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V každom z nasledujúcich krátkych textov sú dve alebo tri prázdne miesta, ktoré znamenajú, že vo vete bolo niečo vynechané. 
Vyberte z ponúknutých možností dvojicu alebo trojicu slov, ktoré sa významovo a štylisticky najlepšie hodia do príslušného textu 
ako celku. 

1. 

Pod tlakom ______ približovania gastronómie prírode sú 
kuchári ______ k nevšedným a mnohokrát bizarným 
experimentom. 

(A) trendu – nútení
(B) tendencie – postavení
(C) moderny – vyzývaní
(D) doby – povoľní
(E) potreby – privádzaní

2. 

Navrhované opatrenie sa u vybraných jednotlivcov ukázalo ako 
______, čo politici ihneď využili na chybnú paušalizáciu, že je 
možné aplikovať ho ______. 

(A) nevhodné – cielene
(B) funkčné – plošne
(C) chaotické – opatrne
(D) prospešné – zriedkakedy
(E) bezproblémové – obozretne

3. 

Nové rekordné teploty pre 17. február dnes ______ 
77 z celkových 151 staníc, ktoré počasie sledujú ______ 
30 rokov. Na ďalších dvoch staniciach bol rekord ______. 

(A) vyhlásilo – viac ako – prekonaný
(B) nameralo – po dobu – sledovaný
(C) očakávalo – najmenej – zapísaný
(D) zaznamenalo – aspoň – dorovnaný
(E) zverejnilo – pravdepodobne – prelomený

Vyberte z dvojíc výrazov ponúkaných v odpovediach tú, po ktorej doplnení na vynechané miesta v zadaní (v uvedenom poradí) 
bude významový vzťah medzi výrazmi vpravo od znaku rovnosti najpodobnejší významovému vzťahu medzi výrazmi vľavo od 
znaku rovnosti (poradie výrazov vo dvojiciach je dôležité). 

4. 

______ : ZAPADAŤ = MRAČIŤ SA : ______ 

(A) zachádzať – pršať
(B) nehodiť sa – usmievať sa
(C) vychádzať – rozsvietiť
(D) splývať – tváriť sa
(E) vyčnievať – hnevať sa

5. 

______ : RADOSŤ = ROZPTÝLENÝ : ______ 

(A) škodoradostný – pozornosť
(B) zábavný – rozrušenosť
(C) skľúčený – sústredenie
(D) veselý – hustota
(E) zachmúrený – zábava

6. 

______ : ŠPORTOVEC = ______ : POLITIK 

(A) činka – parlament
(B) dres – voľby
(C) porazený – poslanec
(D) vitamíny – kravata
(E) oddiel – strana
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V každej z nasledujúcich úloh vyberte z ponúknutých možností A až E ten výraz, ktorý sa v kontexte uvedenej vety najviac 
približuje významu podčiarknutého výrazu (synonymum). Z  možností F až J potom vyberte ten výraz, ktorý sa v kontexte 
uvedenej vety najviac približuje opačnému významu podčiarknutého výrazu (antonymum). Pozor, v úlohách ide často o odlíšenie 
veľmi jemných rozdielov. 

7. 

Dáte si pohár piva, neprozreteľne sadnete za volant a vyrazíte 
na cestu. Z vedľajšej cesty vám nedá prednosť v jazde pirát ciest 
a v plnej rýchlosti do vás narazí. S najväčšou 
pravdepodobnosťou sa mu však nič nestane a naopak problém 
máte vy. 

synonymum 

(A) neúmyselne
(B) nepochopiteľne
(C) neuvážene
(D) nezmyselne
(E) neplánovane

antonymum

(F) prezieravo
(G) úmyselne
(H) pochopiteľne
(I) vedome
(J) dômyselne

8. 

Pri pokri sa prejavil ako chladnokrvný hráč a nebezpečný súper. 

synonymum 

(A) pokojný
(B) krutý
(C) ostražitý
(D) ľahostajný
(E) nepoctivý

antonymum

(F) impulzívny
(G) milosrdný
(H) zlý
(I) starostlivý
(J) nešikovný

9. 

