osoba omezená ve 
svéprávnosti omezena také k výkonu volebního práva, ovšem 
toto omezení musí být stanoveno výslovně v samostatném 
výroku soudního rozhodnutí. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Omezit volební právo lze jen nesvéprávné osobě. 
(B) Soud může rozhodnout o omezení výkonu volebního 

práva. 
(C) Omezit svéprávnost může jen Nejvyšší soud. 
(D) Volební právo nesmějí vykonávat žádné osoby omezené 

ve svéprávnosti. 
(E) Soudní rozhodnutí nesmí obsahovat výroky ve dvou 

různých věcech. 
  

19. 

Nejvyšší správní soud posuzoval kasační stížnost stěžovatele, 
který žaloval Komunistickou stranu Čech a Moravy (KSČM) 
poté, co mu odmítla poskytnout informaci o počtu svých členů. 
Nejvyšší správní soud došel ale v této věci k závěru, že 
politické strany a politická hnutí nejsou veřejnými institucemi 
ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, 
přestože čerpají peníze z veřejných zdrojů a stát částečně 
kontroluje činnost každé z nich. Politické strany tudíž nejsou 
povinny poskytovat informace podle zmíněného zákona. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Politické strany nesmějí být veřejnými institucemi. 
(B) Nejvyšší správní soud rozhoduje všechny žaloby týkající 

se svobodného přístupu k informacím. 
(C) Stát částečně kontroluje činnost KSČM. 
(D) Zákon o svobodném přístupu k informacím se netýká 

veřejných institucí. 
(E) KSČM je plně financována státem. 
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20. 

Jako „bílá propaganda“ se označuje propaganda, která 
neskrývá, že pochází z identifikovatelného zdroje (např. 
ministerstvo propagandy). Používá relativně věrohodné 
informace a pracuje s běžně používanými technikami, které 
jsou příznačné pro dnešní PR praxi, jako je například 
jednostranná prezentace názoru, zamlčování podstatných faktů 
nebo vyjímání autentických výroků z celkového kontextu. 
Zároveň je charakterizována spíše jemnějšími metodami 
přesvědčování. Obecně se dá tvrdit, že tento typ propagandy je 
nejčastěji využíván v době míru. Také tzv. „šedá propaganda“ 
může záměrně šířit neúplné, nepřesné a zavádějící informace. 
Na rozdíl od bílé propagandy však příjemcům sdělení není 
známo, z jakého zdroje pochází. Nástrojem může být například 
vytváření pozitivních nebo očerňujících příběhů, o kterých 
informují média jako o nezávislém sdělení. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Propaganda, která vzniká na ministerstvu propagandy, se 
vždy označuje jako tzv. bílá propaganda. 

(B) Šedá propaganda obvykle šíří nebezpečnější informace 
než bílá propaganda. 

(C) Jak bílá, tak i šedá propaganda mohou šířit ne zcela 
objektivní informace. 

(D) Bílá propaganda je vzhledem k používání jemnějších 
metod přesvědčování podstatně méně účinná než jiné typy 
propagandy. 

(E) Propaganda velmi často využívá jako svůj nástroj příběhy 
v médiích. 

  

21. 

Osídlení dolního toku řeky Loiry začalo před mnoha 
tisíciletími. V galorománské době tu vznikala sídla zvaná 
villae. Ta byla později nahrazena venkovskými pevnostmi 
budovanými vládnoucími Merovejci, které sloužily jako sídla 
velmožů i centrum obchodu a útočiště prostých obyvatel v 
době nebezpečí. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) V osmém století za centra obchodu sloužily pouze 
venkovské pevnosti. 

(B) Řeka Loira byla poprvé osídlena Galy. 
(C) Prostí obyvatelé se v době nebezpečí uchylovali do sídel 

zvaných villae. 
(D) Za Merovejců vznikala síť propojených rozsáhlých 

vojenských pevností. 
(E) V oblasti dolního toku řeky Loiry vládli Merovejci. 
  

22. 

Společnost 21. století, vyrůstající z kořenů západních kultur, je 
často oprávněně vnímána jako ateistická a individualistická. 
Náboženství je v ní znakem historie, přičemž právě potřeba 
sounáležitosti stále poskytuje náboženství dostatečnou oporu. 
Avšak jeho role se změnila, stal se z něj výrobek, popový hit, 
politický program. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Na rozdíl od západu pozorujeme ve východních 
společnostech menší tendence k individualismu a ateismu. 

