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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. 

Chlad a následné podchlazení organismu může ______ nejen 
k běžnému kašli, nachlazení a rýmě, ale i k mnohem ______ 
stavům, jako je chronická bolestivost kloubů a zad. 

(A) svádět – bolestivějším 
(B) směřovat – výraznějším 
(C) podněcovat – trvalejším 
(D) vést – závažnějším 
(E) dráždit – zoufalejším 
  

2. 

Účastníky řízení jsou žadatel a další ______ osoby, na které se 
vztahuje ______ správního orgánu. 

(A) možné – princip 
(B) dotčené – rozhodnutí 
(C) takové – forma 
(D) žádající – zákon 
(E) účastnické – zájem 
  

3. 

Při budování dolu dochází k ______ lesních porostů, neboť 
ložiska uranové rudy se často ______ v zalesněných oblastech. 

(A) vykácení – vypínají 
(B) narušení – shromažďují 
(C) přeskupování – vyskytují 
(D) vymýcení – nacházejí 
(E) obnovení – rozprostírají 
  

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. 

NEZKUŠENÝ : ______ = ______ : ROZTŘÍŠTĚNÝ 

(A) nejistý – kompaktní 
(B) nekompetentní – nejednotný 
(C) ostřílený – soudržný 
(D) rozvážný – celistvý 
(E) zběhlý – rozdrobený 
  

5. 

______ : ŽIVINA = ______ : OPALOVACÍ KRÉM 

(A) chutná – vanilkový 
(B) stravitelná – roztíratelný 
(C) bílkovina – mastnota 
(D) přírodní – prospěšný 
(E) přirozená – běžný 
  

6. 

______ : ŽIVOT = SŇATEK : ______ 

(A) zdraví – manželka 
(B) početí – manželství 
(C) smrt – hádka 
(D) porod – rozvod 
(E) zrod – slib 
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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. 

Německo viní Evropskou centrální banku, že svou 
rozhazovačnou politikou ohrožuje německé penzisty a žene je 
do náruče radikálů. 

synonymum 

(A) vyplýtvanou 
(B) rozjívenou 
(C) marnotratnou 
(D) zanedbanou 
(E) promarněnou 

antonymum 

(F) rozvážnou 
(G) šetrnou 
(H) levnou 
(I) úzkoprsou 
(J) prozíravou 
  

8. 

Většina ze zkoumaných osob vnímala svou závislost na 
telefonech zkresleně – ti, kdo během experimentu po mobilu 
sáhli, si většinou nebyli vědomi toho, po jak krátké době tak 
učinili. 

synonymum 

(A) nepřesně 
(B) mlhavě 
(C) pohoršeně 
(D) zdánlivě 
(E) nevýrazně 

antonymum 

(F) plasticky 
(G) stejně 
(H) objektivně 
(I) výrazně 
(J) významně 
  

9. 

Před několika lety jsem onemocněl vážnou chorobou, ale 
dokázal jsem to překonat. 

synonymum 

(A) seriózní 
(B) nebezpečnou 
(C) nakažlivou 
(D) kritickou 
(E) obávanou 

antonymum 

(F) neškodnou 
(G) polehčující 
(H) snadnou 
(I) vyléčitelnou 
(J) častou 
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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. 

Zajištění sociální spravedlnosti je prvořadým úkolem sociálního státu, v němž jsou zakotvena hospodářská, sociální a kulturní práva. 
Nelze totiž spoléhat jen na neviditelnou ruku trhu nebo občanskou společnost. Přirozená tendence lidí maximalizovat individuální 
prospěch by vedla k zanedbávání sociální spravedlnosti. Stát proto zůstává hlavním nástrojem společnosti i se svou sociální funkcí. 
Úplná rovnost sociálních práv je však spíše cílovou hodnotou. Společnost se k jejímu naplnění prostřednictvím státu může pouze 
přibližovat v závislosti na svých možnostech. Sociální spravedlnost si však společnost zajistí v principu sama, stát se v této otázce 
vůbec nemusí angažovat. 

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

(A) Nelze totiž spoléhat jen na neviditelnou ruku trhu nebo občanskou společnost. 
(B) Úplná rovnost sociálních práv je však spíše cílovou hodnotou. 
(C) Stát proto zůstává hlavním nástrojem společnosti i se svou sociální funkcí. 
(D) Společnost se k jejímu naplnění prostřednictvím státu může pouze přibližovat v závislosti na svých možnostech. 
(E) Sociální spravedlnost si však společnost zajistí v principu sama, stát se v této otázce vůbec nemusí angažovat. 
  

11. 

Němečtí vědci zjistili, že psi dokážou z dechu pacienta zjistit, zda trpí rakovinou plic. Dokážou rozpoznat i pacienty s touto nemocí 
v raném stadiu, což by mohlo znamenat i vyšší šanci těchto lidí na uzdravení. Vědci testovali čtyři psy, dva německé ovčáky, 
australského ovčáka a labradora. Dali jim vzorky dechu 220 pacientů. Polovina z nich byla zdravá, dalších 60 mělo chřipku 
a 50 pacientů trpělo těžkou alergií na zvířecí chlupy. Zvířata dokázala s úspěšností 71 procent určit pacienty s rakovinou plic. Vědci 
upozornili, že zvířata při pokusech nijak nebyla ovlivněna například pachy cigaret. „V dechu lidí s rakovinou plic se zřejmě 
nacházejí jiné složky než v dechu zdravých lidí, psi to vycítili a poznali,“ uvedl autor zprávy Thorsten Walles. 

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

(A) Němečtí vědci zjistili, že psi dokážou z dechu pacienta zjistit, zda trpí rakovinou plic. 
(B) Dokážou rozpoznat i pacienty s touto nemocí v raném stadiu, což by mohlo znamenat i vyšší šanci těchto lidí na uzdravení. 
(C) Polovina z nich byla zdravá, dalších 60 mělo chřipku a 50 pacientů trpělo těžkou alergií na zvířecí chlupy. 
(D) Vědci upozornili, že zvířata při pokusech nijak nebyla ovlivněna například pachy cigaret. 
(E) „V dechu lidí s rakovinou plic se zřejmě nacházejí jiné složky než v dechu zdravých lidí, psi to vycítili a poznali.“ 
  

12. 

Italští motoristé i chodci se shodují, že je značka špatně koncipovaná a lidi pouze mate. Nikdo totiž netuší, zda má značku chápat 
tak, že v daném místě prostitutky často přecházejí silniční komunikaci, či jen že se v dané oblasti lehké děvy pohybují. Potvrdil to i 
jeden z řidičů. „Jel jsem do zaměstnání a spatřil tuto značku. Zpomalil jsem, abych si ji prohlédl pořádně a přesvědčil se, že mě zrak 
nešálí. Nemohl jsem tomu uvěřit, silueta ženy na značce měla minisukni a velké poprsí. Podle mě je význam značky zřejmý, musí to 
být každému jasné,“ uvedl. V krizové oblasti severoitalského Trevisa bylo umístěno asi 30 značek. Údajně není výjimkou, že v noci 
potkáte na třech kilometrech až 35 žen, které se nabízejí řidičům. „V noci je to tam učiněná sexuální dálnice,“ shodují se místní. 