Liturgický odev kňaza má predovšetkým označovať toho, kto 
koná službu – v predstavenom má byť poznať predstavený; pre 
tento účel avšak isto nie sú potrebné honosné rúcha. 

synonymum 

(A) predražené
(B) bieloskvúce
(C) zložité
(D) okázalé
(E) neúčelné

antonymum

(F) praktické
(G) prosté
(H) ufúľané
(I) nevhodné
(J) bezcenné
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V každom z nasledujúcich textov je práve jedna časť, ktorá svojím znením do neho nezapadá. Pri každej z úloh zvoľte možnosť, 
ktorá obsahuje práve tú časť textu, ktorá nie je v súlade s jeho celkovým znením. 

10. 

Ceny Oscar boli nad dnešným ránom udelené černošskému superhrdinskému filmu alebo snímke o domorodej mexickej slúžke. Svojho 
prvého Oscara si odnieslo mnoho afroamerických umelcov. Najväčšia filmová slávnosť Hollywoodu dnes skrátka ocenila 
predovšetkým filmy, ktoré na svet pozerajú očami ľudí inej než bielej farby pleti alebo s iným etnickým zázemím. Ide o radikálnu 
zmenu oproti tomu, ako Oscary vyzerali ešte pred niekoľkými rokmi. Vtedy bola usporadujúca Akadémia kritizovaná, že v snahe 
predísť obvineniam z rasizmu uprednostňovala pri udelení cien černošských tvorcov pred ich bielymi kolegami. Dnes, naopak, uspelo 
hneď sedem Afroameričanov, o jedného viac ako minulý rok. Čo do úspechu černochov na Oscaroch ide o nový rekord. 

Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom? 

(A) Svojho prvého Oscara si odnieslo mnoho afroamerických umelcov.
(B) Najväčšia filmová slávnosť Hollywoodu dnes skrátka ocenila predovšetkým filmy, ktoré na svet pozerajú očami ľudí inej než

bielej farby pleti alebo s iným etnickým zázemím.
(C) Vtedy bola usporadujúca Akadémia kritizovaná, že v snahe predísť obvineniam z rasizmu uprednostňovala pri udelení

cien černošských tvorcov pred ich bielymi kolegami.
(D) Dnes, naopak, uspelo hneď sedem Afroameričanov, o jedného viac ako minulý rok.
(E) Čo do úspechu černochov na Oscaroch ide o nový rekord.

11. 

Nikdy som vnútorne neprijal zrušenie povinnej vojenskej služby. Nešlo len o zvládnutie bojových vojenských umení. Povinnosť 
základnej vojenskej služby bola súčasťou výchovy k vlastenectvu. Dôsledkom absencie vojenskej služby je veľké percento 
nesamostatných mladých ľudí, ktorí si užívajú takzvaný mama hotel. Mnoho mladíkov sa až na vojne naučilo umývať podlahu 
a počúvať rozkazy. Cenou za to však boli premárnené mesiace života, a to v čase, keď povinná vojenská služba už nemá opodstatnenie. 
Viete si predstaviť, ako by to vyzeralo, keby teraz boli mladí muži povolaní na vojnu? Mnohí z nich by boli väčším rizikom pre vlastné 
vojenské rady ako nepriateľské. 

Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom? 

(A) Povinnosť základnej vojenskej služby bola súčasťou výchovy k vlastenectvu.
(B) Dôsledkom absencie vojenskej služby je veľké percento nesamostatných mladých ľudí, ktorí si užívajú takzvaný mama hotel.
(C) Cenou za to však boli premárnené mesiace života, a to v čase, keď povinná vojenská služba už nemá opodstatnenie.
(D) Viete si predstaviť, ako by to vyzeralo, keby teraz boli mladí muži povolaní na vojnu?
(E) Mnohí z nich by boli väčším rizikom pre vlastné vojenské rady ako nepriateľské.