(B) Postavení náboženství se změnilo především s oslabením 
potřeby pocitu sounáležitosti ve společnosti 21. století. 

(C) Společnost 21. století vykazuje rysy individualismu, 
náboženství z ní ale zcela nevymizelo. 

(D) Společnost 21. století je ateistická jen zdánlivě, neboť 
náboženství v ní stále přetrvává jako protiváha 
tradicionalismu. 

(E) Zachování náboženství se opírá o rostoucí odpor 
společnosti k silně se projevujícímu individualismu 
a ateismu. 

  

23. 

Zájemci o hypoteční úvěry budou podrobeni detailnějšímu 
zkoumání své finanční síly. Česká národní banka (ČNB) 
zveřejnila řadu doporučení, podle kterých mohou komerční 
banky postupovat. Měsíční splátka hypotečního úvěru by 
například neměla přesáhnout 45 procent čistého měsíčního 
příjmu žadatele, jeho celkové zadlužení pak devítinásobek jeho 
čistého ročního příjmu. ČNB zveřejnila svá doporučení v 
reakci na nepříznivý vývoj na trhu nemovitostí, který z 
pohledu ČNB ohrožuje stabilitu bankovního sektoru. Ceny 
nemovitostí stále rostou, v důsledku čehož roste množství a 
celkový objem hypotečních úvěrů. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Žadatel o hypoteční úvěr s nízkým čistým měsíčním 
příjmem nemá na takový úvěr podle ČNB nárok. 

(B) V důsledku doporučení ze strany ČNB zdražují hypoteční 
úvěry komerčních bank. 

(C) Růst objemu hypotečních úvěrů je ovlivněn 
zvyšováním cen nemovitostí. 

(D) ČNB zkoumá finanční sílu zájemců o hypoteční úvěry. 
(E) Zadlužený žadatel o hypoteční úvěr nemá na hypotéku 

nárok. 
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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 

V polovině dubna zaplavují žluté květy řepky rozsáhlá pole v nížinách, později i ve vyšších oblastech. Alergici tuto rostlinu ale příliš 
v lásce nemají. Její doba květu trvá jeden měsíc. Vzhledem ke stále větším rozlohám osetým řepkou rostou i počty alergiků na její 
pyl. Je převážně samosprašná, ale s vysokým podílem cizosprášení (30–40 %) v závislosti na ročníku a odrůdě i na aktivitě včel, na 
větru v době kvetení i na genetické dispozici. Sprášení větrem je menší než 10 %, hmyzem (hlavně včelami, ale i čmeláky a 
mouchami) nad 90 %. Pyl se nešíří na příliš velké vzdálenosti, pylová zrna jsou poměrně těžká a hrudkují se. A kde se vlastně řepka 
vzala a jak ji na poli kromě typicky žluté barvy poznáme? 

Řepka olejka (Brassica napus L., var. Napus) je jednoletá, 60–120 cm vysoká bylina se silným hlavním kořenem. Dolní, lodyžní 
listy jsou lyrovitě peřenosečné, řapíkaté, horní jednoduché, přisedlé, všechny sivozelené, silně ojíněné. Květy jsou v řídkých 
hroznech, kališní lístky úzce eliptické až kopinaté, koruna je světle žlutá. Plody jsou šešule od vřetene květenství odstálé v úhlu 
nejméně 45°. Semena mají palčivou chuť, obsahují 44–47 % oleje vysoké kalorické hodnoty. 

Původní uplatnění druhů z rodu Brassica jako zeleniny či pikantních hořčičných semen přerostlo již v období středověku v uplatnění 
semen řepky a řepice pro výrobu olejů na svícení a mazání či pro mydlářství. Řepka se uplatňuje v těchto základních okruzích: je 
potravinářskou surovinou pro lidskou výživu, extrahované šroty, případně pokrutiny či semena jsou významnou součástí krmných 
směsí, biomasa se užívá jako zelené krmení či hnojení, řepková bílkovina je využitelným zdrojem pro lidskou výživu, řepkový olej 
je významnou surovinou pro chemický průmysl a jako zdroj obnovitelné energie místo fosilních zdrojů. 