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

(A) Italští motoristé i chodci se shodují, že je značka špatně koncipovaná a lidi pouze mate. 
(B) Nikdo totiž netuší, zda má značku chápat tak, že v daném místě prostitutky často přecházejí silniční komunikaci, či jen že se 

v dané oblasti lehké děvy pohybují. 
(C) „Podle mě je význam značky zřejmý, musí to být každému jasné,“ uvedl. 
(D) V krizové oblasti severoitalského Trevisa bylo umístěno asi 30 značek. 
(E) Údajně není výjimkou, že v noci potkáte na třech kilometrech až 35 žen, které se nabízejí řidičům. 
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13. 

Od 50. let minulého století se ekonomická věda vrhla na matematické techniky investování umožňující nebývalé výdělky. Trh se 
přesunul z lidského obcování do počítačů a matematických investičních softwarů a transakce poletovaly sem a tam kybernetickým 
prostorem, aniž by zavadily o lidské faktory nebo braly v úvahu skutečnou hodnotu související s reálnou produkcí. Byly přece 
matematicky správné, jednou provždy a bez výjimky. 

Také díky dobře fungující matematice se mohl ještě v roce 2005 britský ministr financí chlubit, že navždy překonal cykly 
ekonomických vzestupů a pádů a že máme před sebou už jen trvalý ekonomický růst. On ten růst skutečně hladce probíhal téměř dvě 
desetiletí, takže bylo těžké mu nevěřit a představit si, že by to mohlo být jinak. 

Pak přišel finanční krach roku 2008, který se nikomu do žádných matematických formulí a sofistikovaných přístupů nevešel. 
Ekonomické myšlení bylo totiž předcházející půl století zbaveno svěrací kazajky zvané v psychologii „cognitive capture“, čili 
uvěznění v určitém pohledu či názoru i přes viditelnost reálných faktorů, které takový pohled vyvracejí. Těmi faktory byly stále se 
nafukující bubliny financování pomocí rostoucích dluhů stavěných na předpokládaném (a přesně propočítaném) budoucím růstu. 

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

(A) Trh se přesunul z lidského obcování do počítačů a matematických investičních softwarů a transakce poletovaly sem a tam 
kybernetickým prostorem, aniž by zavadily o lidské faktory nebo braly v úvahu skutečnou hodnotu související s reálnou 
produkcí. 

(B) Také díky dobře fungující matematice se mohl ještě v roce 2005 britský ministr financí chlubit, že navždy překonal cykly 
ekonomických vzestupů a pádů a že máme před sebou už jen trvalý ekonomický růst. 

(C) On ten růst skutečně hladce probíhal téměř dvě desetiletí, takže bylo těžké mu nevěřit a představit si, že by to mohlo být jinak. 
(D) Ekonomické myšlení bylo totiž předcházející půl století zbaveno svěrací kazajky zvané v psychologii „cognitive capture“, 

čili uvěznění v určitém pohledu či názoru i přes viditelnost reálných faktorů, které takový pohled vyvracejí. 
(E) Těmi faktory byly stále se nafukující bubliny financování pomocí rostoucích dluhů stavěných na předpokládaném (a přesně 

propočítaném) budoucím růstu. 
  

14. 

Z hlediska rizika, že vaše dítě začne experimentovat s drogami, nejde ani tak o způsob trávení volného času, jako spíše o vzhled 
a způsob vyjadřování. Pravidelné a velmi časté navštěvování diskoték a hudebních klubů, které se stává vlastně jedinou zábavou, 
výrazně zvyšuje riziko drogových experimentů. Naproti tomu organizované skupiny mládeže svázané silnou vnitřní ideologií, 
například YMCA, riziko drogových problémů snižují. Je v nich nabízen alternativní systém hodnot, často drogy přímo odmítající. Je 
třeba ale udržet míru. Stejně rizikové jako drogy jsou do extrémů strukturovaná společenství (sekty). 

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

(A) Z hlediska rizika, že vaše dítě začne experimentovat s drogami, nejde ani tak o způsob trávení volného času, jako spíše o 
vzhled a způsob vyjadřování 

(B) Naproti tomu organizované skupiny mládeže svázané silnou vnitřní ideologií, například YMCA, riziko drogových problémů 
snižují. 

(C) Je v nich nabízen alternativní systém hodnot, často drogy přímo odmítající. 
(D) Je třeba ale udržet míru. 
(E) Stejně rizikové jako drogy jsou do extrémů strukturovaná společenství (sekty). 
  

15. 

Problematika stáří se stává v současné společnosti stále závažnějším a diskutovanějším tématem, protože z hlediska demografického 
vývoje dochází postupně ke stárnutí populace. A to hlavně vlivem prodlužování života při současném poklesu počtu narozených 
dětí. V posledních letech se však věnuje stáří zanedbatelná pozornost. Četné probíhající celospolečenské programy kladou důraz na 
podporu kvality života ve stáří. Zdůrazňovány jsou především principy nezávislosti, seberealizace a důstojnosti starých lidí. 

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

(A) Problematika stáří se stává v současné společnosti stále závažnějším a diskutovanějším tématem, 
(B) protože z hlediska demografického vývoje dochází postupně ke stárnutí populace. 
(C) V posledních letech se však věnuje stáří zanedbatelná pozornost. 
(D) Četné probíhající celospolečenské programy kladou důraz na podporu kvality života ve stáří. 
(E) Zdůrazňovány jsou především principy nezávislosti, seberealizace a důstojnosti starých lidí. 
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Všechny následující úlohy řešte pouze na základě informací uvedených v textu či z něho vyplývajících. 

16. 

Slinivka břišní plní hned několik funkcí najednou – produkuje 
mj. inzulin a glukagon, oba jako hormony přecházejí do krve. 
Inzulin způsobuje snížení hladiny cukru v krvi, glukagon 
naopak způsobuje její zvýšení. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Slinivka břišní nemůže současně produkovat inzulin 
a glukagon. 

(B) Inzulin a glukagon mají na hladinu cukru v krvi 
rozdílný vliv. 

(C) Nedostatek inzulinu vede k absenci cukru v krvi. 
(D) Jen jediný hormon v lidském těle slouží ke zvyšování 

hladiny cukru v krvi. 
(E) Slinivka břišní slouží pouze k produkci inzulinu 

a glukagonu. 
  