12. 

Poľský prezident Andrzej Duda (43 rokov) je zdvorilý muž, idol mladých Poliakov, ktorí ho vyniesli svojimi hlasmi až do 
prezidentského kresla. Vo svojom povolebnom víťaznom prejave dokázal oceniť kvality porazeného súpera Bronislawa 
Komorowského. Vzápätí však úplne nezdvorilo nepoďakoval človeku, ktorý ho do volieb vyslal, a bez ktorého by sa prezidentom 
nestal. Predsedovi strany Právo a spravodlivosť Jaroslawovi Kaczynskému. Prečo ho Duda nespomenul? Buď dodržiaval dohodu 
s Kaczynským, ktorý sa v kampani vyhýbal verejnosti, ktorá jeho konzervatívne názory nie vždy prijíma. Nechcel tak svojou povesťou 
agresívneho konzervatívca odlákať Dudovi mladých liberálnych voličov. Práve na starších a konzervatívne zmýšľajúcich voličoch 
totiž Duda postavil svoje víťazstvo. Alebo ide o prvý prejav toho, že Duda získal veľké sebavedomie a už nechce byť bábkou v niečích 
rukách, keď za sebou cíti takú silnú podporu mladej generácie. 

Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom? 

(A) Vo svojom povolebnom víťaznom prejave dokázal oceniť kvality porazeného súpera Bronislawa Komorowského.
(B) Vzápätí však úplne nezdvorilo nepoďakoval človeku, ktorý ho do volieb vyslal, a bez ktorého by sa prezidentom nestal.
(C) Nechcel tak svojou povesťou agresívneho konzervatívca odlákať Dudovi mladých liberálnych voličov.
(D) Práve na starších a konzervatívne zmýšľajúcich voličoch totiž Duda postavil svoje víťazstvo.
(E) Alebo ide o prvý prejav toho, že Duda získal veľké sebavedomie a už nechce byť bábkou v niečích rukách, keď za sebou cíti

takú silnú podporu mladej generácie.
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13. 

Významní investori sa už vcelku naučili, že ich práca má spoločné niektoré vlastnosti so showbiznisom. Je potrebné dostať sa za každú 
cenu do médií a pritiahnuť pozornosť. Vhodné je publikovať len nič nehovoriace tvrdenia, pri ktorých nehrozí, že by ich autori mohli 
byť neskôr usvedčení z omylu. Realita núti šéfov investičných spoločností snažiť sa zaujať redaktorov odvážnymi a rezolútnymi 
prognózami, ktoré sa budú vynímať na prvých stranách periodík. Pokiaľ im ich predpoveď vyjde, investor sa dočká bonusu v podobe 
verejného ocenenia svojej „vynikajúcej intuície“. Pokiaľ naopak predpoveď zlyhá, nie je potrebné lámať si nad tým hlavu, pretože 
medzitým urobilo svoje prehlásenia mnoho ďalších prominentných investorov a na ich spätné preverovanie nezostáva novinárom čas. 

Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom? 

(A) Významní investori sa už vcelku naučili, že ich práca má spoločné niektoré vlastnosti so showbiznisom.
(B) Je potrebné dostať sa za každú cenu do médií a pritiahnuť pozornosť.
(C) Vhodné je publikovať len nič nehovoriace tvrdenia, pri ktorých nehrozí, že by ich autori mohli byť neskôr usvedčení z

omylu.
(D) Realita núti šéfov investičných spoločností snažiť sa zaujať redaktorov odvážnymi a rezolútnymi prognózami, ktoré sa budú

vynímať na prvých stranách periodík.
(E) Pokiaľ im ich predpoveď vyjde, investor sa dočká bonusu v podobe verejného ocenenia svojej „vynikajúcej intuície“.

14. 

