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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. 

______ svobodné soutěže politických stran je v ideálním 
případě dlouhá řada konkrétních rozhodnutí ______ vůli 
většiny. 

(A) Důsledkem – podporujících 
(B) Projevem – ignorujících 
(C) Výsledkem – reflektujících 
(D) Nedostatkem – respektujících 
(E) Příčinou – měnících 
  

2. 

V 16. století byl čaj velmi ______ komoditou a k jeho ______ 
konzumaci tak došlo až v druhé polovině 18. století, a to díky 
rozsáhlému pašování. 

(A) nedostatkovou – veřejné 
(B) žádanou – výlučné 
(C) specifickou – širší 
(D) drahou – masové 
(E) vzácnou – občasné 
  

3. 

Devět lidí ______ včera před Městským soudem v Praze. Šlo 
o ______ vysoce postaveného politika a osm jeho ______. 

(A) povstalo – tehdejšího – spolupracovníků 
(B) čekalo – aktuálně – obviněných 
(C) stanulo – někdejšího – kompliců 
(D) obstálo – dříve – obhájců 
(E) uspělo – služebně – spolustraníků 
  

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. 

______ : VYŠÍVÁNÍ = ______ : ŘEZÁNÍ 

(A) náprstek – dřevo 
(B) jehla – pila 
(C) látka – prales 
(D) pletení – topení 
(E) díra – pilina 
  

5. 

PLAVIDLO : ______ = ŘEMESLO : ______ 

(A) pramice – kovářství 
(B) přepravit – vyučit 
(C) vor – obživa 
(D) pasažér – učeň 
(E) přístav – obchod 
  

6. 

GRANÁT : ______ = ______ : TKANINA 

(A) pyrotechnik – krejčí 
(B) minerál – plátno 
(C) bomba – příze 
(D) smaragd – bavlna 
(E) náhrdelník – tričko 
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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. 

Buď je to bezostyšná lhářka, nebo blázen. 

synonymum 

(A) výborná 
(B) nestoudná 
(C) sebevědomá 
(D) průbojná 
(E) vytrvalá 

antonymum 

(F) prchlivá 
(G) nesmělá 
(H) mírná 
(I) nezáměrná 
(J) nepřesvědčivá 
  

8. 

Tím, že list zeširoka informoval o ostouzení uvnitř strany, šířil 
kritickou kampaň mezi všechny dělníky. 

synonymum 

(A) všestranně 
(B) obšírně 
(C) často 
(D) zdlouhavě 
(E) kompletně 

antonymum 

(F) stručně 
(G) zkresleně 
(H) zkráceně 
(I) vzácně 
(J) ojediněle 
  

9. 

Řečník pojednávající o problémech klimatu okrajově zmínil 
i některé důsledky dokládající neudržitelnost současného stavu. 

synonymum 

(A) namátkově 
(B) jednoduše 
(C) zrychleně 
(D) zmateně 
(E) letmo 

antonymum 

(F) složitě 
(G) zdlouhavě 
(H) výstižně 
(I) odborně 
(J) obsáhle 
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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. 

Několik evropských vlád dalo svým občanům skandálně najevo, že kritika evropské migrační politiky je pod hrozbou trestu zakázána. 
Dle mého názoru tyto praktiky představují chování policejního státu. Evropské vlády jdou naštěstí ještě dále a snaží se zajistit, aby 
nebylo možné kritizovat ani islám, jehož očerňování, mnohdy neoprávněné, v posledních letech pohříchu narůstá. Například 
v únoru 2016 shledal dánský soud jednoho muže vinným za vyjádření na Facebooku, které bylo údajně pro přívržence islámu urážlivé. 
Evropští soudci a politici si již podle všeho nadále nejsou schopni vážit svobody slova. Ta přitom donedávna bývala na našem 
kontinentu standardem. 

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

(A) Několik evropských vlád dalo svým občanům skandálně najevo, že kritika evropské migrační politiky je pod hrozbou trestu 
zakázána. 

(B) Dle mého názoru tyto praktiky představují chování policejního státu. 
(C) Evropské vlády jdou naštěstí ještě dále a snaží se zajistit, aby nebylo možné kritizovat ani islám, jehož očerňování, 

mnohdy neoprávněné, v posledních letech pohříchu narůstá. 
(D) Například v únoru 2016 shledal dánský soud jednoho muže vinným za vyjádření na Facebooku, které bylo údajně pro 

přívržence islámu urážlivé. 
(E) Ta přitom donedávna bývala na našem kontinentu standardem. 
  

11. 

Nevidím nejmenší důvod pro snižování věkové hranice trestní odpovědnosti pod 15 let. Četnost delikvence dětí do 15 let nejen že 
nestoupá, ale dokonce klesá. Není tedy potřeba posilovat úlohu trestní represe. Hranice trestní odpovědnosti byla na 15 let nastavena 
s vědomím, že v tomto věku je většina populace už schopna rozpoznat, co je nedovolené, a ovládnout své jednání. Pokud vím, 
neexistuje žádná studie, ze které by vyplývalo, že jsou současné děti dospělejší než ty o generaci před nimi. Přestože jsem však 
zastáncem snížení věkové hranice trestní odpovědnosti, uvědomuji si, že taková změna musí projít odbornou diskuzí se skutečnými 
odborníky. 

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

(A) Nevidím nejmenší důvod pro snižování věkové hranice trestní odpovědnosti pod 15 let. 
(B) Četnost delikvence dětí do 15 let nejen že nestoupá, ale dokonce klesá. 
(C) Není tedy potřeba posilovat úlohu trestní represe. 
(D) Pokud vím, neexistuje žádná studie, ze které by vyplývalo, že jsou současné děti dospělejší než ty o generaci před nimi. 
(E) Přestože jsem však zastáncem snížení věkové hranice trestní odpovědnosti, uvědomuji si, že taková změna musí projít 

odbornou diskuzí se skutečnými odborníky. 
  

12. 

Příznivci svateb homosexuálů bohužel často zlehčují závažnou věc, totiž že zavedení manželství pro homosexuály ohrožuje tradiční 
rodinu. Můj postoj k této záležitosti nejlépe vystihuje známý kreslený vtip: Ve dveřích bytu stojí mladík žmoulající čepici a chlápkovi 
v pantoflích říká: „Dobrý den, já jsem homosexuál a přišel jsem zničit vaši tradiční rodinu!“ Každý přece musí vidět, že rodiny dnes 
ohrožuje úplně něco jiného než homosexuálové. Mezi jiným je to třeba domácí násilí, alkoholismus, chudoba a kult individualismu. 
Říkat, že manželství homosexuálních párů ohrozí tradiční rodiny, je podobné jako tvrdit, že když si soused koupí stejné auto, jako 
máte vy, zadře se vám motor. 

