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n Je rozdělen do 2 oddílů, na řešení prvního máte 35 minut, na další 50 minut.
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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. 

Nové podmínky pro žadatele o hypoteční úvěry, které platí od 
začátku října, jsou ______, a mnoha lidem tak ______ možnost 
získat vlastní bydlení. 

(A) neomezené – urychlují 
(B) zpoplatněné – prodražují 
(C) výhodnější – umožňují 
(D) přísnější – komplikují 
(E) příznivější – znesnadňují 
  

2. 

Největší včela světa, která byla považována za ______, byla 
______ na jednom z málo probádaných ostrovů Indonésie. 

(A) neznámou – objevena 
(B) zmizelou – zastižena 
(C) vyhynulou – znovuobjevena 
(D) ztracenou – shledána 
(E) ohroženou – nalezena 
  

3. 

I přes ______ technické ______ při jejich zavádění do služby 
letouny dosud nalétaly přes 10 tisíc letových hodin a ______ 
přes 60 tisíc osob. 

(A) neustávající – problémy – dopravily 
(B) závažné – nedostatky – převezly 
(C) počáteční – potíže – přepravily 
(D) neodstranitelné – obtíže – odbavily 
(E) moderní – výdobytky – vznesly 
  

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. 

______ : DIVOKÝ = NAPRAVENÝ : ______ 

(A) neposlušný – zlý 
(B) nezkrotný – dobrý 
(C) ochočený – hříšný 
(D) zdivočelý – napravovaný 
(E) klidný – nenapravitelný 
  

5. 

HRA : ______ = ZLOČIN : ______ 

(A) soupeř – vězeň 
(B) prohrát – odsoudit 
(C) spoluhráč – komplic 
(D) desková – odhalený 
(E) soutěžit – vyšetřovat 
  

6. 

ZAHÁLČIVÝ : ______ = PROHNANÝ : ______ 

(A) činnost – lstivost 
(B) lenoch – fintil 
(C) znuděný – oklamaný 
(D) práce – úskok 
(E) lenost – mazanost 
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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. 

Zavedení společné evropské měny nepředstavovalo 
ekonomicky motivované rozhodnutí, jednalo se naopak 
o navýsost politický projekt. 

synonymum 

(A) částečně 
(B) vynuceně 
(C) záměrně 
(D) naprosto 
(E) víceméně 

antonymum 

(F) zcela 
(G) dobrovolně 
(H) vůbec 
(I) dostatečně 
(J) náhodně 
  

8. 

Nechtělo se mu, nakonec se ale zdráhavě přidal ke kamarádům. 

synonymum 

(A) stydlivě 
(B) váhavě 
(C) zdlouhavě 
(D) opožděně 
(E) vyhýbavě 

antonymum 

(F) včasně 
(G) vesele 
(H) nebojácně 
(I) rázně 
(J) promyšleně 
  

9. 

Pes se obezřetně přiblížil ke skále a zastavil se před vchodem do 
jeskyně. 

synonymum 

(A) bázlivě 
(B) váhavě 
(C) ostražitě 
(D) nenápadně 
(E) neochotně 

antonymum 

(F) neopatrně 
(G) odhodlaně 
(H) radostně 
(I) odvážně 
(J) roztržitě 
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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. 

V Česku se každoročně vyhodí desítky milionů jednorázových kelímků. Proto vznikl projekt Otoč kelímek – systém vratných kelímků 
na kávu. Po Německu je tak Česká republika druhou evropskou zemí, v níž se tento systém plošně používá. Chce-li si dát zákazník 
kávu s sebou a nemá svůj termohrnek, může použít zálohovaný vratný kelímek. Pak ho vrátí v kterékoli jiné kavárně, jež se do projektu 
zapojila. Takže si třeba koupí kávu v Praze a kelímek může vrátit v Olomouci. Za první dva měsíce fungování celorepublikového 
provozu se zapojilo už přes sto deset kaváren a stále přibývají další. Projekt by se měl proto v budoucnu rozšířit i mimo hlavní město 
Prahu. 

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

(A) Proto vznikl projekt Otoč kelímek – systém vratných kelímků na kávu. 
(B) Chce-li si dát zákazník kávu s sebou a nemá svůj termohrnek, může použít zálohovaný vratný kelímek. 
(C) Pak ho vrátí v kterékoli jiné kavárně, jež se do projektu zapojila. 
(D) Takže si třeba koupí kávu v Praze a kelímek může vrátit v Olomouci. 
(E) Projekt by se měl proto v budoucnu rozšířit i mimo hlavní město Prahu. 
  

11. 

Český statistický úřad uvádí, že v České republice mezi lety 2010 a 2017 počty vysokoškolsky vzdělaných, a to zejména žen, vzrostly. 
Ženy vedle toho i častěji než muži mluví nejméně dvěma cizími jazyky. Zatímco Čechů s takovou dovedností je něco přes 30 %, 
u Češek jde téměř o 40 %. A právě kvůli své klesající kvalifikaci ženy stále vydělávají méně než muži. Největší propast ve výdělcích 
je u žen vysokoškolsky vzdělaných a vyučených. Absolventky VŠ pobíraly zhruba o čtvrtinu méně než muži se stejným vzděláním, 
u vyučených šlo o více než čtvrtinový rozdíl. 

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

(A) Ženy vedle toho i častěji než muži mluví nejméně dvěma cizími jazyky. 
(B) Zatímco Čechů s takovou dovedností je něco přes 30 %, u Češek jde téměř o 40 %. 
(C) A právě kvůli své klesající kvalifikaci ženy stále vydělávají méně než muži. 
(D) Největší propast ve výdělcích je u žen vysokoškolsky vzdělaných a vyučených. 
(E) Absolventky VŠ pobíraly zhruba o čtvrtinu méně než muži se stejným vzděláním, u vyučených šlo o více než čtvrtinový rozdíl. 
  

12. 

Tradiční japonské účesy se zdají být velmi složité, nicméně jejich vytvoření bylo vcelku jednoduché. Ženy se česaly jen jednou týdně 
a jednou týdně si také myly vlasy, protože šlo o zdlouhavý rituál. Po umytí se dlouhé vlasy musely i hodinu a půl rozčesávat, než se 
začalo s jejich složitou úpravou. Aby konečný účes dobře držel, zafixovaly se vlasy horkým voskem. Součástí účesu bylo také velké 
množství ozdobných jehel a dalších nezbytností. Aby si ženy své účesy neponičily, spaly na dřevěném nebo keramickém válečku, 
který měly za zátylkem, a musely spát jen na zádech. 