Štúdia urobená tímom psychológov z baltimorskej univerzity prichádza s pomerne revolučnými výsledkami. Zmysel pre čísla má 
podľa nej každý od narodenia rovnaký. V dospelosti sa schopnosť riešiť problémy opreté o matematiku preukázateľne líši u rôznych 
ľudí. Pritom si však nikto z nás nepriniesol na svet žiadnu výhodu. O tom, akým veľkým matematickým umom bude človek oplývať, 
sa podľa správy baltimorských vedcov rozhoduje až medzi štvrtým a šiestym rokom života. Záleží hlavne na množstve a kvalite 
určitých vnemov, na ktoré je mozog v tomto období najcitlivejší. Ako je však možné, že si tento fenomén nikto predtým nevšimol? 
Výskum urobený na niekoľkých tisícoch baltimorských detí bol totiž zacielený na mladšie deti ako predtým. Tieto deti dostali pri 
narodení do vienka tým silnejší zmysel pre čísla, čím mali matematicky nadanejších rodičov. 

Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom? 

(A) Štúdia urobená tímom psychológov z baltimorskej univerzity prichádza s pomerne revolučnými výsledkami.
(B) Zmysel pre čísla má podľa nej každý od narodenia rovnaký.
(C) Záleží hlavne na množstve a kvalite určitých vnemov, na ktoré je mozog v tomto období najcitlivejší.
(D) Výskum urobený na niekoľkých tisícoch baltimorských detí bol totiž zacielený na mladšie deti ako predtým.
(E) Tieto deti dostali pri narodení do vienka tým silnejší zmysel pre čísla, čím mali matematicky nadanejších rodičov.

15. 

S čítaním kníh sa spája pojem hlboké čítanie. To znamená, že sme počas čítania chránení pred rozptyľovaním napríklad reklamou. 
Victor Nell prirovnáva hlboké čítanie k stavu podobnému hypnotickému tranzu. Zistil, že čitatelia, ktorí si knihu užívajú, vo svojom 
čítaní spomalia. Pomalý pokrok, bez ponáhľania, dáva čitateľom možnosť reflexie čítaného s vlastnými spomienkami či názormi. 
Dáva im tak priestor vytvoriť si vzťah s postavami, príbehmi či osobou autora. Pokiaľ ste sa pristihli, že vás čítanie z monitora, displeja 
mobilu alebo tabletu toľko nebaví, ste pravdepodobne vzácna výnimka. Čítanie z týchto prístrojov prechádza inými štruktúrami, ako 
keď čítame text z papiera. Hoci činnosť pomenúvame rovnakým názvom, čítanie riadené či usmerňované na webe má značný deficit 
oproti čítaniu kníh. Ďalšie a ďalšie štúdie potvrdzujú, že on-line čítanie je menej pútavé a málokoho dokáže pohltiť a uspokojiť. 

Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom? 

(A) Zistil, že čitatelia, ktorí si knihu užívajú, vo svojom čítaní spomalia.
(B) Dáva im tak priestor vytvoriť si vzťah s postavami, príbehmi či osobou autora.
(C) Pokiaľ ste sa pristihli, že vás čítanie z monitora, displeja mobilu alebo tabletu toľko nebaví, ste pravdepodobne vzácna

výnimka.
(D) Hoci činnosť pomenúvame rovnakým názvom, čítanie riadené či usmerňované na webe má značný deficit oproti čítaniu kníh.
(E) Ďalšie a ďalšie štúdie potvrdzujú, že on-line čítanie je menej pútavé a málokoho dokáže pohltiť a uspokojiť.
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Každá z nasledujúcich úloh je založená na krátkom texte. Všetky úlohy riešte iba na základe informácií uvedených v texte či z neho 
vyplývajúcich. 

16. 

Všeobecná deklarácia ľudských práv prijatá Valným 
zhromaždením OSN v roku 1948, koncipovaná ako nezáväzný 
dokument, obsahuje takisto slobodu prejavu v článku 19. Do 
neho sa aj napriek jeho stručnosti, typickej pre nezáväzný 
ľudskoprávny dokument, vošla tiež sloboda presvedčenia, a to 
popri základných súčastiach slobody prejavu, teda práva na 
názor a práva vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Väčšina ľudskoprávnych dokumentov vznikla na pôde
OSN.