17. 

Pověření pracovníci obcí zjišťují případy ohroženého nebo 
narušeného vývoje dětí, působí k odstranění jeho příčin 
a důsledků a zajišťují sociálně-právní ochranu těchto dětí. Při 
plnění svých úkolů jsou oprávněni navštívit mladistvé v bytě, 
na pracovišti nebo tam, kde tráví volný čas, a mají právo 
požadovat od kohokoliv zúčastněného potřebné informace. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Zjistí-li pověřený pracovník obce, že dítěti hrozí 
nebezpečí, zajistí mu ochrannou ústavní péči. 

(B) V rámci sociálně-právní ochrany může obec poskytnout 
ohroženému dítěti náhradní ubytování. 

(C) Pověření pracovníci obcí musejí trávit s ohroženými dětmi 
jejich volný čas. 

(D) Pověřený pracovník obce může v zájmu ochrany 
vývoje dětí zjišťovat potřebné informace. 

(E) Zúčastněná osoba, která neposkytne potřebné informace 
pověřenému pracovníkovi obce, se dopouští trestného činu 
ohrožování výchovy dítěte. 

  

18. 

Více než tisíc tygrů bylo za uplynulých deset let zabito 
pytláky, kteří obchodují s částmi těl těchto šelem. To zvyšuje 
obavy z možného vyhynutí těchto zvířat, kterých podle odhadů 
přírodovědců žije ve volné přírodě už jen asi 3 200. V poslední 
době je každoročně zadrženo na sto těl divoce žijících tygrů, 
zvířat je ale každý rok zabito mnohem víc, což je zjevné 
zejména vzhledem k výskytu tygřích artiklů na ilegálním trhu. 

Většina šelem je pobita v Indii a části jejich těl míří na čínský 
černý trh. Zde jsou velmi ceněny v tradiční medicíně, která jim 
připisuje všestranné léčebné účinky a označuje je za silná 
afrodisiaka. Z tygrů se také vyrábějí amulety pro štěstí 
a dekorativní předměty. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Tradiční čínská medicína používá rostliny a také léky 
živočišného původu. 

(B) Dle odhadů žije v současnosti ve volné přírodě kolem 
3 200 tygrů, z toho většina v Indii. 

(C) Zdaleka ne všechna těla tygrů zabitých pytláky se 
podaří zadržet. 

(D) Pytláci z Číny ročně zabijí přes sto tygrů, aby části jejich 
těl prodali na černém trhu. 

(E) V čínské mytologii platí tygr za symbol zdraví a štěstí. 
  

19. 

Počítačové hry jsou zábavním fenoménem moderní doby – co 
když se ale záliba zvrhne v závislost? Předmětem závislosti 
jsou v dnešní době především hromadné on-line hry, které 
člověk hraje s tisíci hráči celého světa. Protože tyto hry fungují 
nepřetržitě, chvíle nehraní v hráči vzbuzuje pocit, že o něco 
přichází. Hráči v nich musejí spolupracovat a snaží se docílit 
co největší oblíbenosti mezi ostatními – což vyžaduje, aby byli 
k ruce, když je třeba, vždy a včas dorazili na stanovený sraz 
a podobně. Navíc, tyto hry bývají založeny na kumulování 
různých bodů, představujících zkušenosti či peníze, a přirozená 
lidská soutěživost hráče nutí snažit se dostat mezi ty nejlepší, 
což vyžaduje věnovat hře co nejvíc času. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Stráví-li člověk hraním hromadné počítačové hry delší 
dobu, zpravidla bude mít větší šanci být v ní úspěšný. 

(B) Do hromadných on-line her se mohou zapojit jen hráči, 
kteří nasbírají největší množství herních „zkušeností“ či 
„financí“. 

(C) Nejhůře léčitelné formy závislosti na počítačových hrách 
vyvolávají hromadné hry, do nichž se přes internet 
zapojuje více lidí. 

(D) Počítačové hry, které člověk hraje sám, nejsou v dnešní 
době tak populární jako hry, jichž se účastní mnoho hráčů 
najednou. 

(E) Rozmach hraní počítačových her, obzvláště těch on-line, 
je velmi nebezpečný fenomén narušující současnou 
společnost. 
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20. 

Podle Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl 
jsou v plném rozsahu chráněni: 

a) autoři, kteří jsou občany některého ze států Unie, pro svá 
díla, ať už uveřejněná, či nikoli; 

b) autoři, kteří nejsou občany některého ze států Unie, pro svá 
díla poprvé uveřejněná v některém z těchto států nebo 
současně ve státě, který není členem Unie, a ve státě Unie. 

Který autor je podle Bernské úmluvy určitě v plném rozsahu 
chráněn? 

(A) básník a občan jiného státu, který vydává díla i ve státech 
Unie 

(B) filmový režisér a bývalý občan Unie, který se do vlasti rád 
vrací pro inspiraci 

(C) hudební skladatel, který svou operetu složil ve státě Unie 
(D) malíř a občan jiného státu s trvalým pobytem ve státě Unie 
(E) spisovatel a občan jiného státu pro dílo prvně 

uveřejněné ve státě Unie a současně ve státě, který není 
členem Unie 

  

21. 

Kromě přechodných tropických cyklón jsou větrné systémy, 
zejména na jihu a východě Pacifiku, až pozoruhodně 
uniformní. Mezi 30. a 40. rovnoběžkou na obou polokoulích 
převládají západní větry. Na jižní polokouli jsou ovšem kvůli 
menšímu plošnému obsahu pevnin, a tím menší brzdné síle 
povrchu daleko intenzivnější než na severní polokouli. V 
oblasti rovníku se vyskytují větrné systémy zvané pasáty – na 
severní polokouli vanou ze severovýchodního směru, na jižní 
polokouli z jihovýchodního směru. 

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

I. K nejvýraznějším uniformním tropickým cyklónám patří 
pasáty. 

II. Síla západních větrů mezi 30. a 40. rovnoběžkou souvisí 
s plošným obsahem pevnin. 

III. Jižně od 40. rovnoběžky převládají na obou polokoulích 
západní větry. 

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

22. 

Spojené státy měly monopol na výrobu jaderných zbraní až do 
roku 1949, kdy byla vyzkoušena první sovětská atomová 
bomba, provozuschopná od roku 1952. O krok dál se dostali 
Američané v roce 1952 výrobou a pokusy s termonukleární 
vodíkovou bombou, která je ještě účinnější než atomová 
bomba. O rok později ji vyrobili i Sověti a závody ve zbrojení 
pokračovaly. SSSR a USA se nestřetly v přímém konfliktu 
pouze proto, že existovala „rovnováha strachu“ zapříčiněná 
jejich zásobami jaderných zbraní. 