Česká republika je 4. nejvýznamnějším světovým exportérem řepkového extrahovaného šrotu a nadto vyváží kolem 20–30 tisíc tun 
řepkového oleje. Řepka byla několik desetiletí okrajovou a řídce zastoupenou plodinou, v 90. letech se stala nejvýznamnější 
transformační plodinou českého zemědělství, neboť nahradila úbytek ploch krmných plodin. Od roku 2000 se řepka stala 
nejvýznamnější exportní komoditou rostlinné výroby ČR. To bylo způsobeno tím, že se za období 1989–2000 plochy oseté řepkou 
zvětšily asi o 350 % a tento trend bude pokračovat – jejich výměra zřejmě dále poroste a zvýší se i výnosy. Hlavní příčinou tohoto 
rozmachu je pak dlouhodobě dobrá prodejnost řepky v porovnání s obilninami a luskovinami, případně cukrem či škrobem. 

Řepku včely milují, alergici už méně. Pylová informační služba [online], [cit. 22. 5. 2018]. Dostupné na WWW: 
<http://www.pylovasluzba.cz/novinky/repku-vcely-miluji-alergici-uz-mene-175>. 

24. 

Které z následujících tvrzení nevyplývá z uvedeného textu? 

(A) Sprášení řepky olejky větrem probíhá v menším rozsahu 
než sprášení hmyzem. 

(B) Řepka olejka má velmi dlouhý hlavní kořen. 
(C) Řepka olejka se pěstuje v nížinách i ve vyšších oblastech. 
(D) Řepka olejka nachází své uplatnění v potravinářství. 
(E) Řepka olejka disponuje dolními i horními listy. 
  

25. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) K úbytku krmných ploch docházelo z důvodu poklesu 
živočišné produkce. 

(B) Uplatnění druhů z rodu Brassica se v průběhu historie 
změnilo. 

(C) Řepka olejka je v ČR nejprodávanější zemědělskou 
plodinou. 

(D) Řepku olejku nelze na stejném místě pěstovat opakovaně. 
(E) Řepkový pyl je jedním z nejagresivnějších alergenů. 
  

26. 

Který z následujících důvodů je v uvedeném textu zmíněn jako 
příčina zvětšení ploch, na kterých je řepka pěstována? 

(A) možnost sklízet řepku ve stejný rok, kdy byla vyseta 
(B) dobrá prodejnost řepky v porovnání s některými 

jinými plodinami 
(C) narůstající zájem o řepkový olej v zahraničí 
(D) nedostatek ploch s krmnými plodinami 
(E) skutečnost, že se řepka stala nejvýznamnější exportní 

plodinou 
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TEXT K ÚLOHÁM 27 AŽ 29 

Sociální sítě jsou něco více než jen úspěšné firmy. Jednak tím, že změnily náš svět, způsob, jak spolu lidé komunikují. Představují 
svět budoucnosti, svět totální propojenosti. A jednak tím, jak symbolizovaly americkou převahu. Ty firmy vznikly v USA a zdálo se, 
že jejich potenciální konkurence se může zrodit zase jen v USA. Politici v jiných zemích se nad tím mohli rozčilovat, mohli 
organizovat opakované pokusy, jak za státní peníze napodobit Facebook nebo Twitter, a různými dílčími regulacemi americkým 
gigantům znepříjemňovat život – ale to je tak všechno, co mohli. V zásadě museli kapitulovat před nakažlivostí sociálních sítí, 
protože jakýkoli radikálnější zákrok by jim jejich voliči netolerovali. Lidé ty americké sociální sítě chtěli, to byl fakt, s nímž nic 
nehnulo. 

Tenhle obraz se v posledních pár letech zakalil. Zatím poslední ťafka přišla minulý týden v podobě dvacetiprocentního poklesu cen 
akcií Facebooku, jenž byl jeho největším jednodenním poklesem v historii. O den později následoval Twitter s poklesem jen o 
procento menším. Příznačné je, že akcie Facebooku a Twitteru s sebou nestrhly ostatní akcie technologického sektoru. Amazon je 
úspěšnější než kdy dřív. Jsou to pouze sociální sítě, které narazily. 