(B) Právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie je
komponentom slobody prejavu zakotveného vo
Všeobecnej deklarácii ľudských práv.

(C) Hlavným posolstvom a úlohou Valného zhromaždenia
OSN je dodržiavanie ľudských práv vrátane slobody
prejavu.

(D) Slovenská republika sa riadi Listinou základných práv
a slobôd, ktorá sa vyznačuje svojou stručnosťou
a nezáväznosťou.

(E) V iných ľudskoprávnych dokumentoch než vo Všeobecnej
deklarácii ľudských práv nie je sloboda prejavu takto
detailne rozpracovaná.

17. 

Už viac ako sedem rokov sa môžu dostať pred súd nielen ľudia, 
ale aj firmy, ktoré sa dopustili trestného činu. Záznam 
v trestnom registri už za tú dobu má viac ako 400 podnikov. 
Niektoré s trestom zo súdu odišli aj opakovane. Celkovo 
77 spoločnostiam, teda takmer pätine odsúdených, potom 
sudcovia uložili najvyšší trest – nariadili ich zrušenie. 
V likvidácii však nakoniec skončila aj časť tých, ktoré súd 
priamo nezrušil, len im zakázal prevádzkovať časť ich biznisu. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Väčšina spoločností, ktoré zo súdu opakovane odišli
s trestom, skončila v likvidácii.

(B) Pokiaľ spoločnosť skončí v likvidácii, je to tak preto, lebo
jej súd zakázal prevádzkovať časť jej biznisu.

(C) Najvyšší trest, ktorým je zrušenie spoločnosti, postihol
predovšetkým tie podniky, ktoré boli trestané už
v minulosti.

(D) V likvidácii skončili len tie spoločnosti, ktoré súd
potrestal najvyšším trestom, teda ich zrušením.

(E) V likvidácii skončili aj niektoré firmy, ktorým súd
uložil iný trest než ten najvyšší, t. j. ich zrušenie.

18. 

Šimpanzy boli dlho považované za mierumilovných 
vegetariánov živiacich sa semenami, lesnými plodmi vrátane 
sladkého ovocia a rastlinnými výhonkami. Až starostlivé 
primatologické výskumy ukázali, že ide o zdatných, ale zároveň 
krvilačných lovcov. Evidentne im chutia iné opice, hlavne 
mladé guerézy. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Šimpanzy boli dlhú dobu mierumilovní vegetariáni,
neskôr sa z nich však stali krvilační lovci.

(B) Hlavnou súčasťou jedálnička šimpanzov sú mladé
guerézy.

(C) Primatologické výskumy viedli k zmene predstáv
o stravovacích návykoch šimpanzov.

(D) Starostlivé výskumy ukázali, že primatológovia sú zdatní,
ale krvilační lovci.

(E) Šimpanzy sa živia výlučne semenami, lesnými plodmi,
rastlinnými výhonkami a mladými guerézami.

19. 

Keď zástupcovia Guinnessovej knihy rekordov zistili, aké 
presvedčivé sú vedecké dôkazy týkajúce sa extrémnej 
škodlivosti spánkovej deprivácie, prestali úplne uznávať ďalšie 
pokusy o čo najdlhší čas bez spánku. Vezmite pritom do úvahy, 
že rovnakým hodnotiteľom pripadá prijateľne nebezpečné, keď 
sa človek oblečený vo vesmírnom skafandri nechá vyniesť 
teplovzdušným balónom do výšky 39 kilometrov, otvorí dvere 
svojej kapsuly a potom skočí voľným pádom na Zem pri 
maximálnej rýchlosti 1 358 kilometrov za hodinu. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Hodnotitelia Guinnessovej knihy rekordov definovali
podmienky pokusu o voľný pád človeka oblečeného vo
vesmírnom skafandri.