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

I. „Rovnováha strachu“ zabránila přímému konfliktu mezi 
USA a SSSR. 

II. První termonukleární vodíkovou bombu na světě vyrobili 
Američané v roce 1953. 

III. Americký monopol na výrobu jaderných zbraní začal 
v roce 1949. 

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

23. 

Brazilská vláda začala dražit části deštného pralesa pro těžbu 
dřeva. Těžařským společnostem poskytne až milion hektarů 
půdy. Pro ochránce životního prostředí je to zlý sen a 
rozhodnutí politiků považují za posvěcení destrukce pralesa. 
Brazilská vláda však tvrdí, že tím chce omezit ilegální těžbu a 
lépe kontrolovat rozvoj lesa. Ředitel brazilské lesní správy 
Marcus Alves na to reagoval slovy: „V Brazílii žije 25 milionů 
lidí, kteří potřebují vydělávat nějaké peníze a přežít. Je tu 
obrovský potenciál využít těžbu jako část ekonomiky. Pokud 
bude těžba probíhat zodpovědně, může být dobrou cestou pro 
sloučení brazilského hladu po práci a příjmech se zachováním 
pralesa. Jestli těžaři opravdu pokácejí pouze tři až pět stromů 
na jednom hektaru lesa bez toho, aby ostatní poničili, za pár let 
se prales úplně zregeneruje.“ 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Brazílie má 192 milionů obyvatel, z toho celých 25 
milionů je ve špatné finanční situaci, a pokud jim nebude 
povoleno kácet prales, nikdy se z ní nedostanou. 

(B) Pokud bude plán brazilské vlády povolující selektivní 
kácení uveden do praxe, povede to nevyhnutelně k rychlé 
destrukci amazonského pralesa. 

(C) Podle ředitele brazilské lesní správy plán vlády výrazně 
omezí nelegální těžbu dřeva, která je v současnosti 
hlavním problémem amazonského pralesa. 

(D) Nelegální těžba probíhá vždy intenzivně na malém území, 
a prales se proto v daném regionu už nedokáže obnovit. 

(E) Podle Marca Alvese je prales schopný se s následky 
těžby zcela vypořádat, pokud se vykácí pouze několik 
stromů na hektar. 
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TEXT K ÚLOHÁM 24 AŽ 26 

V říjnu 2011 vyšplhal počet obyvatel naší planety na sedm miliard a každý z těchto sedmi miliard pozemšťanů musí jíst, přitom je 
však podle statistik na Zemi 1,2 miliardy lidí podvyživených. Jen v roce 2011 se narodí 134 milionů nových obyvatel Země a roční 
„čistý přírůstek“ se pohybuje kolem 80 milionů. Za této situace se Evropa chystá úmyslně snížit výnosy obilí na svých polích o 4 %, 
a hodlá více potravin importovat. Otázku, zda by za současné hospodářské krize nenašly evropské peníze lepší využití, ponechme 
stranou. Spor o to, zda „bio či nebio“, je jen žabomyší válkou v poměrech Evropy, kde má polovina obyvatel nadváhu. Ostatně na 
dosažení sedmimiliardové hranice se Evropa podílí jen málo, protože porodnost je tu žalostná. 

Bohužel, své experimenty s „ozeleněním“ zemědělství Evropa exportovala i do zemí třetího světa. Zmocněnec OSN Olivier De 
Schutter prohlásil, že hladovějící Afrika je schopna ekologickým zemědělstvím svou produkci potravin zdvojnásobit. Jenže dle 
účastníků kongresu v Kigali opírá De Schutter svou vizi Afriky nasycené ekologickým zemědělstvím o výsledky dosažené postupy 
konvenčního zemědělství. Ekologické zemědělství takového vzestupu produkce v Africe nikdy nedosáhlo. „Pokusy provedené přímo 
v Africe tato tvrzení vyvracejí,“ řekl v Kigali na adresu De Schutterovy vize Henk Breman. 

Jako příklad úspěchu konvenčního afrického zemědělství uvedl Breman tvorbu „zeleného pásu“ v Sahelu, který brání postupu 
Sahary na jih. Málo se však mluví o tom, že významnou roli v boji se Saharou sehrávají i umělá hnojiva, která zemědělci v Sahelu 
používají. Uplatňují šetrné systémy hnojení, při kterých je i malými dávkami umělých hnojiv dosaženo zvýšení výnosů. Motivem 
pro tento šetrný způsob hnojení je i vysoká cena hnojiv. Rostoucí výnosy však nenutí obyvatele Sahelu ke zvětšování polí a kácení 
stromů. Spotřeba umělých hnojiv je v Africe nejnižší na světě. Afričan pohnojí v průměru hektar pole 9 kg umělých hnojiv, zatímco 
zemědělec v Asii použije 142 kg. 

„Afrika už má ekologické zemědělství. Ale to nefunguje,“ konstatoval na kongresu v Kigali ředitel International Institute of Tropical 
Agriculture. „Spory o to, zda přistoupit k řešení problémů s produkcí potravin na bázi ekologického či konvenčního zemědělství, nás 
odvádějí od hlavního cíle – zajištění potravinové soběstačnosti.“ 

(Petr J., EKOLOGIE: Bio, či nebio? To jest, oč tu běží? Neviditelný pes [online]. 7. 11. 2011) 

24. 

Které z následujících tvrzení je v rozporu s uvedeným textem? 

(A) V Africe se dosud nikdy nepoužívaly postupy 
ekologického zemědělství. 

(B) Hnojiva používaná v rámci postupů konvenčního 
zemědělství například v Sahelu obsahují chemické látky, 
které mohou způsobit kontaminaci půdy. 

(C) V Asii zaplatí zemědělec průměrně za kilogram umělých 
hnojiv ještě více než zemědělec v Africe. 

(D) V poslední době znepokojuje obyvatele Afriky postupné 
rozšiřování saharské pouště. 

(E) Ani v případě, že se Afrika přidrží postupů konvenčního 
zemědělství, není jisté, že dosáhne uspokojivého nárůstu 
potravinové produkce. 

  

25. 

Na kterou z následujících otázek lze v uvedeném textu nalézt 
odpověď? 

(A) Na kterém kontinentě je nejvyšší průměrná spotřeba 
umělých hnojiv na hektar? 

(B) Jak zelený pás v oblasti Sahelu ovlivňuje krajinu? 
(C) Kolik procent obyvatel Evropy trpí podvýživou? 
(D) Proč hodlá Evropa přikročit k omezení produkce obilovin? 
(E) Proč jsou umělá hnojiva v Africe tak drahá? 
  

26. 

Která z následujících možností nejlépe vyjadřuje hlavní 
myšlenku uvedeného textu? 