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

(A) Tradiční japonské účesy se zdají být velmi složité, nicméně jejich vytvoření bylo vcelku jednoduché. 
(B) Ženy se česaly jen jednou týdně a jednou týdně si také myly vlasy, protože šlo o zdlouhavý rituál. 
(C) Aby konečný účes dobře držel, zafixovaly se vlasy horkým voskem. 
(D) Součástí účesu bylo také velké množství ozdobných jehel a dalších nezbytností. 
(E) Aby si ženy své účesy neponičily, spaly na dřevěném nebo keramickém válečku, 
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13. 

Němečtí odborníci uvádějí, že se v posledních letech začala v našich zeměpisných šířkách objevovat klíšťata rodu Hyalomma. Toto 
klíště, typické spíše pro jižní a východní Evropu, se v Česku zatím nevyskytlo. V letech 2015–2017 se tato klíšťata občas objevila 
v Německu, v loňském roce tam bylo ovšem zaregistrováno již 70 nálezů. Kromě České republiky se klíšťata objevila také ve Švédsku, 
Rakousku, na Slovensku a v Lotyšsku. Díky zimním teplotám a absenci preferovaných habitatů (míst výskytu) je usídlení tohoto druhu 
v současnosti u nás považováno za nepravděpodobné. A v České republice se skutečně dosud nepotvrdil ani občasný místní výskyt 
tohoto klíštěte. 

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

(A) Toto klíště, typické spíše pro jižní a východní Evropu, se v Česku zatím nevyskytlo. 
(B) V letech 2015–2017 se tato klíšťata občas objevila v Německu, v loňském roce tam bylo ovšem zaregistrováno již 70 nálezů. 
(C) Kromě České republiky se klíšťata objevila také ve Švédsku, Rakousku, na Slovensku a v Lotyšsku. 
(D) Díky zimním teplotám a absenci preferovaných habitatů (míst výskytu) je usídlení tohoto druhu v současnosti u nás považováno 

za nepravděpodobné. 
(E) A v České republice se skutečně dosud nepotvrdil ani občasný místní výskyt tohoto klíštěte. 
  

14. 

Horké léto vybízí k osvěžení v rybníce či jezeře. V žádném případě bychom se však neměli koupat v zelené vodě. Hygienici již teď 
v červnu varují před rybníky s přemnoženými sinicemi. Zatím je zelený povlak přemnoženého vodního květu patrný ve Staňkovském 
rybníku i v dalších přírodních koupalištích na jihu Čech. Ale ne vždy na pohled zelená voda znamená, že v ní jsou sinice. Může jít 
i o neškodné řasy, které pouze zbarvují čistou vodu do zelena. Odlišit řasy od toxických sinic pomůže jednoduchý test za pomoci 
průhledné lahve. Vyjde-li vám, že se o sinice nejedná, můžete se i přes barvu vody v klidu vykoupat. 

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

(A) Horké léto vybízí k osvěžení v rybníce či jezeře. 
(B) V žádném případě bychom se však neměli koupat v zelené vodě. 
(C) Ale ne vždy na pohled zelená voda znamená, že v ní jsou sinice. 
(D) Může jít i o neškodné řasy, které pouze zbarvují čistou vodu do zelena. 
(E) Vyjde-li vám, že se o sinice nejedná, můžete se i přes barvu vody v klidu vykoupat. 
  

15. 

Právo občanů na svobodný přístup k informacím se nevztahuje na největší tuzemskou společnost ČEZ. Ústavní soud rozhodoval 
o žádosti několika občanských spolků, aby státní energetický gigant zveřejnil, jak kvalitní a bezpečné je palivo používané v Jaderné 
elektrárně Temelín. A soudci rozhodli, že firma to zveřejnit musí, protože stát v ní má většinový podíl. Stát ji ovládá ze sedmdesáti 
procent, menšinu akcií drží soukromé subjekty a jejich obchodní zájmy je podle zdůvodnění rozsudku nutné chránit. Rozhodnutí 
Ústavního soudu se podle názoru mnoha právníků stává precedentem pro další více než tisícovku státních a obecních firem se 
soukromou účastí. Už se od nich nemusíme dozvědět ani to, kolik zaplatily za veřejnou zakázku nebo vyplatily odměn. 

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

(A) Právo občanů na svobodný přístup k informacím se nevztahuje na největší tuzemskou společnost ČEZ. 
(B) Ústavní soud rozhodoval o žádosti několika občanských spolků, aby státní energetický gigant zveřejnil, jak kvalitní a bezpečné 

je palivo používané v Jaderné elektrárně Temelín. 
(C) A soudci rozhodli, že firma to zveřejnit musí, protože stát v ní má většinový podíl. 
(D) Stát ji ovládá ze sedmdesáti procent, menšinu akcií drží soukromé subjekty a jejich obchodní zájmy je podle zdůvodnění 

rozsudku nutné chránit. 
(E) Rozhodnutí Ústavního soudu se podle názoru mnoha právníků stává precedentem pro další více než tisícovku státních 

a obecních firem se soukromou účastí. 
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Všechny následující úlohy řešte pouze na základě informací uvedených v textu či z něho vyplývajících. 

16. 

Kuiperův pás je oblast Sluneční soustavy rozprostírající se od 
oběžné dráhy Neptunu, tedy 30 astronomických jednotek (AU) 
od Slunce, až do vzdálenosti maximálně 55 AU od Slunce. 
Největším známým tělesem Kuiperova pásu je Pluto. Kuiperův 
pás byl původně považován za hlavní zásobárnu periodických 
komet s oběžnými dobami kratšími než 200 let. Pozdější studie 
však ukázaly, že tyto komety ve skutečnosti přicházejí z oblasti 
označované jako rozptýlený disk. Některá tělesa rozptýleného 
disku se mohou nacházet ve vzdálenosti až 100 AU od Slunce. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Nejznámějším tělesem Sluneční soustavy nacházejícím se 
dále od Slunce než Neptun je Pluto. 

(B) Nejvzdálenější těleso Sluneční soustavy se nachází 100 
astronomických jednotek od Slunce. 

(C) Některá tělesa rozptýleného disku se mohou 
vyskytovat ve větší vzdálenosti od Slunce než Pluto. 

(D) Většina těles Sluneční soustavy se nachází v oblasti 
označované jako rozptýlený disk. 

(E) V Kuiperově pásu má původ většina komet s oběžnými 
drahami kratšími než 200 let. 

  

17. 