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

(A) Příznivci svateb homosexuálů bohužel často zlehčují závažnou věc, totiž že zavedení manželství pro homosexuály 
ohrožuje tradiční rodinu. 

(B) Můj postoj k této záležitosti nejlépe vystihuje známý kreslený vtip: 
(C) Ve dveřích bytu stojí mladík žmoulající čepici a chlápkovi v pantoflích říká: „Dobrý den, já jsem homosexuál a přišel jsem 

zničit vaši tradiční rodinu!“ 
(D) Každý přece musí vidět, že rodiny dnes ohrožuje úplně něco jiného než homosexuálové. 
(E) Říkat, že manželství homosexuálních párů ohrozí tradiční rodiny, je podobné jako tvrdit, že když si soused koupí stejné auto, 

jako máte vy, zadře se vám motor. 
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13. 

Je správné, že velké obchody musejí mít o některých svátcích povinně zavřeno? Podle mého názoru stát nemá lidem nařizovat, kdy 
mohou jít nakupovat, a podnikatelům, kdy mají podnikat. Někteří obhájci zákazu se nechali slyšet, že jsme „konzumní společnost, 
které by prospělo, kdyby byly obchody zavřené i v neděli“. Buďme ostražití před takovými lidmi, kteří nás chtějí vychovávat zákazy 
a zákony. Ano, někteří lidé tráví volný čas o svátcích nakupováním. Proto také podporuji rozšíření povinného uzavření obchodů na 
všechny svátky. Opravdu si nemyslím, že je dobrý nápad připravovat zaměstnance o příplatky za svátky nebo říkat lidem, jak mají 
trávit svůj volný čas. 

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

(A) Podle mého názoru stát nemá lidem nařizovat, kdy mohou jít nakupovat, a podnikatelům, kdy mají podnikat. 
(B) Někteří obhájci zákazu se nechali slyšet, že jsme „konzumní společnost, které by prospělo, kdyby byly obchody zavřené 

i v neděli“. 
(C) Buďme ostražití před takovými lidmi, kteří nás chtějí vychovávat zákazy a zákony. 
(D) Ano, někteří lidé tráví volný čas o svátcích nakupováním. 
(E) Proto také podporuji rozšíření povinného uzavření obchodů na všechny svátky. 
  

14. 

Filozofie je žánr, který jen málokdy kraluje žebříčkům bestsellerů. Psycholog Jordan Peterson přesto dokázal vyplodit filozofickou 
knihu, která se bestsellerem stala. Nedivím se tomu: autor v knize nadmíru výstižně a konzistentně shrnuje poznatky ze své dlouholeté 
psychoterapeutické praxe. Osnova knihy se opírá o tucet rad do života. Bohužel většinu obsahu tvoří béčková filozofie postavená 
nikoli na precizním myšlení, ale na epizodických argumentech. Hlavní problém s Petersonovou knihou je ten, že vrší všelijaké 
myšlenky na sebe bez jakéhokoli náznaku soudržnosti. A byť se zpočátku drží zkrátka, postupem času je kniha více a více rozbředlá. 
Skutečně nerozumím tomu, jak se knihy mohlo prodat na 2 000 000 výtisků. 

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

(A) Nedivím se tomu: autor v knize nadmíru výstižně a konzistentně shrnuje poznatky ze své dlouholeté psychoterapeutické 
praxe. 

(B) Osnova knihy se opírá o tucet rad do života. 
(C) Bohužel většinu obsahu tvoří béčková filozofie postavená nikoli na precizním myšlení, ale na epizodických argumentech. 
(D) Hlavní problém s Petersonovou knihou je ten, že vrší všelijaké myšlenky na sebe bez jakéhokoli náznaku soudržnosti. 
(E) Skutečně nerozumím tomu, jak se knihy mohlo prodat na 2 000 000 výtisků. 
  

15. 

„Končím. Práce na přepážce mě už nebaví,“ sdělila řediteli minulý týden pětadvacetiletá pracovnice českobudějovické banky poté, co 
na pozici nesetrvala ani rok. Podobné důvody výpovědi znějí bankovním sektorem docela často, hlavně ze strany zaměstnanců ve věku 
okolo třiceti let. Abnormálně nízkou ochotu mladých lidí změnit zaměstnání pozorují v poslední době nejen finančníci, ale 
i zaměstnavatelé v jiných sektorech. Na pracovním trhu se mezi mladšími lidmi rozjel trend častého přepřahání. Ekonomická fáze 
tomu přeje: nezaměstnanost je rekordně nízká, hlad po pracovnících enormní a firmy se při shánění posil předbíhají ve finančních 
nabídkách. Velká část mladých lidí je tak lepším pracovním nabídkám otevřená. 

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

(A) „Končím. Práce na přepážce mě už nebaví,“ sdělila řediteli minulý týden pětadvacetiletá pracovnice českobudějovické banky 
poté, co na pozici nesetrvala ani rok. 

(B) Podobné důvody výpovědi znějí bankovním sektorem docela často, hlavně ze strany zaměstnanců ve věku okolo třiceti let. 
(C) Abnormálně nízkou ochotu mladých lidí změnit zaměstnání pozorují v poslední době nejen finančníci, ale i 

zaměstnavatelé v jiných sektorech. 
(D) Na pracovním trhu se mezi mladšími lidmi rozjel trend častého přepřahání. 
(E) Velká část mladých lidí je tak lepším pracovním nabídkám otevřená. 
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Všechny následující úlohy řešte pouze na základě informací uvedených v textu či z něho vyplývajících. 

16. 

Když se za normalizace vysílal poslední díl seriálu Nemocnice 
na kraji města, ulice československých měst se vylidnily. 
Většina komunistickou realitou znavené populace chtěla vědět, 
jak extrémně oblíbené dílo Jaroslava Dietla dopadne. Až se 
bude v pondělí večer vysílat poslední díl seriálu Most!, ulice 
prázdné nebudou, ale spousta českých hospod, které umožňují 
hromadné sledování tohoto seriálu, bude praskat ve švech. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Seriály Nemocnice na kraji města a Most! vzbudily 
zájem diváků. 

(B) Seriály Nemocnice na kraji města a Most! jsou populární, 
protože jsou dílem Jaroslava Dietla. 

(C) Seriál Most! byl velmi oblíbený z toho důvodu, že se 
nevysílal za doby normalizace. 

(D) Seriál Nemocnice na kraji města byl populární díky tomu, 
že většina populace byla znavena komunistickou realitou. 

(E) Ulice československých měst byly vylidněné vždy, když 
se vysílal některý díl seriálu Nemocnice na kraji města. 

  

17. 