Pod palbou kritiky se v poslední době ocitl samotný podnikatelský model sociálních sítí. Najednou více lidí kriticky nahlíží to, co 
někteří technopesimisté vědí už dlouho – že model založený na tom, že na sítích je všechno zdarma, lze monetizovat jedině tak, že 
firmy se budou snažit maximalizovat růst uživatelů a jejich aktivitu a následně sledovat a prodávat jejich osobní údaje. 

K tomuto kulturnímu obratu se přidal obrat politický. Politici na obou stranách Atlantiku se osmělili a přestali poslouchat 
sebevědomé výklady proroků ze Silicon Valley, že jakákoli regulace „zlomí internet“. Facebook musí čelit daleko přísnějším 
zákonným regulacím, jež zvyšují jeho provozní náklady a nutí ho pouštět se do řešení problémů, pro něž jeho lidé nejsou 
intelektuálně disponováni. Místo soustředění se na vývoj nových produktů bude muset Facebook zaměstnat armádu cenzorů, která 
bude vychytávat chyby umělé inteligence analyzující závadný obsah. 

Neskýtá to nijak optimistický pohled. Nová pracovní místa pro informační dozorce jsme si kdysi s „propojeným světem“ nespojovali 
o nic víc než technooptimisté ze Silicon Valley. A alternativní modely fungování sociálních sítí, jaké předvádí Rusko nebo Čína, 
jsou ještě mnohem znepokojivější. Letos zkrátka sociální sítě definitivně ztratily charisma. 

(https://echo24.cz/a/SsqAk/socialnim-sitim-padaji-akcie-i-charisma, upraveno) 

27. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Podnikatelský model sociálních sítí v současné době 
hodnotí kriticky větší počet lidí než dříve. 

(B) Cena jedné akcie Twitteru je v současnosti vyšší než cena 
jedné akcie Facebooku. 

(C) Sociální sítě pocházející z USA čelí v posledních letech 
čím dál silnější konkurenci firem založených v jiných 
zemích. 

(D) Sociální sítě musejí čelit přísnějším regulacím v Evropě 
než v USA. 

(E) Současná hodnota společnosti Amazon je vyšší než 
současná hodnota Facebooku. 

  

28. 

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

(A) ilustrovat na příkladu sociálních sítí obecně kritičtější 
pohled veřejnosti na moderní technologie 

(B) varovat uživatele před možnými riziky, která jsou spojena 
s působením na sociálních sítích 

(C) upozornit na to, že sociální sítě jsou v současné době 
vnímány negativněji než v minulosti 

(D) zhodnotit podnikatelský model sociálních sítí založený na 
prodávání osobních dat uživatelů 

(E) vyzvat ke zpřísnění státních regulací vymezujících 
působení sociálních sítí 

  

29. 

Jaká byla podle uvedeného textu bezprostřední příčina toho, že 
minulý týden došlo k poklesu cen akcií některých sociálních 
sítí? 

(A) Byly zveřejněny údaje o klesajícím počtu uživatelů 
sociálních sítí. 

(B) Některé sociální sítě zveřejnily nepříznivé hospodářské 
výsledky za předchozí období. 

(C) Byla schválena přísnější regulace sociálních sítí, která 
v budoucnu zvýší jejich náklady a omezí jejich rozvoj. 

(D) Objevily se informace o nevhodném nakládání s osobními 
údaji uživatelů, které zpochybnily důvěryhodnost 
některých sociálních sítí. 

(E) Bezprostřední příčina zmiňovaného poklesu není v 
textu přesně uvedena. 
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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 

Měli bychom pít mléko? Většina lékařů a odborníků na výživu konzumaci mléka a mléčných výrobků podporuje. Jenže nám není 
dáno v poklidu mléčné produkty konzumovat, protože se stále ozývají hlasy (především léčitelů, ale i některých lékařů), které mléko 
zatracují. Kdo se k nim uchýlí pro radu při léčbě třeba i závažné nemoci, leckdy odchází s varováním před konzumací mléka. Proti 
takovému plošnému odmítání se ale staví například Mgr. Pavel Suchánek, odborník na výživu z pražského Institutu klinické 
a experimentální medicíny. Špatná stravitelnost mléčné bílkoviny kaseinu není nijak vědecky prokázána, jde pouze o omílanou 
spekulaci. Stejně tak je zavádějící vinit mléko z podpory vzniku rakoviny. To výzkumné studie prokázaly pouze u červeného masa, 
navíc především v souvislosti s jeho tepelnou úpravou. Další oblíbený argument odpůrců mléka je ten, že mléko zahleňuje. Hlenem 
z mléčných výrobků se podle nich ucpávají dýchací cesty, což údajně zapříčiňuje ranní zahlenění, chronické rýmy, alergie, kašel. 
Zvýšení zahlenění sliznic po konzumaci mléka však opět žádné seriózní studie nepotvrdily, zdůrazňuje magistr Suchánek. Mléko si 
zkrátka nezaslouží zatracení, spíše naopak – z řady vědecky prokázaných důvodů je jeho konzumace prospěšná. Není samozřejmě 
dobré žít jen „na mléku“, ale přiměřené množství mléčných produktů do jídelníčku rozhodně patří. 