Procesní úkon konfrontace je zvláštní forma výslechu, při které 
jsou tváří v tvář postaveny osoby, jež byly dříve v téže trestní 
věci vyslechnuty a jejichž výpovědi v závažných okolnostech 
nesouhlasí. Provádí se výjimečně a zásadně jen v řízení před 
soudem, vzhledem k tomu, že má povahu úkonu 
neopakovatelného. Cílem konfrontace není jen vyjasnění 
rozporů mezi výpověďmi osob, ale může sloužit i k získání 
nových důkazů. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Výslech může provádět vždy jen soudce, jelikož je k tomu 
zapotřebí právnického vzdělání. 

(B) Při konfrontaci se setkávají osoby, které se v minulosti 
nikdy nesetkaly. 

(C) Konfrontace může být využita pouze v trestním řízení 
v rámci vyšetřování. 

(D) Pokud nesouhlasí výpovědi osob v trestní věci, přistupuje 
se zpravidla k provedení konfrontace. 

(E) Forma výslechu může mít povahu neopakovatelného 
úkonu. 

  

18. 

Piton de la Fournaise, tyčící se do výšky 2 631 metrů nad 
mořskou hladinu, je jedna z největších a nejaktivnějších sopek 
na světě. Nachází se na francouzském ostrově Réunion, jenž leží 
v Indickém oceánu východně od Madagaskaru. Sopka je aktivní 
minimálně 530 000 let a byla doplňována sopečnou činností 
štítové, dnes již neaktivní sopky Piton des Neiges, která je 
i nejvyšší horou ostrova Réunion. Piton de la Fournaise nemá 
tradiční tvar; vlivem sesouvání celé sopky východním směrem 
došlo ke vzniku tří kalder. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Nejvyšší horou ostrova Réunion není aktivní sopka. 
(B) Réunion je francouzská provincie nacházející se ve 

východní části ostrova Madagaskar. 
(C) Piton de la Fournaise je nejdéle aktivní sopkou světa. 
(D) Většina sopek po celém světě netvoří žádné kaldery. 
(E) Piton de la Fournaise je nejvyšší aktivní sopkou 

v Indickém oceánu. 
  

19. 

Juditin most byl kamenný most přes řeku Vltavu. Tento most, 
postavený v Praze mezi lety 1158 a 1172, byl nejstarším 
kamenným mostem v českých zemích a jedním z nejstarších 
severně od Alp. Do té doby ve střední Evropě stály jen dva 
kamenné mosty, v Řezně a v Drážďanech. Roku 1342 Juditin 
most zničila povodeň. V roce 1357 rozhodl císař o výstavbě 
nového kamenného mostu, kterému se později začalo říkat 
Karlův most. Architekt Petr Parléř vedl těleso tohoto mostu 
souběžně se zničeným mostem, přičemž ho posunul o několik 
desítek metrů jižněji. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Juditin most postavil z rozhodnutí císaře architekt Petr 
Parléř. 

(B) V 10. století nebyl v českých zemích postaven žádný 
kamenný most. 

(C) Juditin most se nacházel vůči Karlovu mostu o několik 
desítek metrů jižněji. 

(D) Karlův most byl teprve druhým mostem postaveným přes 
řeku Vltavu. 

(E) Nejstarší kamenné mosty v Evropě byly vybudovány 
v Řezně a v Drážďanech. 
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20. 

Myšlenka rozbíjet atom v urychlovačích částic vznikla již na 
počátku 20. století. Už tehdy se vědělo, že atom obsahuje různé 
částice a že tyto částice mohou existovat i samostatně 
v radioaktivním záření. Odtud nebylo daleko k myšlence 
některé částice pomocí elektromagnetického pole urychlit 
a využít jako střelivo k rozbíjení atomů nebo částic, z nichž se 
atomy skládají. Tímto způsobem lze nejen měnit jeden prvek 
v jiný, jak o tom snili dávní alchymisté, ale především zkoumat 
podstatu hmoty a sil, které ji drží pohromadě. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) První urychlovač částic byl sestrojen na počátku 
20. století. 

(B) Již dávní alchymisté snili o využití radioaktivního záření 
k přeměně určitých prvků na jiné prvky. 

(C) Na konci 19. století už byly známy všechny částice, 
z nichž se skládá atom. 

(D) Objev elektromagnetického pole vedl k myšlence zkoumat 
hmotu pomocí radioaktivního záření. 

(E) Již na počátku 20. století bylo známo, že existuje 
radioaktivní záření. 

  

21. 

Prestižní seriál Ski Classics pokračoval slavným Vasovým 
během. V závodu na neuvěřitelných 90 kilometrů ve švédské 
provincii Dalama byl mezi muži po více než 4 hodinách v cíli 
jako první Nygaard z Norska, náš zástupce Řezáč skončil 
sedmý. Mezi ženami uzmula triumf domácí Korsgrenová, Češka 
Smutná vybojovala třetí místo. Řezáč startoval na nejslavnějším 
závodu v běhu na lyžích již po dvacáté, jeho nejlepším 
výsledkem zůstává stříbrná příčka z roku 2011. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Žádný Čech nedosáhl ve Vasově běhu na první místo. 
(B) V dlouholeté historii Vasova běhu jsou nejúspěšnějšími 

závodníci ze skandinávských zemí. 
(C) Švédská závodnice Korsgrenová žije od narození 

v provincii Dalama. 
(D) Řezáč ani při svém dvacátém startu na Vasově běhu 

tento závod nevyhrál. 
(E) Český závodník Řezáč nedorazil do cíle Vasova běhu 

dříve než po čtyřech a půl hodinách. 
  

22. 

Prvopočátky úpravy kávy se přičítají náhodnému přirozenému 
jevu, kdy kávovníkové keře i s plody podlehly požáru. 
Samotnému procesu pražení většinou předchází kombinace 
jednotlivých sort kávových zrn, jež na konci vytvoří značkovou 
kávovou směs, která pak určuje její cenu. Při pražení se 
uplatňuje koloběh horkého vzduchu, kterému jsou stále 
promíchávaná zrna vystavena. Tím je zaručeno stejnoměrné 
opražení všech zrn. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Koloběh horkého vzduchu působící na neustále 
promíchávaná zrna vede ke stejnoměrnému opražení 
všech zrn. 

(B) Před pražením je zapotřebí kombinovat různá kávová 
zrna, není možné pražit kávu jedné odrůdy. 

(C) Koloběh horkého vzduchu byl objeven zcela náhodou při 
požáru kávovníků. 

(D) Aby bylo možné připravovat nápoj z kávových zrn, je 
třeba zrna nejprve opražit. 

(E) Bez náhodné události stojící na počátku úpravy kávy by 
káva nikdy nebyla tak oblíbeným nápojem. 

  

23. 