Finská kuchyně a jí geograficky a historicky blízké kuchyně 
švédská, ruská, laponská a karelská se navzájem ovlivňují. 
Vzhledem ke klimatickým podmínkám nevyniká finská 
kuchyně pestrostí a bohatstvím středomořské nebo orientální 
kuchyně, ale její jednoznačně silnou stránkou jsou jednoduchost 
a čerstvé suroviny. Hojně využívá obilnin, zeleniny, lesních 
plodů a masa. Kromě toho Finové hojně konzumují ryby, které 
dokážou velmi dobře upravovat. Mléčné výrobky mají ve 
Finsku vysokou kvalitu a jsou velmi různorodé. 

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

I. Nejkvalitnějšími surovinami finské kuchyně jsou ryby 
a mléčné výrobky. 

II. Středomořská kuchyně je bohatá a pestrá. 
III. Finská kuchyně je unikátní kombinováním zeleniny 

a lesních plodů. 

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

18. 

Prokázání existence vody na Měsíci zcela mění pohled na tento 
zdánlivě mrtvý a nezajímavý svět. Pokud jsou zásoby vody na 
Měsíci dostatečné a dostupné, stane se díky tomu z této 
přirozené oběžnice Země velmi strategické místo, neboť kdo 
ovládne Měsíc, ovládne celou Sluneční soustavu, a tedy i Zemi. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Přestože je Měsíc velmi nezajímavým místem, stane se 
klíčovou oblastí pro ovládnutí Sluneční soustavy. 

(B) Existence velkého množství vody na libovolném místě je 
klíčovým faktorem pro ovládnutí Země a Sluneční 
soustavy. 

(C) Jakákoli existence vody na Měsíci z něj dokáže učinit 
zajímavé a mocensky strategické místo. 

(D) Dostatečné množství dostupných zásob vody by z 
Měsíce udělalo mocensky strategické místo. 

(E) Kdo bude schopen ovládnout Zemi, ovládne také Měsíc 
a celou Sluneční soustavu. 

  

19. 

Organické hnojení posklizňovými zbytky je dlouhodobě 
nedostatečné a jeho objem má navíc klesající tendenci, i když je 
vědecky i prakticky dokázáno, že z organické hmoty se živiny 
do půdy vstřebávají mnohem efektivněji. Snižování zpětného 
vnášení organické hmoty do půd je způsobeno energetickým 
využíváním posklizňových zbytků z obilovin k přímému 
spalování, namísto jejich dříve běžného ponechání na místě 
sklizně. 

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

I. Organické hnojení dlouhodobě zvyšuje energetickou 
výnosnost půdy. 

II. Přímé spalování organické hmoty zlepšuje kvalitu 
zemědělské půdy. 

III. V minulosti se část živin vracela do půdy díky zbytkům 
rostlin ponechaným na poli. 

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

Nedávné trendy v oblasti robotizace, jakož i obecnější dějiny 
technologických změn, naznačují, že automatizace práce během 
příštích deseti let přinese významné posuny na pracovních 
trzích. Vytlačí miliony manuálně pracujících, ale zároveň 
vytvoří ještě více nových pracovních míst přinášejících nové 
příležitosti. Automatizace ovlivní muže a ženy odlišným 
způsobem. Kvůli genderovým nerovnostem na pracovišti bude 
pro ženy těžší přizpůsobit se nadcházejícím změnám v poptávce 
na trhu práce. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Kvůli robotizaci dojde ke zpomalení technologických 
změn, což negativně ovlivní zejména pracovní pozice žen. 

(B) Automatizace se z hlediska zaměstnanců promítne do 
existence pracovních míst nejen negativním, ale 
i pozitivním způsobem. 

(C) Automatizace práce je výhodná pro muže, neboť si díky 
genderovým nerovnostem na pracovišti budou moci 
uchovat svá pracovní místa. 

(D) Proces automatizace práce přinese důsledky, které jsou 
v rozporu s dosavadními dějinami technologických změn. 

(E) Proces robotizace a automatizace práce budou mít 
významný vliv na snížení genderových nerovností na 
pracovišti. 

  

21. 

Vystoupení Británie z EU se posouvá zatím naposledy na 
31. října, jestli to tak ale nakonec opravdu bude, nikdo neví. 
Zmíněný termín je kompromisem. Většina zemí si přála roční 
odklad, Francie naopak původně nechtěla slyšet o pozdějším 
termínu než květnu. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Francie chtěla, aby Británie vystoupila z EU co 
nejpozději. 

(B) Francie od počátku zastávala pozici, která se následně 
stala kompromisem. 

(C) Názor Francie na termín vystoupení Británie z EU byl 
v rozporu s názorem většiny zemí. 

(D) Kompromisem se stal roční odklad vystoupení Británie 
z EU. 

(E) Francie si společně s většinou zemí přála co nejrychlejší 
odchod Británie z EU. 

  

22. 

Kde jsou galaxie, tam je i temná hmota. Jak se ale zdá, existují 
výjimky, a právě takovou výjimkou je galaxie NGC1052-DF2. 
Podle výpočtů hmotnost galaxie plně odpovídá tomu, co v ní 
vidíme (viditelné hmotě), temná hmota zde tedy už být nemůže. 
Galaxie NGC1052-DF2 je velká a zároveň velmi slabě září, 
díky čemuž ji vědci klasifikovali jako ultra-difúzní galaxii. Tyto 
galaxie jsou překvapivě běžné, ačkoli byly objeveny teprve 
v roce 2015. Nikdy dříve ale nebyla nalezena galaxie, v níž by 
scházela temná hmota. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Množství temné hmoty v galaxii je nepřímo úměrné její 
velikosti a svítivosti. 

(B) Ultra-difúzní galaxie jsou takové galaxie, v nichž schází 
temná hmota. 

(C) Galaxie NGC1052-DF2 je první objevenou galaxií, kterou 
lze klasifikovat jako ultra-difúzní. 

(D) Galaxie NGC1052-DF2 je výjimečná tím, že velmi slabě 
září. 

(E) Před rokem 2015 nikdy nebyla objevena galaxie, v níž 
by scházela temná hmota. 

  

23. 

Dohled nad řízením bankovních rizik prochází v reakci na 
finanční krizi významnými změnami. Většina předních 
světových bank začala nápravná opatření spočívající 
v komplexním řízení rizik zavádět dříve, než situaci začaly řešit 
regulační orgány. Zásah těchto orgánů však tyto změny urychlil, 
zejména v zemích nejvíce postižených krizí. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Finanční krize byla způsobena především nedostatečným 
dohledem nad bankovním trhem. 

(B) Většina potíží bank v zemích nejvíce postižených krizí 
byla způsobena selháním regulačního orgánu. 