(A) Afrika by se měla vyhýbat postupům konvenčního 
zemědělství, protože je příliš obtížné uvést je do praxe. 

(B) Evropa by měla věnovat více pozornosti řešení problému 
populační exploze zemí třetího světa. 

(C) Evropa by při prosazování vhodného způsobu 
zemědělské produkce v Africe neměla opomíjet 
specifika afrického kontinentu. 

(D) Henk Breman dělá chybu, když v Africe prosazuje 
ekologické zemědělství na úkor konvenčního. 

(E) Je třeba zaměřit více pozornosti na možnosti postupného 
snižování cen umělých hnojiv. 
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TEXT K ÚLOHÁM 27 AŽ 29 

Počátky hledání racionálních základů v islámu lze možná spatřit již u samotného Proroka. Jeho neustálou modlitbou bylo: „Bože! 
Dej mi poznat skutečnou podstatu věcí!“ Práce pozdějších mystiků i racionalistů představuje neobyčejně poučnou kapitolu v 
dějinách naší kultury, neboť odhaluje nejen touhu po souvislém myšlenkovém systému a naprostou oddanost pravdě, ale též omezení 
doby, díky nimž mnohá islámská teologická hnutí přinesla méně ovoce, než by byla mohla v době jiné. Jak všichni víme, řecká 
filosofie měla na dějiny islámu silný kulturní vliv. 

Pečlivé studium Koránu a různých škol scholastické teologie, jimž dala inspirace řeckým myšlením vzniknout, však odhalí 
pozoruhodný fakt, že ačkoliv řecká filosofie obzor islámských myslitelů značně rozšířila, jejich vidění Koránu obecně zastřela. 
Sokrates soustředil svoji pozornost výhradně na lidský svět. Náležitým předmětem lidského zkoumání mu byl člověk, nikoliv svět 
rostlin, hmyzu a hvězd. Jak nepodobno Koránu, jenž v prosté včele vidí příjemce božského vnuknutí a vyzývá čtenáře, aby si všímal 
neustálé změny větrů, střídání dne a noci, mraků, hvězdného nebe a planet plujících nekonečným prostorem! 

Také Platón, Sokratův věrný následovník, opovrhoval smyslovým vnímáním, jež podle něj přináší pouhé mínění a žádné skutečné 
poznání. Jak odlišno od Koránu, jenž sluch a zrak pokládá za nejcennější božské dary, jež se Bohu zodpovídají za své působení na 
tomto světě! Raní muslimští studenti Koránu, okouzleni klasickým spekulativním myšlením, tento fakt zcela přehlédli. Četli Korán 
ve světle řeckého myšlení a trvalo jim přes 200 let, než pochopili – ač ne zcela jasně – že podstata Koránu je vlastně antiklasická. 

Důsledkem toho byla jakási intelektuální vzpoura, jejíž plný dosah nebyl dodnes pochopen. Zčásti díky této vzpouře, zčásti kvůli své 
osobní minulosti založil al-Ghazzálí náboženství na filosofickém skepticismu – což je pro náboženství základ ne právě bezpečný, 
navíc ne zcela slučitelný s duchem Koránu. Když Ibn Rušd, al-Ghazzálího hlavní odpůrce, řeckou filosofii proti vzbouřencům bránil, 
došel od Aristotela až k nesmrtelnosti činného rozumu, nauce, jež měla svého času značný vliv na intelektuální život Francie a Itálie, 
ale která, podle mého názoru, zásadním způsobem stojí proti tomu, jak na hodnotu a určení lidského já pohlíží Korán. Ibn Rušd tak 
pustil ze zřetele velikou a plodnou myšlenku islámu a mimoděk napomohl vzestupu oné vysilující filosofie života, jež člověku 
zastírá vidění sama sebe, Boha a světa. 

Ti konstruktivnější z ašcarítských myslitelů byli bezpochyby na správné cestě a předešli některé z modernějších podob idealismu; 
hlavním záměrem ašcarítského hnutí však nakonec přesto bylo jen uhájit ortodoxní názor zbraněmi řecké dialektiky. Mutazilité 
chápali náboženství prostě jako obsah určité nauky, ne jako živou skutečnost; nevěnovali tedy pozornost nepojmovým způsobům 
chápání reality a náboženství proměnili na pouhý systém logických pojmů, vedoucí k čistě negativnímu stanovisku. Neuvědomili si, 
že v oblasti poznání – vědeckého či náboženského – není úplná nezávislost myšlení na konkrétní zkušenosti možná. 

(Muhammad Iqbá, Rekonstrukce náboženského myšlení v islámu; http://iqbal.hajny.net/?page=kap1) 

27. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) První muslimští studenti Koránu opovrhovali klasickým 
spekulativním myšlením. 

(B) Ibn Rušd se ve svém filosofickém díle opíral zejména 
o filosofický skepticismus. 

(C) Ašcarítské hnutí představovalo nejkonstruktivnější 
myšlenkový směr islámu. 

(D) Filosofický skepticismus neodpovídá zcela duchu 
Koránu. 

(E) Pečlivým studiem lze v Koránu najít známky klasické 
scholastické teologie. 

  

28. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje hlavní téma 
uvedeného textu? 

(A) vliv klasické řecké filosofie na islám 
(B) společné kořeny islámu a řecké filosofie 
(C) význam studia Koránu v dnešní době 
(D) role smyslového vnímání z pohledu Aristotela 
(E) hledání myšlenek Koránu v řecké filosofii 
  

29. 

Jaký byl nejspíše podle uvedeného textu vztah Ibn Rušda  
k al-Ghazzálího názorům? 

(A) nekritický 
(B) pozitivní 
(C) neutrální 
(D) opatrný 
(E) nesouhlasný 
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TEXT K ÚLOHÁM 30 AŽ 33 

Text 1 

Jakmile nastoupí ruský tým na led, ještě se ani nezačalo hrát a už naši Zárubové, Vichnarové a další komentátoři brečí, jaký to zase 
bude masakr. Pak se srazí Rus Arťuchin s Michálkem nebo s Rachůnkem a je oheň na střeše. Co ale má dělat notně přes dva metry 
vysoký a skoro 120 kilo bez výstroje těžký ruský hráč? Vždycky se „bodyčekovalo“ a byl z toho náramný povyk. Tedy, pokud náš 
hráč srazil soupeře. Už slyším Zárubu: „Dal mu za vyučenou, ukázal, že se nebojíme, dal mu jasně najevo, kdo je tady pánem 
v tvrdosti…“ a další ohraná klišé. Ale nedej Bože, aby se někdo dotknul českého hráče. Neobjektivita českých komentátorů je 
skutečně neúnosná. Arťuchin sice najel do českého hráče, možná si přišlápl, ale ani ho hokejkou nenarazil na mantinel, ani ho holí 
neudeřil do tváře, ani ho jí nebodl. To jsou podle mě ty pravé prasárny, ale tělo na tělo, rameno na rameno? Prostě nájezd, možná 
nečekaný, ale žádný zdvižený loket, maximálně rameno. Že byl hráč bez puku? To myslíte vážně? Co má dělat obránce, když 
blokuje soupeře, aby nemohl přijmout přihrávku, když puk je v moci spoluhráče? Má hrát jako v rukavičkách a zametat led až do 
své brány, aby soupeř snadněji střílel? Má snad hokejista nad sto kilo automaticky brzdit, aby se s někým nesrazil? Nebo nemá mít 
snahu soupeře zastavit? A když si dovolí využít svých fyzických předností, je to prasárna? Když Arťuchina fauluje Židlický, je to 
OK. Role mstitelů je všemi kvitována s povděkem. 