Trh s plynem v Evropě čím dál více ovlivňují rostoucí dodávky 
zkapalněného zemního plynu z USA. Jejich přebytek nyní srazil 
ceny plynu v Evropě na nejnižší úroveň za několik let. Jde ale 
pouze o přechodný výkyv způsobený poklesem poptávky 
v Číně, která je největším odběratelem amerického plynu. 
Peking totiž zavedl omezení na dovoz zkapalněného plynu 
z USA, který tak nyní ve zvýšené míře proudí do Evropy. 
V okamžiku, kdy skončí obchodní válka mezi USA a Čínou, 
ceny na evropském trhu zase vzrostou. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Pokles cen na trhu s plynem v Evropě souvisí s 
poklesem poptávky po americkém zkapalněném plynu 
v Číně. 

(B) Evropa se v současnosti stala největším odběratelem 
zkapalněného zemního plynu. 

(C) V důsledku obchodní války mezi USA a Čínou došlo 
k poklesu cen na trhu s plynem v Číně. 

(D) Zkapalněný plyn dovážený do Evropy z USA dnes tvoří 
většinu z celkového množství plynu spotřebovávaného 
v Evropě. 

(E) Spotřeba zemního plynu v Evropě je na nejnižší úrovni za 
několik let. 
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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 

Vakcíny způsobí autismus, varovala studie. Je však plná falšovaných dat. 

Když v září 2017 vyšla studie kanadských vědců A. Shawa, L. Tomljenovičové a jejich kolegů, její titulek zněl trochu nudně 
a komplikovaně: „Podkožní injekce hliníku v množství odpovídajícím adjuvantům ve vakcínách aktivují vrozené geny v myším 
mozku, které jsou homologní s indikátory autismu“. Ale pro každého, kdo se jen trochu zajímal o argumenty pro a proti očkování, 
z titulku zazářila slova: „očkování způsobuje autismus“. Není divu, že se řada rodičů o toto téma zajímá: příčina autismu zatím není 
známa a strach, zda nějaký vnější faktor k rozvoji této poruchy nepřispívá, je pochopitelný. 

Na první pohled se zdálo, že nová studie je přesně tím dokladem, který dosud chyběl zastáncům mnohokrát vyvrácené hypotézy 
o příčinné souvislosti mezi vakcínami a autismem. Ale je tu problém: studie vychází ze zfalšovaných dat. A to tak očividně 
zfalšovaných, že se o tom může přesvědčit každý, kdo má oči. Vyšlo najevo, že v této studii je celá řada fotomontáží. Autoři kupříkladu 
recyklovali data ze stejného experimentu, ale vydávali je za data z několika experimentů. Studie obsahuje i zásadní protimluvy, 
například že pokusné myši byly ve věku 16 týdnů usmrceny. Dříve zveřejněné informace týmu týkající se experimentu na týchž myších 
ovšem naznačují něco jiného. Celkově vzato se studie stala ukázkou toho nejhoršího, co se ve vědecké publikaci dá najít: přímého 
podvodu s daty za účelem získání požadovaného výsledku. Doktor David Gorski z Wayne State University tuto studii označil za týrání 
myší ve jménu protiočkovací pseudovědy. Shaw ovšem odmítá, že by falšoval data nebo o falšování věděl. Data, ze kterých vycházel 
jeho tým při psaní studie, ale prý již nemá. 

Kanadský tým „Shaw & Tomljenovičová“ z University of British Columbia ovšem není na poli kontroverzí žádným nováčkem. Dvě 
o několik let starší studie kanadského týmu si vysloužily varování od Světové zdravotnické organizace: „Poradní výbor považuje tyto 
dvě studie za plné závažných chyb. Hlavní argument těchto studií vychází z ekologického srovnání obsahu hliníku ve vakcínách 
s výskytem autismu. Obecně ale nelze použít ekologické studie k vyvozování příčinného vztahu.“ Laboratoř doktora Shawa je přesto 
mezi odpůrci očkování oblíbeným zdrojem studií, které mají dokládat nebezpečnost očkování. Na studie Shawa a Tomljenovičové se 
často odkazuje například doktorka Eleková, která je v ČR známa svým odmítavým postojem k očkování. 

https://www.idnes.cz/technet/veda/studie-ockovani-autismus-falsovana-data-shaw-tomljenic.A171025_085438_veda_pka 

24. 

Která z následujících možností popisuje nejpravděpodobnější 
důvod, proč se doktorka Eleková často odvolává na studie 
Shawa a Tomljenovičové? 

(A) Protože jejich studie jsou vyhlášené svou kvalitou 
a objektivitou. 

(B) Protože se chce vymezit vůči jejich závěrům ohledně 
souvislosti mezi očkováním a autismem. 

(C) Protože jejich studie přinášejí přesvědčivé důkazy, že 
očkování nezpůsobuje autismus. 

(D) Protože publikované závěry těchto studií korespondují 
s jejím odmítavým postojem k vakcínám. 

(E) Protože se na jejich studie odvolává i Světová 
zdravotnická organizace. 

  

25. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Světová zdravotnická organizace již mnohokrát poukázala 
na to, že A. Shaw ve svých studiích používá zfalšovaná 
data. 

(B) Většina rodičů zastává mylný názor, že očkování je 
jednou z příčin autismu. 

(C) Myši, které byly použity ve studii z roku 2017, byly 
usmrceny ve věku pouhých 16 týdnů. 

(D) Ke studiím Shawa a Tomljenovičové vznesli výhrady 
jak Světová zdravotnická organizace, tak doktor David 
Gorski. 

(E) Doktorka Eleková často cituje studie Shawa 
a Tomljenovičové, přestože o jejich věrohodnosti není ve 
skutečnosti přesvědčena. 

  

26. 

Které z následujících tvrzení odporuje informacím v uvedeném 
textu? 

(A) Příčina autismu byla objasněna již několika 
důvěryhodnými studiemi. 

(B) A. Shaw a L. Tomljenovičová skutečně věří tomu, že 
očkování způsobuje autismus. 

(C) Hypotéza, že očkování může mít nežádoucí vedlejší 
účinky, byla opakovaně potvrzena. 

(D) A. Shaw a L. Tomljenovičová si předem stanovili, jaký 
závěr jim má ve studii z roku 2017 vyjít. 

(E) Hliník, který je obsažen mimo jiné ve vakcínách, může 
být ve větším množství zdraví škodlivý. 
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TEXT K ÚLOHÁM 27 AŽ 29 

Fráze „poslední čínské varování“ pochází z 50. a 60. let minulého století, kdy americká průzkumná letadla létala ve vzdušném prostoru 
Číny a čínští komunisté vydávali jedno varování za druhým. Hrozili tvrdou odvetou, ohněm, zkázou. To bylo ale všechno, co mohli 
dělat. Nebyli schopni pádně odpovědět. Na tradici čínských varování teď navazuje Evropská komise. Vysílá jednu vážnou výstrahu 
za druhou. Nejnověji varuje Belgii, Francii, Kypr a Itálii. Za to, že nedodržují maastrichtská konvergenční kritéria. 