(www.vitalia.cz/clanky/bily-napoj-s-otaznikem/) 

Text 2 

Vezměme si obecné glosy a tvrzení, které se díky trvalé propagandě mlékárenského průmyslu staly dogmatem: mléko obsahuje 
především kalcium (vápník), bílkoviny a dále pak řadu vitaminů. A proto má být zdravé. Ano, kravské mléko obsahuje vápník, což 
je právě ten problém. Obsahuje jej tolik, že při pravidelné konzumaci mléka a mléčných výrobků dochází k porušení acidobazické 
rovnováhy. Ta pak vede nejen ke snížené schopnosti metabolizovat vápník a cenné složky, ale především k nadměrnému vylučování 
vitaminu D spolu s vápníkem z těla ven. Vitamin D se významně účastní ukládání kalcia v kostech, proto nelze dát rovnítko mezi 
přísunem vápníku z mléka a jeho využitelností lidským organismem. Vápník v mléce je vázaný na kasein, který je svou 
biochemickou strukturou pro dospělou část populace velmi těžko stravitelný, a tedy prakticky nevyužitelný. To je dáno skutečností, 
že v dospělosti člověku chybí enzym chymosin, který v novorozeneckém a batolecím věku štěpí kasein. Kasein, který je majoritním 
druhem proteinů v mléce, tak není nikdy u dospělého člověka dobře natráven. Proteiny v kravském mléce mají zajistit 
mnohonásobně rychlejší váhový přírůstek u telat, než jak je tomu obvyklé u růstu člověka, proto konzumací mléka dostáváme do 
těla abnormální množství proteinů, které lidský organismus neumí efektivně využít. Nadměrná konzumace bílkovin vede 
samozřejmě k řadě nemocí. 

(www.revolucni-vyziva.cz/mleko-zdrave-nebo-jed/) 

30. 

Která z následujících možností nejlépe popisuje, jaký znak 
nese každý z uvedených textů? 

(A) Oba texty obhajují konzumaci mléka. 
(B) Oba texty citují vědecké autority. 
(C) Oba texty vystupují proti léčitelům. 
(D) Oba texty tvrdí, že mléko není pro dospělé vhodné. 
(E) Oba texty používají vědecké argumenty nebo se na ně 

odkazují. 
  

31. 

Které z následujících tvrzení nevyplývá ani z jednoho 
z uvedených textů? 

(A) Kasein je pro mnoho lidí těžko stravitelný. 
(B) Řada léčitelů nedoporučuje pití mléka. 
(C) Enzymová výbava člověka se s věkem proměňuje. 
(D) U malých dětí není štěpení kaseinu takový problém jako 

u dospělých. 
(E) Mléko způsobuje časté problémy s alergiemi. 
  

32. 

Na kterou z následujících otázek lze najít odpověď v každém 
z uvedených textů? 

(A) Může být mléko zdrojem vitaminu D? 
(B) Je kasein přítomný v mléce pro dospělé špatně 

stravitelný? 
(C) Je konzumace mléka spojena se vznikem rakoviny? 
(D) Souvisí konzumace mléka se zvýšenou tvorbou hlenu? 
(E) Je mléko dobrým zdrojem vápníku? 
  

33. 

Která z následujících možností uvádí oblast, na niž mají oba 
texty nejvíce rozdílný názor? 