(C) Regulační orgány napomohly svou intervencí k 
rychlejším změnám v řízení bankovních rizik. 

(D) Dohled nad řízením bankovních rizik vykonává 
v jednotlivých zemích příslušná centrální banka. 

(E) Většina světových bank si po finanční krizi zřídila vlastní 
regulační orgány pro řízení rizik. 
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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 

Pravděpodobně prvním filozofem, který se svobodou projevu písemně zabýval, byl Platón. Ten se však poněkud překvapivě stavěl na 
stranu jejích odpůrců, a to přesto, že to byla právě realizace svobody projevu formou veřejného vyučování, jež stála život jeho 
předchůdce a učitele, Sókrata. Platón svobodu projevu fakticky nevybíravě odmítá v II. a III. knize Ústavy, když doporučuje zákonem 
regulovat mýty tak, aby přetvářely názory a postoje lidí všech tříd ku prospěchu jeho plánu na sociálně-inženýrskou přestavbu 
společnosti. 

Obdobím rozkvětu teoretických úvah hájících svobodu projevu „na světle“ bylo osvícenství. Z jeho francouzských představitelů je 
vhodné zmínit alespoň Voltaira (1694–1778), který je znám pro svůj slavný výrok: „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale udělám všechno 
pro to, abyste to mohl svobodně říkat i nadále.“ Z anglických osvícenců pak můžeme zmínit nejen právníky, jako byl Charles Blount, 
autor článku Pravé opodstatnění výuky publikovaného v roce 1679, ale zejména spisovatele, kteří fakticky hájili i sami sebe. Příkladem 
je John Milton a jeho apel na parlament z roku 1644 nazvaný Areopagitica či Daniel Defoe a jeho Esej o regulaci tisku z roku 1704. 
V něm nejen brojí proti plagiátorství, ale také kritizuje parlamentní návrh na zavedení nové tiskové daně a zároveň zřízení 
schvalovatele, který by kontroloval, zda knihou není porušován zákon (zejména v otázce zákazu rouhačství a hanobení státu a krále). 
Defoe vytýká tomuto modelu předběžné kontroly jednak jeho snadnou zkorumpovatelnost a jednak jeho stranickost ve státě, kdy 
kritériem pro schválení knihy je zejména stranická příslušnost autora. 

Ještě před Johnem Stuartem Millem, dalším teoretikem věnujícím se svobodě projevu, přicházejí, v reakci na osvícenství, první ústavní 
zakotvení svobody projevu. Kontinentální primát patří francouzské Deklaraci práv člověka a občana přijaté v roce 1789. V Deklaraci 
je třeba hledat inspiraci pro většinu kontinentálních úprav. To platí i pro článek 17 české Listiny základních práv a svobod, která z ní 
přebírá i možnost omezení svobody projevu formou zákona. Takové omezení naopak nepředpokládá druhá úprava svobody projevu, 
totiž První dodatek k Ústavě USA. 

MOLEK, Pavel. Politická práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 30–33. 

24. 

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

(A) Sókratés zemřel v důsledku uplatňování své svobody 
projevu. 

(B) Deklarace práv člověka a občana byla vydána v roce 1789. 
(C) Před Platónem se žádný filozof svobodě projevu 

písemně nevěnoval. 
(D) Voltaire se za svého života vyjádřil ke svobodě projevu. 
(E) Plagiátorství bylo již v době osvícenství považováno za 

nežádoucí společenský jev. 
  

25. 

Která z následujících možností na základě uvedeného textu 
nejlépe vystihuje důvod Defoeova odmítavého postoje vůči 
parlamentnímu návrhu na zřízení pozice schvalovatele? 

(A) Zřízení této pozice znamenalo nutnost zavedení tiskové 
daně, která by byla pro autory likvidační. 

(B) Schvalovatel by mohl neomezeně porušovat zákon 
v otázkách hanobení státu a krále. 

(C) Defoe se obával možnosti korupce a vlivu stranické 
příslušnosti autora na schválení knihy. 

(D) Defoe zastával názor, že ve státě není nikdo tak odborně 
způsobilý, aby mohl takovou funkci vykonávat. 

(E) Rouhačství by podle něj nemělo být zakazováno, jinak je 
omezována svoboda projevu. 

  

26. 

V čem se podle informací v uvedeném textu liší Deklarace práv 
člověka a občana a První dodatek k Ústavě USA? 

(A) Každý z těchto dokumentů vycházel z jiných inspiračních 
zdrojů, přičemž Deklarace práv člověka a občana vychází 
silněji z osvícenství. 

(B) Deklarace práv člověka a občana na rozdíl od Prvního 
dodatku k Ústavě USA zakotvuje možnost omezení 
svobody projevu prostřednictvím zákona. 

(C) Deklarace práv člověka a občana je členěna na články, 
zatímco První dodatek k Ústavě USA takto členěn není. 

(D) K provedení Deklarace práv člověka a občana byl posléze 
vydán zákon, zatímco k Prvnímu dodatku k Ústavě USA 
vydán nebyl. 

(E) Žádná z aktuálně platných kontinentálních úprav svobody 
projevu nevychází z Prvního dodatku k Ústavě USA. 
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TEXT K ÚLOHÁM 27 AŽ 29 

Jedinými civilisty, kteří v USA skončili za špionáž na elektrickém křesle, byli manželé Julius a Ethel Rosenbergovi. Rozsudek byl 
vykonán 19. června 1953 ve věznici Sing-Sing. Jejich případ se rozběhl o čtyři roky dříve, když v srpnu 1949 Sovětský svaz oznámil 
úspěšnou zkoušku atomové bomby. To byl pro Spojené státy opravdový šok a v následném intenzivním vyšetřování FBI odhalila únik 
tajných materiálů o výrobě jaderné zbraně z centra amerického výzkumu Los Alamos v Novém Mexiku. V červenci 1950 pak výzvědné 
služby odhalily manžele Rosenbergovy. 

Tajné materiály, z nichž byl nejdůležitější rozněcovací mechanismus bomby, manželům předal David Greenglass, který v Los Alamos 
sloužil jako voják a jejž ke spolupráci se sovětskou špionáží přemluvila jeho sestra Ethel. K sovětskému vicekonzulovi Jakovlevovi 
se pak dokumenty dostaly přes spojku, Harryho Golda. Greenglassova výpověď odhalila identitu Rosenbergových a 6. března 1951 
byl zahájen proces, při němž nemohly být použity některé dokumenty kvůli utajení. 