Nejostřeji se komise vyjádřila vůči Itálii. Upozornila, že Itálie hrubě porušuje rozpočtová pravidla Evropské unie, a zřejmě zahájí se 
zemí s třetí největší ekonomikou eurozóny disciplinární řízení. Ozývají se varování, že na jeho konci může být pokuta 0,2 procenta 
HDP, tedy tři a půl miliardy eur. „Díváme se na italské makroekonomické ukazatele. U všech svítí červená kontrolka. Roste rozpočtový 
deficit, zvyšuje se veřejný dluh, ekonomický růst zpomaluje,“ řekl k tomu místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis. 

Brusel zdůrazňuje zejména rostoucí veřejný dluh. Podle maastrichtských konvergenčních kritérií ho mají státy eurozóny udržovat pod 
60 procenty HDP. Pokud je nad touto hranicí, musejí okamžitě přijmout politiku, která ho vrátí pod ni. Italský dluh tuto laťku převyšuje 
více než dvojnásobně a dále roste. Loni se zvýšil na 132,2 procenta HDP (2,5 bilionu eur). Italové přitom strukturální reformy 
doporučované komisí odmítají a zvyšují rozpočtové výdaje. Matteo Salvini, italský vicepremiér, ministr vnitra a vůdce strany Liga, 
během kampaně k evropským volbám prohlašoval, že dokud nezaměstnanost v Itálii neklesne na polovinu, bude vláda utrácet, bez 
ohledu na to, co si o tom komise myslí. A basta! „Jestli musíme porušit některé rozpočtové hranice, uděláme to… Dokud se 
nezaměstnanost v Itálii nesníží na polovinu, dokud nedosáhne pěti procent, utratíme všechno, co musíme utratit,“ ujistil Salvini Italy 
a evropská fiskální pravidla označil za zastaralá a nesmyslná. Jeho straně to vyneslo pěkných 34 procent hlasů. 

Komise svůj záměr vést proti Itálii disciplinární řízení nestáhne, věci dospěly příliš daleko. Předloží ho Radě Evropské unie a ta její 
návrh patrně schválí. Argumenty „pro“ jsou přesvědčivé. Dá se však předpokládat, že z pokuty nakonec nic nebude. Vždyť v minulosti 
komise hrozila a nepokutovala třeba Francii, Španělsko, anebo Portugalsko. Španělé a Portugalci přitom unikli sankcím, aniž své 
nadlimitní deficity snížili. Jak píše web Politico: bruselský pes štěká, ale nekouše. 

JÉGL, Pavel. Poslední čínské varování z Bruselu. Finmag [online], [cit. 16. 6. 2019]. Dostupné na: 
<https://finmag.penize.cz/ekonomika/406953-posledni-cinske-varovani-z-bruselu>. (Upraveno, zkráceno.) 

27. 

Která z následujících možností nejlépe popisuje, proč podle 
uvedeného textu pravděpodobně nebude Itálii udělena pokuta? 

(A) Itálie sice porušila některá ujednání, ale byla k tomu 
nucena vnitřní situací, především vysokou 
nezaměstnaností. 

(B) Spolu s Itálií by musely být pokutovány i Belgie, Francie 
a Kypr, ty ale na zaplacení pokuty nemají dostatečné 
prostředky. 

(C) Rada Evropské unie se ve svém rozhodnutí musí řídit 
precedentním případem Portugalska a Španělska, které 
pokutovány nebyly. 

(D) Autor neuvádí konkrétní důvod, nicméně z 
předchozích zkušeností vyvozuje, že výhrůžky komise 
budou plané. 

(E) Vzhledem k tomu, že komise adresuje výhrůžky mnoha 
zemím, autor očekává, že se komise dostane do defenzivy 
a státy si prosadí své. 

  

28. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje hlavní téma 
textu? 

(A) historie planých výhrůžek v mezinárodní politice od 
50. let do současnosti 

(B) politika Mattea Salviniho a její možné důsledky pro Itálii 
(C) současný ekonomický stav Itálie a naznačení dalšího 

možného vývoje 
(D) varování Evropské komise Itálii kvůli nedodržování 

rozpočtových pravidel 
(E) italský veřejný dluh a perspektiva jeho dalšího vývoje 
  

29. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, jakou funkci 
má ve druhém odstavci textu spojení „země s třetí největší 
ekonomikou eurozóny“? 

(A) Vysvětluje, proč je navrhovaný postih pro Itálii tvrdší než 
v případě Belgie, Francie a Kypru. 

(B) Doplňuje text o novou informaci o Itálii. 
(C) Upřesňuje důvod, proč Evropská komise směruje případ 

až k disciplinárnímu řízení. 
(D) Specifikuje, o které zemi Evropské unie je ve větě řeč. 
(E) Ilustruje způsob, jakým se o zemi vyjadřuje Evropská 

komise. 
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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 

Shrňme několik důvodů proti legalizaci asistované sebevraždy (např. připravení smrticí látky pacientovi, který ji sám požije) a aktivní 
eutanazie (usmrcení pacienta na žádost, když již není schopen asistované sebevraždy). 

České medicínské prostředí je nezdravě formováno příliš silným vlivem pojišťoven a farmaceutických firem. Paliativní péče je příliš 
levná na to, aby za ni farmaceutické firmy lobbovaly, ale pro pojišťovny je finančně nevýhodná, takže panují obavy z tlaku pojišťoven 
na ukončení léčby u „neperspektivních“ pacientů. 

Dalším důvodem je možná změna přístupu pacienta k lékaři, který by byl nově pověřen nejen úkolem léčit, ale i zabíjet. Nebezpečí za 
prvé spočívá ve ztrátě důvěry v lékaře, který dotyčného může nejen léčit, ale i usmrtit. Hippokratova přísaha přitom poškození pacienta 
výslovně zakazuje. Dále panují obavy, že pacientova schopnost uvažovat o důsledcích svého rozhodnutí v případě asistované 
sebevraždy či eutanazie bude snížena mocenským rozdílem mezi lékařem a pacientem, který je zejména v českém prostředí značný. 
Pokud s pacientem v terminálním stadiu nemoci (což je většinou období velké citlivosti a nestability) začne lékař rozebírat nejen 
možnosti léčby, ale i eutanazii či asistovanou sebevraždu, hrozí, že se pacient bude snažit spíše vyhovět lékaři než se sám rozhodnout. 