(A) zdravotní důsledky konzumace mléka 
(B) přínos vitaminu D pro lidské zdraví 
(C) obsah vitaminů v kravském mléce 
(D) věrohodnost studií o škodlivosti mléka 
(E) význam vápníku pro lidský organismus 
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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 zobrazuje procentuální zastoupení dívek a chlapců při maturitách v letech 2010 až 2016. V letech 2010 až 2012 maturovalo 
každoročně vždy 120 žáků (vždy celkem čtyři třídy). Od roku 2013 maturovalo každoročně vždy 150 žáků (vždy celkem pět tříd). 

 
 

34. 

Pokud by v roce 2015 u maturity neuspělo 20 % dívek a 10 % 
chlapců, kolik by to bylo celkem neúspěšných žáků? 

(A) 16 
(B) 21 
(C) 24 
(D) 36 
(E) 45 
  

35. 

O kolik více chlapců maturovalo v roce 2013 než v roce 2012? 

(A) o 6 
(B) o 12 
(C) o 15 
(D) o 24 
(E) o 33 
  

36. 

Ve kterém roce došlo k největšímu absolutnímu zvýšení počtu 
maturujících chlapců oproti minulému roku? 

(A) v roce 2012 
(B) v roce 2013 
(C) v roce 2014 
(D) v roce 2015 
(E) v roce 2016 
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TEXT K ÚLOHÁM 37 AŽ 39 

Následující tabulka obsahuje údaje o množství spotřebované elektřiny v obytném domě a o její ceně, a to po jednotlivých čtvrtletích 
(označení „2014/1“ znamená 1. čtvrtletí roku 2014 apod.). 

Čtvrtletí Spotřeba (MWh) Cena za MWh (tis. Kč) 

2014/1 16 5 

2014/2 13 5 

2014/3 12 5 

2014/4 14 5 

2015/1 18 5,5 

2015/2 15 5,5 

2015/3 20 6 

2015/4 18 4,5 

2016/1 22 4,5 

2016/2 16 4,5 

2016/3 17 4,5 

2016/4 15 7 

 

37. 

Celkem pro kolik z uvedených čtvrtletí prokazatelně platí, že 
se spotřeba elektřiny oproti předchozímu čtvrtletí snížila? 

(A) pro 1 
(B) pro 3 
(C) pro 4 
(D) pro 6 
(E) pro 7 
  

38. 

Ve kterých čtyřech po sobě jdoucích čtvrtletích bylo ve 
sledovaném období celkové množství spotřebované elektřiny 
nejmenší? 

(A) od 2014/1 do 2014/4 
(B) od 2015/2 do 2016/1 
(C) od 2015/3 do 2016/2 
(D) od 2015/4 do 2016/3 
(E) od 2016/1 do 2016/4 
  

39. 

Ve kterém z uvedených čtvrtletí byla celková cena 
spotřebované elektřiny nejvyšší? 

(A) 2014/3 
(B) 2015/1 
(C) 2015/3 
(D) 2016/1 
(E) 2016/2 
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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. 

V hotelu jsou pouze jednolůžkové, dvojlůžkové a trojlůžkové 
pokoje, alespoň jeden od každého. 

podíl počtu všech lůžek 
v hotelu a počtu všech pokojů 
v hotelu 

3 

 

(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. 
 

obsah pravoúhlého 
trojúhelníku se stranami 
o délkách a cm, a cm, b cm 

obsah obdélníku se stranami 

o délkách 
2

a
 cm, a cm 

 

(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. 

Číslo x je celé záporné. 

1

x

x
 

1 x

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. 

Házíme standardní šestistěnnou hrací kostkou se stěnami 
označenými čísly 1 až 6. 

pravděpodobnost, že při 
prvním hodu padne sudé číslo 
a při druhém hodu liché číslo 

pravděpodobnost, že při 
prvním hodu padne číslo větší 
než 3 a při druhém hodu číslo 

menší než 3 
 

(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. 

Čísla A, B, C jsou kladná celá a platí pro ně A > B > C. 

A · (B − C) C · (B − A) 
 

(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. 
 

počet kladných celých čísel 
menších než 1 000 
dělitelných šesti, ale ne 
čtyřmi 

počet kladných celých čísel 
menších než 1 000 

dělitelných čtyřmi, ale ne 
šesti 

 

(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. 

Uvažujme kladné celé číslo x dělitelné dvěma. Je x dvojciferné 
číslo? 

(1) Ciferný součet čísla x je dvojciferné číslo. 
(2) Ciferný součet poloviny čísla x je dvojciferné číslo. 

(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. 