Skončil 9. dubna vynesením rozsudku smrti nad Rosenbergovými, kteří vinu vytrvale odmítali. Soudce Irving Kaufmann tehdy řekl: 
„Považuji váš zločin za horší vraždy. Tím, že jste předali atomovou bombu Rusům o celé roky dříve, než ji mohli podle našich vědců 
sami vyrobit, zavinili jste podle mého názoru komunistickou agresi do Koreje. Svou zradou jste fakticky narušili chod dějin na úkor 
naší země.“ Žádosti o milost americký president Dwight Eisenhower zamítl, přestože je podepsalo mnoho významných osobností, 
mimo jiné Albert Einstein a papež Pius XII. 

Stín kontroverze nad procesem i rozsudkem přetrval do dnešních dnů. Také proto, že proběhl v období mccarthismu. Až po otevření 
archivů CIA v roce 1995 byly zveřejněny texty šifrovaných telegramů sovětskému konzulátu v New Yorku, které kvůli utajení 
nemohly být při procesu použity. Zveřejněna v době procesu nebyla ani výpověď Jeroma Tartakowa, bývalého komunisty, jenž začal 
sloužit FBI a byl nasazen do Rosenbergovy cely. Hlavní svědek obžaloby Greenglass až v roce 2001 přiznal, že tehdy kvůli mírnějšímu 
trestu svědčil proti své sestře křivě. 

Polanský, Karel. Rosenbergovi na elektrickém křesle. Týdeník rozhlas, 2018, roč. 28, č. 25, s. 23; upraveno. 

27. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje hlavní téma 
uvedeného textu? 

(A) sovětská atomová špionáž ve Spojených státech 
(B) podíl manželů Rosenbergových na vývoji americké 

atomové zbraně 
(C) okolnosti procesu s manžely Rosenbergovými 
(D) průběh sovětsko-amerického závodu ve vývoji atomových 

zbraní 
(E) trest smrti ve Spojených státech ve světle případu 

Rosenbergových 
  

28. 

Která z následujících možností uvádí ve správném pořadí cestu 
tajných dokumentů o atomové zbrani, jak je popsána 
v uvedeném textu? 

(A) Greenglassova sestra – David Greenglass – manželé 
Rosenbergovi – sovětská vláda 

(B) David Greenglass – manželé Rosenbergovi – Harry 
Gold – sovětský vicekonzul 

(C) David Greenglass – manželé Rosenbergovi – Jakovlev – 
Harry Gold 

(D) manželé Rosenbergovi – David Greenglass – Jakovlev – 
sovětský vicekonzul 

(E) David Greenglass – Irving Kaufmann – Julius Rosenberg 
– Harry Gold – Jakovlev 

  

29. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje funkci citátu 
Irvinga Kaufmanna v uvedeném textu? 

(A) Ozřejmuje, že Rosenbergovi nepředali Sovětům pouze 
informace, ale i atomovou bombu. 

(B) Dokládá argumentační plytkost typickou pro celou 
americkou justici té doby. 

(C) Přibližuje názorovou pozici, která podepřela udělení 
trestu smrti Rosenbergovým. 

(D) Vysvětluje vliv, který měl vývoj americké atomové zbraně 
na celosvětovou bezpečnost. 

(E) Ukazuje, jaké dopady mohla mít činnost Rosenbergových, 
pokud by v ní pokračovali. 
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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 

Nejsem feministka. Zní to divně? Začněme tím, co pro mne feminismus představuje: jsou to veřejné manifestace feministického 
aktivismu v médiích, jsou to články, které tvrdí, že držení dveří ženám je ve skutečnosti projevem šovinismu, kterým muži zakrývají 
své nadřazené postavení. Neustálý povyk kolem rozdílů v platech, neutuchající zmínky o objektivizaci ženského těla. 

Moje osobní zkušenost je tato: nedlouho po absolvování vysoké školy jsem měla plat vyšší než většina mých mužských kolegů ve 
firmě. Muži se ke mně chovali vždycky slušně a s respektem. Jsou galantní, nenechají mě nosit těžké věci. Jejich toxicita se vyznačuje 
zejména tím, že na svém teritoriu trousí ponožky. 

Jsou to jen moje osobní zkušenosti a nelze z nich vyvozovat obecné závěry, protože k těm je třeba daty podložený výzkum. Jako 
například čerstvý průzkum Expat Insider Survey, kde se Česká republika umístila na prvním místě žebříčku zemí, ve kterých se 
cizinkám v roce 2018 dobře pracovalo. 

Mám známou, kterou její manžel pálil žehličkou. Měla jsem kolegyni, která čas od času přišla do práce s podlitinami. To vypovídá 
spíše o tom, že si vzaly pitomce, než o čemkoliv jiném. 

Požadavky soudobého feminismu pro mě prostě postrádají relevanci. Problémy, po jejichž řešení volá, považuji za vyřešené nebo 
vymyšlené. Problémy, které mě osobně pálí, ho zjevně nezajímají. Přitom už i v Evropě dochází k dětským sňatkům či k povinnému 
zahalování žen a vraždám ze cti. Neslyším ale bohužel, že by se na obranu těchto žen a dětí ozval hlas nějaké známé feministky. 

Bianca Bellová, http://www.iliteratura.cz/Clanek/41307/bellova-bianca-proc-nejsem-feministkou, upraveno 

Text 2 

Jsem feministka. Znám přesně opačné situace než Bianca Bellová, která feministkou není. Odmítá kritiku mužské galantnosti, nevěří 
na rozdílnosti v platech mužů a žen, nevidí ženské tělo jako objekt. Nemá s tím osobní zkušenost. Podle ní jsou to pseudoproblémy. 

Nedávno byl na iRozhlasu publikován článek, v němž bylo uvedeno, že ženy samoživitelky tvoří šedesát procent prostitutek v Česku. 
Ve světle skutečnosti, že ženy samoživitelky a důchodkyně jsou v ČR skupinami nejvíce ohroženými chudobou, je těžké vnímat otázku 
postavení ženy ve společnosti jako nějaký „pseudoproblém“. 

Je také těžké pochopit, jak si někdo může myslet, že násilí je problémem žen, které si nedokázaly zvolit vhodného partnera. Mám hned 
dvě kamarádky, které jako děti týral vlastní příbuzný. Špatně si snad vybraly svou rodinu? Těžko. Nehledě na to, že ženy často 
nemohou snadno odejít z násilného vztahu, protože jsou do něj tlačeny ekonomicky. Tím, že řekneme, že si vzaly pitomce, obětem 
domácího násilí opravdu nepomůžeme. Potřebují naopak pocítit, že to není jejich vina, aby sebraly sílu a násilný vztah dokázaly 
opustit. 

Možná, že jsou tu skutečně ženy-cizinky spokojenější než jinde. Když srovnám situaci žen třeba v USA, kde není žádná podpora 
v mateřství ani běžná zdravotní péče, jsme na tom skutečně líp. Ale pro mnoho z nás je tato podpora nedostatečná a je přece důležité 
o tom mluvit. 