Legalizace eutanazie a asistované sebevraždy dále umožňuje společenský nátlak na staré a nemocné lidi, kteří již dnes patří 
k diskriminovaným skupinám obyvatel. 

JIRSA, J. Problémy s asistovanou sebevraždou. Filosofický časopis, 2011, roč. 59, č. 4, s. 588–589. 

Text 2 

Lékař je často v situaci, kdy musí pacientovi způsobit menší zlo, aby pro něj dosáhl většího dobra: navzdory pokroku medicíny mají 
mnohé chirurgické úkony za následek postoperační bolesti, ještě drastičtějším příkladem jsou pak například amputace končetin. Pokud 
spadá do lékařovy profese volit menší zlo ve prospěch většího dobra, pak je ze strany pacienta legitimní, aby po svém lékaři žádal 
pomoc při zkrácení života, jehož zbytek by vyplňovalo pouze utrpení. Lékař, jenž odmítá poskytnout takovou asistenci s odkazem na 
zmíněnou definici své profese, je v situaci restaurátora, jenž odmítá pomoci strhnout budovu, která byla poškozena natolik, že přestala 
být památkou, s vysvětlením, že by to bylo v rozporu s jeho profesí, jejímž posláním je domy opravovat, a nikoli je bořit. 

Volba dřívější smrti před delším životem obsahujícím více utrpení je v kompetenci pacienta, o jehož život se jedná. Z toho plyne, že 
lékař je povinen pomoci takovému pacientovi zemřít – i kdyby jen doporučením ke kolegovi, jenž netrpí předsudky proti podobné 
službě. Důraz na dobrovolnost má zabránit zneužití ze strany lékaře, ale někteří by právě to mohli považovat za slabé místo v tom 
smyslu, že legalizace eutanazie povede v praxi k situaci, kdy mnozí lékaři budou mít tendenci rozhodovat za své pacienty. Tato námitka 
má jistou relevanci proti aktivní eutanazii, avšak rozhodně ne proti smrti s asistencí lékaře, kdy poslední kauzální krok vykonává 
pacient. 

HŘÍBEK, T. Za etiku bez teologie. Filosofický časopis, 2010, roč. 58, č. 5, s. 745–746. 
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30. 

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

(A) Existuje paralela mezi lékařem, který odmítá asistovat 
sebevraždě pacienta či provést aktivní eutanazii, 
a restaurátorem, který odmítá strhnout budovu. 

(B) Pojišťovny mají v českém prostředí příliš velký vliv, 
a proto existují důvodné obavy ze zneužití možnosti 
aktivní eutanazie či asistované sebevraždy. 

(C) Existuje paralela mezi pacientem, jehož vyhlídkou na 
zbytek života je již pouze utrpení, a památkovou budovou, 
která je poškozena natolik, že již není památkou. 

(D) Proti legalizaci aktivní eutanazie existuje relevantní 
námitka spočívající v tom, že by mohla být ohrožena 
dobrovolnost souhlasu pacienta. 

(E) Asistovaná sebevražda a aktivní eutanazie jsou v rozporu 
s funkcí lékaře a smyslem jeho práce, a tudíž by jejich 
výkon mohl vést k poklesu důvěry v lékaře. 

  

31. 

Zachází některý z autorů v rámci své argumentace odlišně 
s fenoménem asistované sebevraždy a aktivní eutanazie? 

(A) Ne, u obou autorů se jejich argumenty vztahují stejným 
způsobem k aktivní eutanazii i asistované sebevraždě. 

(B) Ano, oba autoři používají jiné argumenty, pokud hovoří 
o aktivní eutanazii, a jiné, pokud hovoří o asistované 
sebevraždě. 

(C) Ano, autor prvního textu používá jinou argumentaci, když 
hovoří o aktivní eutanazii, a jinou, pokud hovoří 
o asistované sebevraždě. 

(D) Ano, autor druhého textu uznává relevanci jedné 
z námitek v případě aktivní eutanazie, nikoli však 
v případě asistované sebevraždy. 

(E) Ano, autor prvního textu se zabývá pouze fenoménem 
aktivní eutanazie a nikoli fenoménem asistované 
sebevraždy. 

  

32. 

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

(A) Součástí profese lékaře není ukončovat život pacienta; 
pokud by to její součástí bylo, mohlo by ze strany 
pacientů dojít ke ztrátě důvěry v lékaře. 

(B) Aktivní eutanazie a asistovaná sebevražda mohou přispět 
k rozšíření možností diskriminace určitých skupin lidí. 

(C) Zájmy pojišťoven a farmaceutických firem u nás 
nevytvářejí vhodné prostředí pro legalizaci asistované 
sebevraždy. 

(D) Existuje riziko, že pacient v terminálním stadiu nemoci 
nebude schopen zcela racionálně a vyrovnaně posoudit 
nabídku asistované sebevraždy, a jeho rozhodnutí tedy 
nebude zcela dobrovolné. 

(E) Aktivní eutanazie a asistovaná sebevražda jsou v 
souladu s výkonem lékařské profese, jedná se o menší 
zlo ve prospěch většího dobra. 

  

33. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, jaká je 
(formálně či obsahově) argumentace prvního textu ve srovnání 
s druhým textem? 

(A) Autor prvního textu předkládá argumenty právního 
charakteru, zatímco autor druhého textu předkládá 
argumenty náboženského charakteru. 

(B) Autoři obou textů používají racionální argumenty, 
autor prvního textu nepoužil ke své argumentaci 
přirovnání. 

(C) Autoři obou textů se zabývají asistovanou sebevraždou 
a aktivní eutanazií především z ekonomického pohledu. 

(D) Autor prvního textu apeluje na emoce čtenáře, zatímco 
autor druhého textu předkládá racionální argumenty. 

(E) Autor prvního textu argumentuje, na rozdíl od autora 
druhého textu, především pomocí přirovnání. 

  

 
 
 

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 

V grafu jsou znázorněny hodnoty akcií (graf prezentuje cenu za každou jednu akcii) společností Bohatství, Milionář, Rentiér a Super 
Šance pro jednotlivé měsíce. 

 
 

34. 

Kolik Kč by prodělal investor, který by nakoupil 30 akcií 
společnosti Super Šance v březnu a prodal je v květnu? 

(A)      500 Kč 
(B)   1 000 Kč 
(C) 10 000 Kč 
(D) 15 000 Kč 
(E) 18 000 Kč 
  

35. 

Kolik Kč by vydělal investor, který by v lednu koupil za 
10 000 Kč akcie společnosti Milionář a prodal je v dubnu? 

(A)    100 Kč 
(B)    500 Kč 
(C) 1 000 Kč 
(D) 2 000 Kč 
(E) 5 000 Kč 
  

36. 