(B) Spánková deprivácia je hodnotená vedcami ako rovnako
život ohrozujúca ako pokus o voľný pád z výšky 39 km
pri maximálnej rýchlosti 1 358 km/h.

(C) Pokusy o čo najdlhší čas, ktorý človek vydrží nespať,
boli zástupcami Guinnessovej knihy rekordov
vyhodnotené ako nebezpečné.

(D) Z Guinnessovej knihy rekordov bol vyškrtnutý rekord
týkajúci sa čo najdlhšieho času, ktorý vydrží človek bez
spánku.

(E) Zástupcovia Guinnessovej knihy rekordov dali povolenie
na zoskok z výšky 39 km voľným pádom.



111 verbálna časť  111

© Scio 2022  7 

20. 

Nemecké hospodárstvo začalo slabnúť zhruba pred rokom. 
Situácia je teraz taká, že sa rozdelilo na dve časti. Exportne 
orientovaný priemysel je na tom zle. Oproti tomu druhej časti, 
teda sektorom závislým predovšetkým na domácom trhu – ako 
sú služby alebo maloobchod – sa darí. Existuje však riziko, že 
ochabujúci priemysel bude mať časom negatívny vplyv aj na 
služby, pretože preň pracujú mnohé firmy v tomto sektore. Nie 
je možné, aby sa priemyslu nedarilo dlhšiu dobu bez toho, aby 
to neťahalo dolu celé hospodárstvo. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) V blízkej budúcnosti sa celé nemecké hospodárstvo
pravdepodobne ocitne v hlbokej kríze.

(B) Sektoru služieb sa v súčasnosti v Nemecku darí lepšie
ako priemyselným podnikom zameraným na export.

(C) Približne pred rokom začala zlá kondícia nemeckých
priemyselných podnikov nepriaznivo ovplyvňovať aj
sektor služieb.

(D) Maloobchod je dnes najrýchlejšie rastúcim odvetvím
nemeckej ekonomiky.

(E) Ešte pred rokom sa nemeckému priemyslu viedlo lepšie
než sektoru služieb.

21. 

Turek bol stroj vydávaný za šachový automat, ktorý sa skladal 
zo šachovnice, figuríny Turka a skrine ukrývajúcej skutočného 
šachistu. Ten sa v prípade kontroly vnútrajška skrine 
premiestňoval z jednej strany na druhú, aby unikol z dohľadu 
divákov, ktorí občas mali podozrenie, že stroj je v skutočnosti 
zvnútra ovládaný človekom. Počas hry šachista ovládal 
Turkovu ruku, pričom bol o postavení na šachovnici 
informovaný pomocou magnetov, na ktoré si svietil sviečkou. 
Turek hral takmer 84 rokov a verejne bol trik vysvetlený až 
v roku 1857. V tej dobe už Turek neexistoval: zhorel v roku 
1854 pri požiari múzea. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného textu? 

I. Svoju prvú hru stroj menom Turek odohral najneskôr v 18.
storočí.

II. V skrini stroja menom Turek sa ukrýval hráč, ktorý ovládal 
pohyb figúrok na šachovnici pomocou magnetu.

III. Už v čase, keď bol Turek používaný pri šachových
partiách, sa objavili domnienky, že v skutočnosti nejde
o automat.

(A) žiadne
(B) len I
(C) len I a III
(D) len II a III
(E) všetky tri

22. 

Na vznik života pozemského typu sú nutné určité chemické 
zlúčeniny. Náležia k nim aj zlúčeniny dusíka, dusitany (nitrity) 
a dusičnany (nitráty). Robotické laboratórium Curiosity 
niektoré z týchto zlúčenín nedávno objavilo počas svojej cesty 
kráterom Gale v pôde Marsu. Curiosity malo k dispozícii prvý 
prístroj na Marse, ktorý mohol detegovať prítomnosť nitrátov. 
A podarilo sa. Skutočné zloženie dávnej atmosféry Marsu síce 
stále zostáva záhadou, ale pravdepodobnosť vzniku života na 
Marse sa teraz zdá byť vyššia ako kedysi. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Na Marse boli objavené niektoré zlúčeniny potrebné
na vznik života pozemského typu.