Košile stála před slevou N Kč, po slevě P Kč. Byla sleva větší 
než 10 %? 

(1) 100N P   
(2) Dvě nezlevněné košile stály dohromady stejně jako tři 

zlevněné košile. 

(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 součin čísel A a B celé číslo? 

(1) Polovina součinu čísel A a B je celé číslo. 
(2) Podíl čísel A a B je celé číslo. 

(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. 
  

49. 

Obvod pravidelného šestiúhelníka je 60 centimetrů. Obvod 
pravidelného n-úhelníka je třikrát větší, ačkoli každá jeho 
strana je pouze o polovinu delší než strana uvedeného 
šestiúhelníka. Čemu se rovná n? 

(A)   6 
(B)   8 
(C) 12 
(D) 15 
  

50. 

Celkem kolik celých čísel od 1 do 100 obsahuje pouze liché 
číslice (0 je sudá číslice)? 

(A) 25 
(B) 30 
(C) 45 
(D) 50 
  

51. 

Jana odstřihla všechny čtyři rohy papírového čtverce, a to tak, 
že každý vzniklý odstřižek byl rovnoramenným pravoúhlým 
trojúhelníkem s odvěsnami v délce třetiny délky strany 
původního čtverce. Vzniklý papírový osmiúhelník má o 8 
cm2 menší obsah než původní čtverec. Kolik činil obvod 
původního čtverce? 

(A) 16 cm 
(B) 24 cm 
(C) 32 cm 
(D) 36 cm 
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52. 

Voda z plného stolitrového sudu byla beze zbytku rozlita do 
lahví o objemu 1 litr a lahví o objemu 600 ml tak, že všechny 
lahve byly zcela plné. Celkem bylo naplněno 120 lahví. 
Celkem kolik litrových lahví bylo naplněno? 

(A) 20 
(B) 50 
(C) 70 
(D) 90 
  

53. 

Máslo zdražené o pět šestin původní ceny stojí 44 Kč. Kolik 
by stálo stejné máslo zdražené jen o polovinu původní ceny? 

(A) 30 Kč 
(B) 36 Kč 
(C) 42,50 Kč 
(D) 48 Kč 
  

54. 

Video na internetu vidělo v prvních čtyřech týdnech od jeho 
nahrání celkem 60 tisíc uživatelů. Kolik uživatelů vidělo 
video ve třetím týdnu od nahrání, víme-li, že ve druhém a 
každém dalším týdnu od nahrání je viděl vždy právě 
poloviční počet uživatelů oproti týdnu předcházejícímu? 

(A)   4 000 
(B)   7 500 
(C)   8 000 
(D) 15 000 
  

55. 

Jirka sklízí ovoce: 1 kg jablek natrhá za 6 minut, 1 kg jahod 
nasbírá za 12 minut, 1 kg třešní natrhá za 15 minut. Na trhu 
prodává 1 kg jablek, jahod a třešní postupně za 20 Kč, 50 Kč 
a 60 Kč. Než ovšem doveze ovoce na trh, tak mu pětina 
jablek, pětina jahod a čtvrtina třešní shnije, takže je musí 
vyhodit. Jirka trhal každý druh ovoce po dobu 2 hodin, odjel 
s ním na trh a tam všechno neshnilé ovoce prodal. Jaké je 
pořadí druhů ovoce od toho, na kterém utržil největší částku, 
po to, na kterém utržil nejmenší částku? 

(A) jablka, jahody, třešně 
(B) jahody, třešně, jablka 
(C) třešně, jablka, jahody 
(D) třešně, jahody, jablka 
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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. 

Matouš koupil kytici složenou pouze z růží a tulipánů. Každý 
tulipán jej stál T Kč, každá růže jej stála R Kč, celkem bylo 
v kytici X růží (všechny uvedené hodnoty jsou nenulové). Platí 
vztah: 

( 10)T X R X    

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného vztahu? 

(A) Cena jednoho tulipánu byla nižší než cena jedné růže. 
(B) Kdyby byl jeden tulipán o 10 Kč dražší, stál by stejně jako 

jedna růže. 
(C) Pokud by bylo tulipánů pouze 10, stály by stejně jako 

všechny růže. 
(D) Pokud by jedna růže stála 10 Kč, jeden tulipán by stál 

20 Kč. 
  

57. 