Která z uvedených akcií zaznamenala v březnu oproti únoru 
nejmenší procentuální změnu hodnoty? 

(A) akcie společnosti Bohatství 
(B) akcie společnosti Milionář 
(C) akcie společnosti Rentiér 
(D) akcie společnosti Super Šance 
(E) Odpověď nelze jednoznačně určit. 
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TEXT K ÚLOHÁM 37 AŽ 39 

Tabulka ukazuje, kolik dívek a kolik chlapců bylo přihlášeno do tanečních v letech 2011–2018. Poslední sloupec uvádí, celkem kolik 
přihlášených (dohromady chlapci a dívky) se nezúčastnilo závěrečného plesu. 

rok přihlášeno dívek přihlášeno chlapců nezúčastnilo se plesu 

2011 33 30 2 

2012 32 29 1 

2013 30 30 3 

2014 32 31 1 

2015 29 30 4 

2016 33 30 2 

2017 29 29 2 

2018 30 27 4 

 

37. 

Pokud by platilo, že se v roce 2013 nezúčastnilo závěrečného 
plesu 10 % z přihlášených dívek, celkem kolik by se jej 
zúčastnilo chlapců? 

(A) 25 
(B) 26 
(C) 27 
(D) 28 
(E) 30 
  

38. 

Pokud by platilo, že na závěrečném plesu v roce 2015 byl počet 
dívek o 1 vyšší než počet chlapců, celkem kolik přihlášených 
chlapců by se nezúčastnilo plesu? 

(A) Všichni přihlášení chlapci by se plesu zúčastnili. 
(B) 1 
(C) 2 
(D) 3 
(E) Odpověď nelze jednoznačně určit. 
  

39. 

Ve kterém roce mohlo být na závěrečném plesu více chlapců 
než dívek? 

(A) v žádném z uvedených let 
(B) jen v každém roce z dvojice 2013, 2017 
(C) jen v každém roce z dvojice 2014, 2017 
(D) jen v každém roce z trojice 2013, 2014, 2017 
(E) v každém roce ze čtveřice 2013, 2015, 2017, 2018 
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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. 

Z obdélníka s délkami stran a = 8 cm, b = 6 cm odstřihneme 
jeden jeho roh tak, že tato odstřižená část má tvar 

rovnoramenného pravoúhlého trojúhelníka. 

dvojnásobek obsahu 
odstřiženého trojúhelníka 

obsah útvaru, který po 
odstřižení trojúhelníka 

z obdélníka zbyl 
 

(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. 
 

polovina součtu velikostí 
všech vnitřních úhlů 
čtverce 

součet velikostí všech vnitřních 
úhlů rovnostranného 

trojúhelníka 
 

(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. 
 

počet různých dvouciferných 
čísel obsahujících pouze 
číslice 1, 2, 3 
(číslice lze použít vícekrát) 

počet různých trojciferných 
čísel obsahujících pouze 

číslice 1, 2 
(číslice lze použít vícekrát) 

 

(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. 

a < b 

4a4 5b5 
 

(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. 
 

objem krychle 
o hraně délky 8 cm 

součet objemů dvou krychlí 
o hraně délky 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. 
  

45. 

2x y , 1x   

2 ( )x y   2( )x y   
 

(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. 

Zaplatí zákazník více, pokud si koupí nabíječku na baterie a pět 
baterií bez slevové karty, než když si koupí slevovou kartu, 
provede stejný nákup a uplatní slevu? 

(1) Slevová karta stojí 25 % ceny pěti baterií, přičemž cena 
jedné baterie je 100 Kč. 

(2) Slevová karta poskytuje slevu 20 % na celý nákup, pokud 
je hodnota nákupu před slevou vyšší než 499 Kč. 

(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. 

Je dán trojúhelník ABC s vnitřním úhlem α u vrcholu A 
a vnitřním úhlem γ u vrcholu C. Je tento trojúhelník 
rovnostranný? 

(1) Strana BC je stejně dlouhá jako strana AC. 
(2) Velikost úhlu α je stejná jako velikost úhlu γ. 

(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 není dostačující. 
  

48. 

Je dána posloupnost pěti po sobě jdoucích lichých čísel. Čemu 
je rovno největší z těchto čísel? 

(1) Součet všech čísel v posloupnosti je roven 135. 
(2) Průměr všech čísel v posloupnosti je roven 27. 

(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. 

Všech dvacet žáků třídy 4. B sdělilo v rámci průzkumu výši svého 
měsíčního kapesného. Ukázalo se, že průměrně činí 200 Kč. Jak 
vysoké kapesné by musel mít nově nastoupivší žák, aby průměrné 
měsíční kapesné v této třídě vzrostlo na 300 Kč? 

(A) 1 400 Kč 
(B) 2 000 Kč 
(C) 2 200 Kč 
(D) 2 300 Kč 
  

50. 

Na každou plyšovou kočku je potřeba 1 metr látky, 
15 centimetrů stuhy na obojek, 2 oči, 1 nos a 150 g dutého 
vlákna na výplň. Nejvýše kolik koček, kterým nechybí žádný 
díl, můžeme vyrobit, pokud máme k dispozici 100 metrů látky, 
20 metrů stuhy, 90 očí, 50 nosů a 10 kg dutého vlákna? 

(A)   6 
(B) 13 
(C) 45 
(D) 66 
  

51. 

Za jak dlouho do prázdného plaveckého bazénu tvaru kvádru 
se dnem o délce 10 m a šířce 5 m naprší 3 m3 vody, pokud 
vytrvale prší a každou hodinu se v důsledku deště zvýší hladina 
vody v bazénu o 10 mm? 

(A) za 4,5 hodiny 
(B) za 5,5 hodiny 
(C) za 6 hodin 
(D) za 6,5 hodiny 
  

52. 

Karel se rozhodl, že si jeden týden (od pondělí do neděle) bude 
počítat kroky, které denně ujde. Za prvních pět dnů ušel 70 000 
kroků. V sobotu ušel jen polovinu průměrného denního počtu 
kroků za uplynulých pět dní. Kolik kroků musí ujít v neděli, aby 
jeho průměr v tomto týdnu činil 12 000 kroků denně? 

(A)   5 000 
(B)   6 000 
(C)   7 000 
(D) 10 000 
  

53. 

Jan bezezbytku rozdělil kvádr o hranách délek 4 cm, 1 cm 
a 2 cm na dva stejné díly, které slepil tak, aby vznikla krychle. 
Jak se liší povrch vzniklé krychle od povrchu původního 
kvádru? 

(A) Je poloviční. 
(B) Je o 4 cm2 menší. 
(C) Neliší se. 
(D) Je o 10 cm2 větší. 
  