Břetislav Olšer (olser.blog.idnes.cz) 

Text 2 

Někteří argumentují mimořádnými fyzickými dispozicemi Arťuchina, přece proto, že má nad sto kilo, nebude brzdit nebo krotit 
svou snahu soupeře zastavit. To jistě ne. Ale hráč by měl bránit v souladu s pravidly a také s rozumem a vědomím svých fyzických 
dispozic. Zběsilý nájezd do hráče bez puku není obranou, jakou dovolují pravidla. To, že nezvedl ruce nebo hůl, nic nemění na tom, 
že se jednalo o „hit“ na hlavu ramenem s tvrdými chrániči. Při své výšce nemusel ani ruce zvedat, aby bylo zřejmé, že může soupeře 
zranit. Jeho chování na ledě navíc jasně dokumentovalo, že nešlo o hokejovou akci, ale o maximální snahu hned dva soupeře vyřadit 
během pouhých pár minut. Za tu dobu nepředvedl žádnou herní akci, zato se soustředil na to, aby jeho nájezdy měly co nejhorší 
následky. Hokej by měl zůstat hokejem a měl by se hrát ohleduplně. A sport, jakkoli je hokej tvrdý, by měl zůstat sportem, neměl by 
fungovat jako alibi pro páchání trestných činů. Úmysl zranit ničím jiným není. V tomto případě tudíž nešlo o fyzické dispozice jako 
o porušování pravidel na hranici zákona. Je jednoznačné, že trenér neposlal Arťuchina na led hrát hokej, ale rozbít hru českého 
mužstva. Dovolím si poznámku ke zmiňovanému údajnému českému bolestínství a neobjektivitě českých komentátorů. Zaprvé jsem 
přesvědčen, že za snahu naše hráče zranit měl být Arťuchin potrestán. Zadruhé, čeští reportéři, pokud si nehrají na objektivní, dobře 
činí, soupeřovi komentátoři jsou jistě stejně neobjektivní v opačném gardu. A zatřetí, objektivita ve sportu je už dávno pod tlakem 
komerce. Ruská nebo i kanadská diplomacie jsou natolik mocné, že je zjevné, že – nejen při šampionátech – získávají nejrůznější 
výhody. 

Dušan Streit (streit.blog.idnes.cz) 

30. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z druhého, ale nikoli 
z prvního textu? 

(A) Blokování soupeře, aby nemohl přijmout přihrávku, je 
v souladu s pravidly, ale nemůže být prováděno jakkoli. 

(B) Čeští komentátoři fandí našim hráčům, pokud se jim 
povede pěkný zákrok proti soupeři, i když není podle 
pravidel. 

(C) Hokej je sice tvrdá hra, ale kromě samotného 
respektování předepsaných pravidel by se měl hrát 
ohleduplně. 

(D) Rusové se pokaždé snaží spíše zlikvidovat naše hráče než 
předvádět kvalitní hokejovou podívanou pro diváky. 

(E) Soupeři mají často strach, že na naše hráče nebudou stačit, 
proto se snaží zajistit si výhru nečestným způsobem. 

  

31. 

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

(A) Hokej je tvrdá hra, komentátoři by ji tak měli brát 
a nerozčilovat se kvůli každému faulu na naše hráče. 

(B) Komentátoři se při hodnocení hokejových zápasů ne 
vždy vyjadřují objektivně, ale straní svému mužstvu. 

(C) Podle hokejových pravidel není přípustné během zápasu 
najíždět na soupeře, pokud nemá v držení puk. 

(D) Pokud hráč neudeří soupeře holí do nechráněné části těla, 
nejedná se o faul a tento zákrok není trestán. 

(E) Trenér ruského mužstva zcela určitě poslal Arťuchina na 
led s cílem vyřadit naše hráče ze hry. 
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32. 

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

(A) Autor prvního textu nesouhlasí s názory autora druhého 
textu a vyvrací mu je. 

(B) Autor prvního textu reaguje na názory autora druhého 
textu. 

(C) Autor druhého textu chtěl více rozvinout jednu z myšlenek 
prvního textu. 

(D) Autor druhého textu vyjadřuje odlišný názor na téma 
komentované v prvním textu. 

(E) Oba autoři se vzájemně podporují v názoru na stejné téma. 
  

33. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z prvního, ale nikoli 
z druhého textu? 

(A) Hráč se má vždy snažit soupeři zabránit v tom, aby dal 
gól, i za cenu toho, že bude agresivně faulovat. 

(B) Je pochopitelné, že naši komentátoři kritizují útok soupeře 
na naše hráče, ale naopak podporují naše útoky. 

(C) Je správné, pokud naši hráči soupeřovu mužstvu oplatí 
faul, kterého se na nás někdo ze soupeřů dopustil. 

(D) Naši komentátoři jsou již předem neobjektivní a jejich 
neobjektivita je opravdu neúnosná. 

(E) Pokud je puk v moci soupeře, hráč má vždy povinnost ho 
puku zbavit, ale nesmí ho přitom faulovat. 

  

 
 
 

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 

Následující graf zobrazuje věkovou strukturu obyvatel Zimostráně k 1. lednu ve třech různých letech. 

 
 

34. 

Jakou část obyvatel Zimostráně tvořili k 1. 1. 2005 lidé ve 
věku 55–64 let? 

(A)   7 % 
(B)   8 % 
(C) 12 % 
(D) 14 % 
(E) 22 % 
  

35. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného grafu? 

(A) Největší procentní zastoupení měli v Zimostráni 
k 1. 1. 2015 obyvatelé ve věku 55–64 let. 

(B) K 1. 1. 2010 bylo 18 % obyvatel Zimostráně tvořeno lidmi 
ve věku 24 a méně let. 

(C) K 1. 1. 2015 bylo 10 % obyvatel Zimostráně tvořeno 
lidmi ve věku 65 a více let. 