Tereza Stejskalová, https://a2larm.cz/2019/03/proc-jsem-feministkou/, upraveno 

30. 

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

(A) Šedesát procent žen je v České republice ohroženo 
chudobou. 

(B) Už i v Evropě existují případy žen, které se musejí 
povinně zahalovat. 

(C) Feministické hnutí se zabývá rozdíly v platech mezi muži 
a ženami. 

(D) Důchodkyně patří v České republice mezi skupiny, 
které jsou nejvíce ohroženy chudobou. 

(E) V USA je ženám poskytována horší zdravotní péče než 
mužům. 

  

31. 

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

(A) Fenomén tzv. vražd ze cti se v dnešní době vyskytuje 
už i v Evropě. 

(B) Násilí na ženách se někdy odehrává v rámci rodiny. 
(C) Některé ženy dlouhodobě žijí v násilnických vztazích. 
(D) Dětské sňatky představují dnes v Evropě častější problém 

než domácí násilí. 
(E) Podle průzkumu Expat Insider Survey neexistuje v České 

republice nerovnost v platech mezi muži a ženami. 
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32. 

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

(A) Druhý text je přímou reakcí na první text a vymezuje 
se vůči němu zpochybňováním či vyvracením 
některých argumentů v prvním textu uvedených. 

(B) První a druhý text nejsou vzájemně nijak provázané, ale 
oba rozebírají podobné argumenty týkající se feminismu, 
byť každý dochází k jiným závěrům. 

(C) Druhý text je přímou reakcí na první text a jeho cílem je 
zejména dovysvětlit některé jevy v prvním textu pouze 
naznačené. 

(D) Druhý text je přímou reakcí na první text a snaží se 
zejména podpořit argumenty uvedené v prvním textu 
vlastními příklady. 

(E) Druhý text je reakcí na první text zabývající se tématem 
feminismu, avšak jednotlivá témata feminismu rozebírá do 
mnohem větší hloubky. 

  

33. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, jakým 
způsobem autorky reflektují závěr nedávného výzkumu, podle 
kterého jsou ženy-cizinky v České republice spokojeny? 

(A) Autorka prvního textu tento závěr zpochybňuje 
poukázáním na metodické chyby výzkumu, autorka 
druhého textu tento závěr nepopírá, ale trvá na tom, že 
postavení žen ve společnosti je potřeba ještě více zlepšit. 

(B) Autorka prvního textu tento výzkum nezmiňuje, autorka 
druhého textu připouští, že ženám-cizinkám se v České 
republice žije dobře, ale stále je podle ní na postavení žen 
co zlepšovat. 

(C) Autorka prvního textu na tomto závěru dokládá, že 
postavení žen v české společnosti nepředstavuje 
závažný problém, autorka druhého textu závěr 
výzkumu nepopírá, ale bez ohledu na něj by podle ní 
postavení žen ve společnosti mělo být v ČR lepší, než 
nyní je. 

(D) Autorka prvního textu na tomto závěru dokládá, že 
v zahraničí je nerovné postavení mužů a žen větším 
problémem než v České republice, kde je feministické 
hnutí v podstatě zbytečné, autorka druhého textu tento 
výzkum vůbec nezmiňuje. 

(E) Autorka prvního textu na tomto závěru ukazuje, že ženy se 
obecně mají v České republice dobře a feministické hnutí 
je zde zbytečné, autorka druhého textu považuje závěry 
tohoto výzkumu za zmanipulované a nepřesné, a tudíž jim 
nepřikládá žádnou váhu. 

  

 
 
 

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 

Prodejce firmy Rosen dostane za daný měsíc bonus, když v něm utrží minimálně 100 000 Kč. Uvedený graf ukazuje, o kolik Kč méně 
nebo více, než je daných 100 000 Kč, utržili jednotliví prodejci v prvních šesti měsících roku. 

 
 

34. 

O kolik procent (po zaokrouhlení na jedno desetinné místo) byly 
Barbořiny tržby za březen vyšší oproti jejím tržbám za únor? 

(A)     o 4,8 % 
(B)     o 5,0 % 
(C)     o 9,5 % 
(D)   o 47,6 % 
(E) o 100,0 % 
  

35. 

Kolik Kč utržila Milada v červenci, pokud její průměrná 
měsíční tržba za prvních sedm měsíců daného roku činila 
100 000 Kč? 

(A)   92 000 Kč 
(B)   99 000 Kč 
(C) 101 000 Kč 
(D) 104 000 Kč 
(E) 108 000 Kč 
  

36. 

Celkem kolik Kč utržili dohromady všichni čtyři prodejci 
v červnu? 

(A) 102 000 Kč 
(B) 108 000 Kč 
(C) 398 000 Kč 
(D) 400 000 Kč 
(E) 402 000 Kč 
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TEXT K ÚLOHÁM 37 AŽ 39 

V tabulce jsou uvedeny hodnoty tří meteorologických jevů z měření za jeden kalendářní rok: průměrná teplota v jednotlivých měsících 
(aritmetický průměr teplot v jednotlivých dnech) v Praze a v ČR ve stupních Celsia, celkové měsíční srážky v Praze a v ČR 
v milimetrech a celkový počet slunečných dnů v jednotlivých měsících v Praze a v ČR (za slunečný den v ČR se považuje den, kdy 
slunce svítí alespoň na polovině území ČR). 

Měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

Teplota Praha – 5 1,8 6,7 7,7 14,5 19,2 18,8 19,2 12,4 10,4 4,5 1,7 

Teplota ČR – 5,6 1,1 5,9 6,9 13,8 18,2 18,5 18,8 11,8 9,5 3,7 – 0,8 

Srážky Praha 26 19 40 72 36 82 76 83 37 76 37 29 

Srážky ČR 33 24 42 77 44 69 90 68 67 81 49 38 

Počet slunečných dnů 
Praha 

7 5 10 13 17 24 18 25 18 13 10 7 

Počet slunečných dnů 
ČR 

8 4 14 15 17 18 23 23 16 10 8 8 

 

37. 

Ve kterých měsících byly v Praze vyšší celkové měsíční srážky 
než v ČR a současně nižší počet slunečných dnů než v ČR? 

(A) v žádném měsíci 
(B) jen v každém měsíci z dvojice červen, srpen 
(C) jen v každém měsíci z trojice duben, červenec, prosinec 
(D) jen v každém měsíci z pětice únor, květen, září, říjen, 

listopad 
(E) v každém měsíci z šestice únor, červen, srpen, září, říjen, 

listopad 
  

38. 

Celkem v kolika dnech byla teplota v ČR pod bodem mrazu? 