(B) Nález nitrátov v pôde Marsu preukázal, že v minulosti sa
na tejto planéte vyskytoval život pozemského typu.

(C) Zatiaľ zostáva nejasné, aké zloženie má v súčasnosti
atmosféra Marsu.

(D) Na Marse bola objavená prítomnosť dusíka, a to vo forme
nitrátov a nitritov.

(E) Curiosity je prvé robotické laboratórium skúmajúce
zloženie povrchu Marsu.

23. 

Predošlé zistenie Českej školskej inšpekcie aj mnohé zahraničné 
štúdie poukazujú na dôležitosť dobrého psychického 
rozpoloženia žiakov. Ukázalo sa, že zlé pocity žiaka, 
nespokojnosť, pocity vyčlenenia z kolektívu, či dokonca šikana, 
môžu mať negatívny efekt na dosahované výsledky. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Česká školská inšpekcia kladie dôraz na podporu
bezpečného prostredia v školách, ktoré má pozitívny
vplyv na výsledky žiakov.

(B) Zlé výsledky žiakov v škole môžu mať pôvod
v psychickom rozpoložení daného žiaka.

(C) Dobré psychické rozpoloženie žiakov je kľúčovým
predpokladom na ich úspešné vzdelávanie.

(D) Zlé pocity žiakov v škole sú dôsledkom ich zlých
školských výsledkov.

(E) Česká školská inšpekcia zisťuje súvislosť šikany a zlého
psychického rozpoloženia žiakov.
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Za súvislým textom nasledujú úlohy zostavené na základe jeho obsahu. Prečítajte si uvedený text a potom pri každej úlohe vyberte 
najvhodnejšiu odpoveď na danú otázku. Všetky úlohy riešte iba na základe toho, čo sa v texte píše alebo čo z textu vyplýva. 

TEXT K ÚLOHÁM 24 AŽ 26 

Dnes, keď Vincentove obrazy menia majiteľa za astronomické sumy, znie názor, že Vincent van Gogh mohol byť po smrti celkom 
zabudnutý, úplne smiešne. Jeho úspech však nebol v žiadnom prípade nevyhnutný. Keď Theo zomrel, nachádzali sa všetky diela jeho 
brata na rôznych miestach Holandska a Francúzska a mnohé boli v rukách ľudí, ktorí ich dostali darom a mali len malé alebo vôbec 
žiadne pochopenie pre ich umeleckú hodnotu. Mnohým z nich sa v skutočnosti Vincentove obrazy vôbec nepáčili. Jediným 
obchodníkom, ktorý disponoval veľkým množstvom diel Vincenta van Gogha, bol Tatko Tanguy, ktorý však vedel, že obchodná 
hodnota plátien nahromadených v jeho podkrovnej miestnosti je v zásade nulová. 

Zostalo na ovdovenej Jo, aby sa pokúsila urobiť zázrak a zmenila neznámeho samovraha, ktorý prezentoval hŕstku diel na pár 
výstavách avantgardných umelcov a predal za celý svoj život len jediný obraz, na najznámejšieho umelca svojej doby. Nikto ju 
nepovzbudzoval. Dokonca aj Andries radil svojej sestre, aby sa zbavila stohu plátien a kresieb rovnako ako zväzku listov, ktoré Theo 
poctivo odkladal. Jo tvrdohlavo odmietala. 