54. 

Aby Jarčino zavazadlo splnilo hmotnostní limit daný leteckou 
společností, musela by Jarka stávající hmotnost svého 
zavazadla snížit na 80 %, protože její zavazadlo je o 7 kg těžší. 
Kolik kg činí hmotnostní limit? 

(A) 14 kg 
(B) 18 kg 
(C) 28 kg 
(D) 35 kg 
  

55. 

Celkem 40 dětí se chce rozdělit do čtyř týmů tak, aby v prvním 
týmu bylo právě o 10 dětí méně než ve třetím týmu, ale více 
dětí než ve druhém týmu, a aby ve druhém týmu byl stejný 
počet dětí jako ve čtvrtém týmu. Nejméně kolik dětí může mít 
třetí tým? 

(A) 15 
(B) 16 
(C) 18 
(D) 20 
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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. 

Amálka má a zvířat, Pavlína má p zvířat. Platí vztah: 

2 1
2

a
p   

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného vztahu? 

(A) Pavlína má o jedno zvíře více, než je polovina počtu 
Amálčiných zvířat. 

(B) Amálka má více než čtyřnásobný počet zvířat ve 
srovnání s Pavlínou. 

(C) Pavlína má o jedno zvíře více, než je dvojnásobek počtu 
zvířat, která má Amálka. 

(D) Pavlína má více než dvojnásobný počet zvířat ve srovnání 
s Amálkou. 

  

57. 

Pokud se Petře zvýší její stávající plat p o třetinu, bude výše 
jejího platu už jen o 200 Kč menší než plat Silvie označený s. 
Který z následujících vztahů uvedenou situaci vyjadřuje? 

(A) 
4

200
3

p s   

(B) 
1

200
3

p s    

(C) 
1 4

200
3 3

p s   

(D) 
4

200
3

p s   

  

58. 

Kterou z nabídnutých částí výrazu je třeba doplnit do 
následujícího vztahu na místo vyznačené otazníkem, aby 
vznikla platná rovnost? 

(3 2) ?
1

2 3

x

x

 



 

(A) ( 1)x   

(B) ( 1)x   

(C) (2 3)x   

(D) (3 2)x   
  

59. 

Operace ♠ je pro všechna přirozená čísla x a y definována 
vztahem x ♠ y = 4x + 3y. Co musí platit o hodnotách x a y, aby 
hodnota výrazu x ♠ y bylo liché číslo? 

(A) Číslo x musí být liché, na hodnotě čísla y nezáleží. 
(B) Číslo x musí být liché a zároveň číslo y musí být sudé. 
(C) Číslo y musí být liché, na hodnotě čísla x nezáleží. 
(D) Na hodnotách x a y nezáleží, hodnota výrazu x ♠ y je vždy 

liché číslo. 
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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 

V domě žije pět členů domácnosti (dítě, oba jeho pokrevní 
rodiče a dva z jeho pokrevních prarodičů; jiný pokrevní vztah 
než mezi předkem a potomkem v rámci členů rodiny není). 
Každý z nich se jinak jmenuje (ženy Alena, Zuzana, Věra, muž 
Tomáš, jméno posledního člena domácnosti neznáme) a každý 
chová jiné zvíře (kočka, pes, činčila, morče, andulka). Víme, že: 

 Alena žije v domácnosti se svojí pokrevní matkou 
a minimálně s jednou ženou v domácnosti není pokrevně 
příbuzná. 

 Tomáš chová psa, ale žádný z jeho pokrevních příbuzných 
nechová činčilu. 

 Kočka patří jedinci mužského pohlaví a činčila patří 
některému z pokrevních příbuzných Zuzany. 

60. 

Které z následujících tvrzení určitě platí? 

(A) Věra má dceru. 
(B) Alena má syna. 
(C) Tomáš má dceru. 
(D) Člen domácnosti, jehož jméno neznáme, má dceru. 
(E) Člen domácnosti, jehož jméno neznáme, má syna. 
  
61. 

Které z následujících tvrzení určitě neplatí? 

(A) Věra je matka člena domácnosti, jehož jméno 
neznáme. 

(B) Právě tři lidé žijí v domě spolu se svým synem. 
(C) Právě jeden z prarodičů má syna. 
(D) Otec dítěte chová psa. 
(E) Morče chová žena. 
  
62. 

Kdo může chovat andulku? 

(A) jen Věra 
(B) jen Zuzana 
(C) jen kdokoli z dvojice Věra, Alena 
(D) jen kdokoli z dvojice Zuzana, Věra 
(E) kdokoli ze čtveřice Alena, Zuzana, Věra, člen domácnosti, 

jehož jméno neznáme 
  

63. 

Která z následujících informací by umožnila jednoznačně určit, 
jak se jmenuje a jaké zvíře chová každý z rodičů a prarodičů 
dítěte? 

(A) Tomáš je pokrevním synem Věry. 
(B) Prarodiče chovají morče a andulku. 
(C) Pokrevní matka dítěte se jmenuje Alena. 
(D) Alena a Tomáš jsou pokrevní rodiče téhož potomka. 
(E) Žádný z Tomášových pokrevních příbuzných nechová 

morče. 
  

TEXT K ÚLOHÁM 64 AŽ 66 

V každém z pěti sálů multikina (sály jsou označeny písmeny A, 
B, C, D, E) se promítá film jiného žánru (akční, historický, 
komedie, romantický, thriller). Víme, že: 

 V sálu E se promítá buď historický film, nebo komedie. 
 Akční film se promítá buď v sálu C, nebo v sálu D. 
 V sálu A se promítá romantický film. 
 V sálu B se nepromítá thriller. 

64. 

Které z následujících tvrzení je určitě nepravdivé? 

(A) V sálu D se promítá akční film. 
(B) V sálu B se promítá romantický film. 
(C) V sálu C se promítá thriller. 
(D) V sálu D se promítá thriller. 
(E) V sálu E se promítá komedie. 
  

65. 

Pokud by platilo, že se v sále B nepromítá komedie, které 
z následujících tvrzení by bylo určitě pravdivé? 

(A) V sále C se promítá akční film. 
(B) V sále C se promítá komedie. 
(C) V sále E se promítá komedie. 
(D) V sále D se promítá historický film. 
(E) V sále E se promítá historický film. 
  

66. 

Které z následujících tvrzení je určitě pravdivé? 

(A) V sálu C se promítá akční film. 
(B) V sálu D se promítá komedie. 
(C) V sálu E se nepromítá komedie. 
(D) V sálu B se nepromítá historický film. 
(E) V sálu E se nepromítá thriller. 
  

 
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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