Vinař připravil bílé víno jako směs tvořenou právě třemi 
vinnými odrůdami (Chardonnay, Sauvignon, Tramín). Podíl 
Chardonnay na výsledné směsi je c %, podíl Sauvignonu je s 
%. Platí vztah: 

c = 60 − s 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného vztahu? 

(A) Podíl Chardonnay je větší než podíl Sauvignonu. 
(B) Podíl Chardonnay je větší než 40 %. 
(C) Podíl Sauvignonu je větší než podíl Chardonnay. 
(D) Podíl Tramínu je menší než 50 %. 
  

58. 

Operace ♣ je pro všechna kladná čísla x, y definována vztahem 
1

x y
xy

  . Čemu se rovná y, platí-li 2 0, 2y  ? 

(A)   0,5 
(B)   2,5 
(C)   5 
(D) 10 
  

59. 

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

0a   a 0b   vznikla platná rovnost? 

______ 2 2a b a     

(A) 
2a

b
 

(B) 
1

2
2

a
b
  

(C) 
2b

a
 

(D) 
1 a

b
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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 

Letecká společnost létá do pěti zemí (Belgie, Itálie, Norsko, 
Rusko, Španělsko). Do každé země létá jiný typ letadla (A, B, 
C, D, E). Víme, že: 

 Letadlo D létá buď do Itálie, nebo do Španělska. 
 Letadlo A nelétá ani do Belgie, ani do Itálie. 
 Do Norska létá letadlo E. 
 Do Belgie nelétá letadlo C. 

60. 

Do kterých zemí může létat letadlo B? 

(A) jen do Itálie 
(B) jen do Belgie 
(C) do kterékoli země z dvojice Itálie, Španělsko 
(D) do kterékoli země z dvojice Španělsko, Belgie 
(E) do kterékoli země z dvojice Rusko, Belgie 
  

61. 

Pokud by platilo, že letadlo C létá do Španělska, které 
z následujících tvrzení by bylo určitě pravdivé? 

(A) Letadlo A létá do Ruska. 
(B) Letadlo A létá do Norska. 
(C) Letadlo B létá do Itálie. 
(D) Letadlo B létá do Ruska. 
(E) Letadlo D nelétá do Itálie. 
  

62. 

Které letadlo může létat do Španělska? 

(A) jen kterékoli letadlo z dvojice A, C 
(B) kterékoli letadlo z trojice A, B, C 
(C) kterékoli letadlo z trojice A, C, D 
(D) kterékoli letadlo z trojice B, C, D 
(E) kterékoli letadlo z trojice A, B, D 
  

63. 

Které z následujících tvrzení je určitě nepravdivé? 

(A) Letadlo D létá do Španělska. 
(B) Letadlo B létá do Ruska. 
(C) Letadlo B nelétá do Itálie. 
(D) Letadlo C nelétá do Itálie. 
(E) Letadlo A nelétá do Ruska. 
  

TEXT K ÚLOHÁM 64 AŽ 66 

Každý ze šesti přátel (dívky Adéla, Dana, Lenka a Mirka; 
chlapci Bořek a Filip) se o prázdninách u moře bude věnovat 
právě jednomu ze tří sportů – dva z nich se budou potápět, dva 
surfovat a dva jachtařit. Víme, že: 

 Lenka bude surfovat. 
 Filip nebude surfovat. 
 Dana se nebude potápět. 
 Žádný z chlapců se nebude potápět. 

64. 

Pokud by platilo, že Dana nebude surfovat, které 
z následujících tvrzení by bylo určitě pravdivé? 

(A) Bořek bude surfovat. 
(B) Filip bude surfovat. 
(C) Mirka bude surfovat. 
(D) Dana se bude potápět. 
(E) Adéla bude jachtařit. 
  

65. 

O kterých sportech víme určitě, že se jim Bořek nebude 
věnovat? 

(A) jen o potápění 
(B) jen o jachtaření 
(C) o surfování a o jachtaření 
(D) o potápění a o jachtaření 
(E) o surfování a o potápění 
  

66. 

O kom víme určitě, že bude jachtařit? 

(A) jen o Adéle 
(B) jen o Filipovi 
(C) jen o Bořkovi 
(D) o Filipovi a o Adéle 
(E) o Bořkovi a o Filipovi 
  

 

 
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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