(D) K 1. 1. 2005 bylo 44 % obyvatel Zimostráně tvořeno lidmi 
ve věku 35–64 let. 

(E) Nejmenší procentní zastoupení měli v Zimostráni 
k 1. 1. 2010 obyvatelé ve věku 55–64 let. 

  

36. 

Počet obyvatel Zimostráně k 1. 1. 2015 byl 500. Kolik z nich 
bylo mladších než 35 let? 

(A)   34 
(B)   90 
(C) 100 
(D) 170 
(E) Na základě uvedených informací to nelze jednoznačně 

určit. 
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TEXT K ÚLOHÁM 37 AŽ 39 

Na dětském táboře je pět oddílů. Vedoucí poschovávali v lese různé předměty, které měly děti za úkol nalézt. První tabulka ukazuje, 
kolik kterých předmětů jednotlivé oddíly našly, druhá tabulka uvádí počty členů jednotlivých oddílů. 

oddíl korálky mušle pentle ořechy kuličky 

Světlušky 10 23 12 3 16 

Bobři 8 36 10 2 18 

Víly 8 42 13 4 20 

Vlci 2 25 8 2 18 

Skřítci 12 32 12 8 22 

 

oddíl Světlušky Bobři Víly Vlci Skřítci 

členů 8 10 15 6 12 

 

37. 

Kolik korálků nalezených Světluškami připadalo průměrně na 
každého člena oddílu Světlušky? 

(A) 0,8 
(B) 1 
(C) 1,25 
(D) 1,5 
(E) 2 
  

38. 

Pokud víme, že bylo nalezeno 25 % ze všech schovaných 
pentlí, celkem kolik pentlí bylo schovaných? 

(A)   55 
(B) 110 
(C) 160 
(D) 220 
(E) 376 
  

39. 

Které z následujících tvrzení neodpovídá informacím 
v tabulce? 

(A) Každý člen Vlků nalezl průměrně tři kuličky. 
(B) Skřítci nalezli stejný počet korálků jako Světlušky pentlí. 
(C) Dva nejméně početné oddíly mají dohromady méně členů 

než oddíl nejpočetnější. 
(D) Nejméně mušlí nalezl nejméně početný oddíl. 
(E) Bobři nalezli právě tolik pentlí jako korálků a ořechů 

dohromady. 
  



  22  analytický oddíl  22 
 

© Scio 2020  14 

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. 

Aritmetický průměr čísel A, B je roven 60. C = 30 

aritmetický průměr čísel A, B, C 50 
 

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

41. 

Za jízdu taxíkem platíme nástupní cenu a dále za každý 
započatý kilometr. 

cena jízdy dlouhé 5 km se 
sazbou 20 Kč/km a nástupní 
cenou 50 Kč 

cena jízdy dlouhé 5 km se 
sazbou 30 Kč/km a nástupní 

cenou 40 Kč 
 

(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. 
 

zbytek po celočíselném 
dělení čísla 12 pěti 

zbytek po celočíselném 
dělení čísla 66 osmi 

 

(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. 
 

30 · 36 · 24 120 · 6 · 27 
 

(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. 
 

1239

87
 

1238

89
 

 

(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. 
 

obsah kruhu s poloměrem 
2,7 cm 

obsah čtverce se stranou 
o délce 5,4 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. 
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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. 

Balony létají pomaleji než letadla. Který z těchto dvou 
dopravních prostředků může vystoupat do větší maximální 
výšky? 

(1) O maximální dosažitelné výšce rozhoduje pouze 
rychlost, a to tak, že vyšší rychlost odpovídá větší 
maximální dosažitelné výšce. 

(2) Vrtulové motory přestávají fungovat již ve výšce 
600 metrů nad mořem. 

(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. 

Ve čtverci ABCD leží bod L na straně AB, bod M na straně BC, 
bod N na straně CD a bod K na straně DA tak, že platí rovnost 
délek |KL| = |LM| = |MN| = |NK|. 

Platí, že součet obsahů trojúhelníků AKL, BLM, CMN a DNK 
je polovinou obsahu čtverce ABCD? 

(1) |AL| = |NC| 
(2) |KD| = |DN| 

(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. 

Karolína si potřebuje v pračce vyprat bílá a barevná trička. 
V pračce nemohou být současně bílá i barevná trička a zároveň 
může dát do pračky najednou maximálně 5 kg prádla. Nejméně 
kolikrát bude muset Karolína prát, aby vyprala všechna trička? 

(1) Karolína má dohromady 13 triček. 
(2) Jedno tričko váží 400 gramů. 

(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. 

Kolik nejméně sklenic o objemu 1,5 dl je třeba k rozlití džusu 
ze 60 lahviček, z nichž každá obsahuje čtvrt litru džusu? 

(A)   10 
(B)   36 
(C)   85 
(D) 100 
  

50. 

Požární nádrž ve tvaru krychle se naplní vodou z daného 
přítoku za t minut. Za jak dlouho by se nádrž naplnila, kdyby 
za stejnou jednotku času přitékalo do nádrže dvakrát více 
vody, ale nádrž by měla tvar krychle o dvojnásobné délce 
hrany? (Předpokládáme, že na počátku naplňování máme 
vždy prázdné nádrže.) 

(A) za 2t minut 
(B) za 4t minut 
(C) za 8t minut 
(D) za 16t minut 
  

51. 

Kolik různě složených trojic lze vybrat ze skupiny pěti lidí? 

(A)   5 
(B) 10 
(C) 15 
(D) 20 
  

52. 

Tomáš otrhal v pondělí jednu čtvrtinu počtu všech 
rybízových keříků na zahradě. V úterý otrhal o čtyři keříky 
více než v pondělí, ve středu pak polovinu úterního počtu 
keříků. Kolik je na zahradě celkem keříků, jestliže Tomášovi 
na čtvrtek zbylo otrhat ještě 6 keříků? 

(A) 28 
(B) 30 
(C) 32 
(D) 36 
  

53. 

Které z následujících čísel má druhou mocninu menší než 
druhou odmocninu? 

(A)   0 
(B)   0,5 
(C)   1 
(D) 10 
  

54. 

Kolik mohlo být na maturitním plese nejméně studentů, 
jestliže jich bylo více než 100 a bylo je možné rozsadit ke 
stolům jak po čtyřech, tak i po pěti, tak i po šesti, tak i po 
sedmi, tak i po osmi, aniž by někdo zbyl a aby stoly byly 
zcela obsazeny? 

(A)    210 
(B)    420 
(C)    840 
(D) 1 260 
  

55. 