(A) ve 2 dnech 
(B) v 31 dnech 
(C) v 60 dnech 
(D) v 62 dnech 
(E) Odpověď nelze jednoznačně určit. 
  

39. 

Pokud by průměrná teplota v Praze v červenci byla o 1 stupeň 
vyšší a v srpnu o 7 stupňů nižší, jak by se změnila průměrná 
roční teplota v Praze? 

(A) zvýšila by se přibližně o 0,5 stupně 
(B) snížila by se přibližně o 1,5 stupně 
(C) zvýšila by se přibližně o 1,5 stupně 
(D) snížila by se přibližně o 0,5 stupně 
(E) snížila by se přibližně o 6 stupňů 
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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. 

x > y > z > 0 

x – y – z 0 
 

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

41. 

Každý pravidelný n-úhelník, kdy n > 3, má x vnitřních úhlů 
a y úhlopříček. 

x

y
 pro pravidelný pětiúhelník 

x

y
 pro pravidelný šestiúhelník 

 

(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. 

Marek dostal na vysvědčení jen jedničky a dvojky. Dvojku měl 
z dvakrát většího počtu předmětů než jedničku. 

Markův průměr známek na 
vysvědčení 

1,5 

 

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

vlevo vpravo 

43. 

Kvádr o délkách hran 25 cm, 50 cm, 100 cm lze rozdělit na 
čtyři stejné menší kvádry tak, že spojením těchto čtyř menších 

kvádrů pak vznikne krychle. 

objem vzniklé krychle 
objem původního kvádru před 

rozdělením 
 

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

44. 
 

počet sekund představující 
jeden den 

počet minut představující 
jeden měsíc 

 

(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. 

Je dána krychle A o hraně délky a cm, krychle B o hraně délky 
b cm, krychle C o hraně délky c cm; a, b, c jsou tři po sobě 

následující kladná celá čísla taková, že a < b < c. 

součet objemů krychlí A, B, C 
v cm3 

3b3 

 

(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. 

Jakou velikost má nejmenší z vnitřních úhlů pravoúhlého 
trojúhelníka ABC? 

(1) Součet velikostí dvou zbylých vnitřních úhlů trojúhelníka 
ABC se rovná 155 stupňů. 

(2) Součet velikostí největšího a nejmenšího z vnitřních úhlů 
trojúhelníka ABC se rovná 115 stupňů. 

(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. 

Albert a Viktorie měli za úkol uhádnout stejné číslo od jedné do 
devíti. Jaké číslo to bylo, jestliže na všechny otázky dostali 
Albert i Viktorie pravdivé odpovědi? 

(1) Albert se zeptal, jestli je číslo liché a zda je dělitelné 
třemi. Dostal jednu zápornou a jednu kladnou odpověď. 

(2) Viktorie se zeptala, jestli je číslo sudé a zda je dělitelné 
třemi. Dostala dvě kladné odpovědi. 

(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. 

Platí, že x = y? 

(1) 3x − 3y = 0 
(2) x2 = y2 

(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. 

Nádrž je prázdná a vedou do ní dva nezávislé přítoky. 
Samotným přítokem A by se nádrž zcela naplnila za 4 hodiny, 
samotným přítokem B by se naplnila za 3 hodiny. Které 
z následujících tvrzení platí o době, za kterou se nádrž zcela 
naplní oběma přítoky současně? 

(A) Nádrž se naplní nejvýše za jednu hodinu. 
(B) Nádrž se naplní za více než jednu hodinu, ale nejvýše 

za dvě hodiny. 
(C) Nádrž se naplní za více než dvě hodiny, ale nejvýše za tři 

hodiny. 
(D) Nádrž se naplní za více než tři hodiny, ale nejvýše za 

čtyři hodiny. 
  

50. 

Obdélníkový plakát o délce 150 cm a šířce 80 cm chceme 
polepit barevnými kartami tak, aby se nepřekrývaly ani 
nepřesahovaly přes okraj plakátu. Každá karta má tvar 
obdélníku o stranách dlouhých 16 cm a 25 cm. Nejvýše kolik 
karet je možné na plakát nalepit? 

(A)   6 
(B) 10 
(C) 30 
(D) 36 
  

51. 

Robot se pohybuje po rovné ploše přímo, vždy po 1 metru 
změní směr pohybu o 90°, přitom střídá změnu směru vpravo 
a vlevo. Jeho dráhu tedy tvoří lomená čára, která je znázorněna 
na obrázku. Od startu vyrazil při zhasnutém světle; světlo se 
rozsvítilo, jakmile byl od startovního bodu vzdálen 3 metry 
vzdušnou čarou. Kolik změn směru provedl od startu do 
okamžiku rozsvícení světla? 

 
(A) 2 
(B) 3 
(C) 4 
(D) 6 
  

52. 

Leona má v knihovně 200 knih, z toho 15 % knih jsou 
kuchařky a 5 % knih jsou encyklopedie. Zítra si do knihovny 
zařadí dalších 5 encyklopedií. Jaký pak bude v její knihovně 
poměr počtu kuchařek k počtu encyklopedií? 

(A) 1 : 1 
(B) 2 : 1 
(C) 3 : 2 
(D) 4 : 3 
  

53. 

Koček je v útulku o dvě pětiny více než psů, jiných zvířat je 
v útulku o třetinu (tj. o 16) méně než koček a psů dohromady. 
Celkem kolik je v útulku všech zvířat? 

(A) 32 
(B) 48 
(C) 64 
(D) 80 
  

54. 

Na odpoledním sportovním kroužku se sešlo 24 dětí, které 
chtějí hrát míčové hry. Mohou hrát nohejbal ve čtyřech (dva 
proti dvěma), fotbal v šesti (tři proti třem) a florbal v osmi 
(čtyři proti čtyřem) dětech. K dispozici mají čtyři hřiště. 
Nejvýše na kolika hřištích mohou hrát nohejbal, pokud mají 
být do her současně zapojeny všechny děti? 

(A) na jednom hřišti 
(B) na dvou hřištích 
(C) na třech hřištích 
(D) na čtyřech hřištích 
  

55. 

Anna a Jan přepisují ručně vyplněné dotazníky do počítače. 
Anna zvládne přepsat 60 dotazníků týdně, a to rychlostí 
5 dotazníků za hodinu. Jan zvládne přepsat 80 dotazníků 
týdně, a to rychlostí 8 dotazníků za hodinu. Zadavatel práce 
jim navrhl dvě možnosti odměny: 

možnost I:  odměna 20 Kč za každý přepsaný dotazník 

možnost II:  odměna 120 Kč za každou hodinu strávenou 
přepisováním 

Která možnost je výhodnější pro Annu a která pro Jana? 