Aleš, Boris a Cyril si mezi sebou musejí rozdělit dvanáct 
směn od pondělí do čtvrtka (čtyři ranní, čtyři odpolední a 
čtyři noční) tak, že každý musí přijít na čtyři z nich. Je 
zakázáno pracovat více než dvě směny po sobě, avšak pokud 
má pracovník dvě směny v jeden den, pak naopak musejí 
těsně následovat. Aleš nemůže v pondělí ani v úterý jít na 
noční směnu, ve středu ani ve čtvrtek nemůže naopak na 
ranní. Boris může přijít do práce jen kdykoli v pondělí či ve 
středu. Cyril je ochoten přijít na ranní či na noční směnu jen 
tehdy, pokud by nikdo ze zbylých dvou pracovníků přijít 
nemohl. 

Kdo bude postupně od pondělí do čtvrtka na nočních 
směnách? 

(A) Boris – Cyril – Aleš – Cyril 
(B) Cyril – Aleš – Boris – Aleš 
(C) Cyril – Cyril – Aleš – Aleš 
(D) Boris – Cyril – Aleš – Aleš 
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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. 

Stánkař za den prodá 30 kg ledového salátu a o 18 kg méně 
párků. Celeru se prodá třikrát méně kg než párků a salátu 
dohromady. Jeden kilogram celeru stojí dvakrát méně než 
jeden kilogram ledového salátu a čtyřikrát méně než jeden 
kilogram párků. Který z následujících výrazů vyjadřuje 
celkovou cenu prodaného zboží za den, kde C zastupuje cenu 
jednoho kg celeru? 

(A) 2 · C · 30 + 4 · C · 18 + 0,5 · C · 14 
(B) 30 · C + 4 · C · (14 + 18) 
(C) 2 · C · (30 + 14) + 18 · C 
(D) 4 · C · 12 + 14 · C + 2 · C · 30 
  

57. 

V soutěži jsou děti rozděleny do tří kategorií. V první kategorii 
je 9 dětí průměrného věku A let, ve druhé kategorii 18 dětí 
průměrného věku B let a ve třetí kategorii 15 dětí průměrného 
věku C let. Průměrný věk dětí v první a druhé kategorii 
dohromady je o 3 roky nižší než průměrný věk dětí ve třetí 
kategorii. Která z následujících rovnic odpovídá popsané 
situaci? 

(A) 3
27

A B
C


   

(B) 
9 18

3
27

A B
C


   

(C) 
9 18

15 3
27

A B
C


   

(D) 
9 18

3
27

A B
C


   

  

58. 

Aby Kristýna nezapomněla svůj PIN, vymyslela si následující 
pomocnou operaci: od součinu dvou největších číslic ve svém 
roku narození odečte dvě nejmenší, a když výsledkem nahradí 
první dvě číslice svého roku narození, získá číslo o 1 větší, než 
je její PIN. Jakému číslu se rovná PIN Kristýniny karty, 
víme-li, že se narodila v roce 1984? 

(A) 1283 
(B) 1285 
(C) 6783 
(D) 6784 
  

59. 

Symbol ☼ představuje určitou operaci, pro kterou platí, že 
když ji aplikujeme na číslo 4, dostaneme výsledek 15. Co 
nemůže být operací vyjádřenou symbolem ☼? 

(A) odečtení jedné a následně vynásobení pěti 
(B) vynásobení pěti a následně odečtení pěti 
(C) vynásobení čtyřmi a následně odečtení tří 
(D) vynásobení dvěma a následně přičtení sedmi 
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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 

Pět studentů (Šarlota, Teodor, Viktor, Zuzana, Žaneta) vyrazí 
o prázdninách do pěti různých měst, tří českých (Ostrava, 
Brno, Liberec) a dvou zahraničních (Kodaň, Paříž), přičemž 
každý z nich pojede do jiného města. Každý z nich stráví v 
cílovém městě jiný počet dní (čtyři, pět, šest, sedm, osm). 
Víme, že: 

 Teodor nepojede do Brna. 
 Nejvíce dní v cílovém městě stráví Šarlota. 
 Teodor v cílovém městě stráví přesně o jeden den více než 

Viktor. 
 Právě dva lidé stráví více dní a právě dva lidé méně dní 

v cílovém městě než Viktor. 
 Oba chlapci zůstanou v České republice. 
 Ten, kdo vyrazí do Liberce, tam stráví 4 dny. 

60. 

Kdo všechno může jet do Liberce? 

(A) jen Teodor 
(B) jen kdokoli z dvojice Teodor, Viktor 
(C) jen kdokoli z dvojice Žaneta, Zuzana 
(D) kdokoli z trojice Žaneta, Zuzana, Šarlota 
(E) kdokoli z trojice Žaneta, Zuzana, Teodor 
  
61. 

Kdo určitě nepojede do Paříže? 

(A) Viktor a Teodor 
(B) Šarlota a Žaneta 
(C) jen Viktor 
(D) jen Šarlota 
(E) jen Teodor 
  
62. 

Které z následujících tvrzení je určitě nepravdivé? 

(A) Osm dní bude trvat pobyt v jednom z měst v České 
republice. 

(B) Sedm dní bude trvat pobyt v Ostravě. 
(C) Šest dní bude trvat pobyt v Brně. 
(D) Zuzanin pobyt bude nejkratší. 
(E) Žaneta vyrazí do Liberce. 
  

63. 

Kam může jet Šarlota? 

(A) jen do Paříže 
(B) jen kamkoli z dvojice měst Kodaň, Liberec 
(C) jen kamkoli z dvojice měst Paříž, Liberec 
(D) jen kamkoli z dvojice měst Paříž, Kodaň 
(E) kamkoli z trojice měst Paříž, Kodaň, Liberec 
  

TEXT K ÚLOHÁM 64 AŽ 66 

Pan Krátký měl tři syny (Robert, David, Michal) a tři dcery 
(Zdena, Tamara, Klára), mezi které rozdělil všechen svůj 
majetek – v pořadí od nejmladšího k nejstaršímu dostali auto, 
vilu, chatu, dům, obrazy, hotovost. Dále víme, že: 

 Robert je starší než David. 
 Zdena nedostala obrazy a je starší než Robert. 
 Tamara je starší než Klára a David, ale mladší než 

Michal. 

64. 

Pokud by platilo, že Robert je mladší než Klára, co by dostal 
David? 

(A) chatu 
(B) dům 
(C) obrazy 
(D) hotovost 
(E) auto 
  

65. 

Pokud by platilo, že Klára dostala dům, co by dostala Tamara? 

(A) obrazy 
(B) vilu 
(C) chatu 
(D) dům 
(E) hotovost 
  

66. 

Pokud by platilo, že Michal dostal obrazy, co by mohla dostat 
Tamara? 

(A) jen vilu 
(B) jen dům 
(C) jen hotovost 
(D) cokoli z dvojice dům, obrazy 
(E) cokoli z dvojice chata, dům 
  

 
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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