(A) pro Annu možnost I, pro Jana možnost I 
(B) pro Annu možnost I, pro Jana možnost II 
(C) pro Annu možnost II, pro Jana možnost I 
(D) pro Annu možnost II, pro Jana možnost II 
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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. 

Studenti se účastní přednášky, jejíž délka je X minut a od jejíhož 
začátku už uběhlo právě Y minut. Platí vztah: 

2 20 0,5Y X   

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného vztahu? 

(A) Uběhne-li ještě čtyřikrát tolik minut jako od začátku 
přednášky, bude do konce zbývat už jen 20 minut. 

(B) Za dvacet minut bude přednáška právě ve své jedné 
čtvrtině. 

(C) Uběhne-li ještě jednou tolik minut jako od začátku 
přednášky, bude přednáška již 20 minut za svou 
polovinou. 

(D) Až uběhne ještě jednou tolik minut jako od začátku 
přednášky, bude zbývat 20 minut do její poloviny. 

  

57. 

První, druhý a třetí závodník doběhli do cíle závodu v tomto 
pořadí na prvních třech místech v časech 1t  , 2t  a 3t . Platí vztah 

2 1 3 22 2t t t t   . Které z následujících tvrzení vyplývá 

z uvedeného vztahu? 

(A) Druhý závodník doběhl do cíle za dvakrát delší dobu než 
vítěz závodu, třetí závodník za dvakrát delší dobu než 
druhý. 

(B) Průměrné časové odstupy mezi prvním, druhým a třetím 
závodníkem v cíli závodu byly 2 sekundy. 

(C) Třetí závodník v pořadí doběhl za vítězem za dvakrát delší 
dobu, než doběhl za vítězem druhý závodník. 

(D) V cíli byl časový odstup třetího závodníka od druhého 
poloviční než časový odstup druhého závodníka od 
vítěze. 

  

58. 

Operace ♣ je definována vztahem 2 2a b ab a b   . Čemu se 
rovná 2 ( 2)  ? 

(A)   0 
(B)   4 
(C)   8 
(D) 16 
  

59. 

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

0a   vznikla platná rovnost? 

1
______ 2

16 4

a
a a     

(A) 4a  

(B) 
1

4
a

a
   

(C) 
16

4 a
a

    

(D) 
3

16
4

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

TEXT K ÚLOHÁM 60 AŽ 63 

Osm přátel (dívky Katka, Lenka, Mirka, Naďa a Olga, chlapci 
Pavel, Radek a Standa) vytvořilo čtyři dvojice, každá z těchto 
dvojic šla na jeden film (Pelíšky, Samotáři, Knoflíkáři, 
Medvídek) a zároveň každá z dvojic šla na jiný film. Víme, že: 

 Katka šla na film Samotáři. 
 Pavel byl ve dvojici se Standou. 
 Naďa šla na film s chlapcem, ale nešli na film Pelíšky. 
 Na film Knoflíkáři šel Radek. 

60. 

Která z následujících informací by umožnila pro každý film 
jednoznačně určit, kteří dva přátelé na něj šli? 

(A) Na film Medvídek šly dvě dívky. 
(B) Olga šla s Mirkou na film Medvídek. 
(C) Standa s Pavlem šli na film Pelíšky. 
(D) Katka s Lenkou šly na film Samotáři. 
(E) Radek s Naďou šli společně na jeden film. 
  

61. 

Které z následujících tvrzení určitě neplatí? 

(A) Olga šla na film s Mirkou. 
(B) Mirka šla na film Knoflíkáři. 
(C) Naďa šla na film s Radkem. 
(D) Na film Pelíšky šly dvě dívky. 
(E) Na film Pelíšky šli Standa s Pavlem. 
  

62. 

Které z následujících tvrzení může platit? 

(A) Naďa šla na film Samotáři. 
(B) Mirka šla na film Knoflíkáři. 
(C) Standa šel na film Medvídek. 
(D) Na film Knoflíkáři šli dva chlapci. 
(E) Na film Pelíšky šla dívka s chlapcem. 
  

63. 

Pokud by platilo, že Katka šla na film s Olgou, na který film 
mohla jít Lenka? 

(A) jen na film Samotáři 
(B) jen na film Medvídek 
(C) jen na kterýkoli z dvojice filmů Medvídek, Pelíšky 
(D) jen na kterýkoli z dvojice filmů Samotáři, Medvídek 
(E) na kterýkoli z trojice filmů Pelíšky, Samotáři, Medvídek 
  

TEXT K ÚLOHÁM 64 AŽ 66 

Čtyři podnikatelé (Jirka, Tomáš, Katka, Lenka) provozují každý 
právě jedno podnikání (fitness centrum, truhlářství, detektivní 
kancelář, kosmetický salon). Každý z podnikatelů má jiný počet 
brigádníků (dva, tři, pět, deset). Tři z podnikatelů si museli na 
rozjezd svého podnikání vzít úvěr (20 tisíc, 40 tisíc, 80 tisíc). 
Víme, že: 

 Nejméně brigádníků má Lenka. 
 Katka neprovozuje fitness centrum. 
 Podnikatel s úvěrem 20 tisíc má pět brigádníků. 
 Jirka si vzal dvakrát vyšší úvěr než Lenka. 
 Podnikatel s nejvyšším počtem brigádníků si vzal nejvyšší 

úvěr. 
 Podnikatel, který si nevzal žádný úvěr, provozuje 

detektivní kancelář. 
 Kosmetický salon provozuje podnikatel s úvěrem 40 tisíc. 
 Podnikatel provozující detektivní kancelář má 

3 brigádníky. 

64. 

Které z následujících tvrzení určitě platí? 

(A) Katka si vzala nějaký úvěr. 
(B) Tomáš si vzal úvěr 20 tisíc. 
(C) Katka má tři brigádníky. 
(D) Lenka provozuje truhlárnu. 
(E) Jirka si vzal úvěr 80 tisíc. 
  

65. 

Která z následujících informací by umožnila jednoznačně určit, 
jaký úvěr si vzal Tomáš? 

(A) Lenka si vzala úvěr 40 tisíc. 
(B) Jirka provozuje fitness centrum. 
(C) Katka provozuje truhlárnu. 
(D) Jirka si vzal úvěr 80 tisíc. 
(E) Úvěr 20 tisíc si vzal provozovatel truhlárny. 
  

66. 

Kdo z podnikatelů může provozovat detektivní kancelář? 

(A) jen Tomáš 
(B) jen Katka 
(C) jen kdokoli z dvojice Tomáš, Katka 
(D) jen kdokoli z trojice Jirka, Tomáš, Katka 
(E) kdokoli ze čtveřice Jirka, Tomáš, Katka, Lenka 
  

 
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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