Predovšetkým trvala na tom, aby rodina uznala jej syna Vincenta Willema ako jediného Theovho, a teda aj Vincentovho dediča. Keď 
jej manžel Theo zomrel, mala 29 rokov a Vincent Willem nemal ani jeden rok. Po Vincentovi zostalo 550 plátien, niekoľko stoviek 
kresieb a mnoho neroztriedených listov. Tatko Tanguy nedokázal predať žiadny z jeho obrazov, a keď sa Jo pokúšala predať tri plátna 
prostredníctvom Durand-Ruela, nemala o nič väčší úspech. Nikto ich nechcel a obchodník jej ich vrátil. 

Prečo táto mladá žena vytrvala? Odpoveď dala sama v liste, ktorý napísala priateľovi, keď sa po Theovom pohrebe v Holandsku vrátila 
do Paríža. 

(preložené z: Vincent van Gogh – Jeho život a dílo, David Sweetman (2002, BB art)) 

24. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení nevyplýva z uvedeného textu? 

(A) Kedysi mali van Goghove obrazy omnoho menšiu cenu
ako dnes.

(B) V čase Theovej smrti mala Jo 29 rokov.
(C) Andries radil sestre, aby predala všetky obrazy

vytvorené jej manželom.
(D) Theov pohreb sa konal v Holandsku.
(E) Ani Durand-Ruel nedokázal obrazy van Gogha predať.

25. 

V akom príbuzenskom vzťahu boli podľa uvedeného textu 
Andries a Vincent Willem? 

(A) otec a syn
(B) vnuk a dedo
(C) súrodenci
(D) strýko a synovec
(E) Neboli spolu spriaznení.

26. Na základě VOP uznány dvě správné odpovědi.

Koľko predajov Vincentových obrazov realizovaných Vincentom, 
Tatkom Tanguyom a Jo je spomenutých v uvedenom texte? 

(A) žiadny
(B) pri Vincentovi jeden, pri Tanguyovi a pri Jo žiadny
(C) pri Vincentovi a pri Tanguyovi žiadny, pri Jo jeden
(D) pri Tanguyovi žiadny, pri Vincentovi a pri Jo po jednom
(E) pri Vincentovi jeden, pri Tanguyovi žiadny, pri Jo tri
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TEXT K ÚLOHÁM 27 AŽ 29 

Ako môžete zachrániť planétu? Existujú štyri hlavné osobné voľby, ktoré jednotlivci môžu prijať a ktoré majú najväčší dopad: 
obmedziť konzumáciu mäsa, neprepravovať sa lietadlom, nepoužívať auto a mať menej detí. Účinok týchto štyroch najvýznamnejších 
volieb bol vedcami tiež vyčíslený: napríklad úplným prechodom na vegetariánsku stravu človek zníži svoje osobné emisie zhruba 
o 0,8 tony za rok. 

Pravdepodobne však nikto nedokáže zmeniť svoj prístup zo dňa na deň. A preto je zrejme potrebné postupovať po malých krôčikoch. 
V tejto súvislosti si musíme odpovedať na zásadnú otázku, či počiatočné malé ekologické kroky vedú, či nevedú u ľudí postupom času 
k významnejším rozhodnutiam, čo môžeme zistiť pomocou psychológie. Ako to v psychológii býva, v experimentoch boli 
zaznamenané obidva varianty: niekedy sa ľudia v spoločnosti rozšíreného recyklovania posunuli k väčším krokom, ako je napríklad 
obmedzenie konzumácie mäsa, v iných testoch naopak respondenti vďaka recyklovaniu získali pocit, že už pre prírodu urobili dosť. 
Aj napriek tomu vo všeobecnej rovine s postupnými krokmi rástla tendencia správať sa ekologickejšie. 

Vo výskumoch hralo zásadnú rolu, akú mali k šetrnému správaniu motiváciu. Pokiaľ si napríklad nákup úspornej sprchy zdôvodnili 
ekonomicky, bolo menej pravdepodobné, že sa posunú k ďalším krokom na zníženie klimatickej stopy. Keď však nákup sprchy brali 
ako ohľaduplný k prírode, posilňovala sa tým ich chuť túto svoju „zelenú“ identitu rozvíjať. Človek vo svojom živote prirodzene 
tiahne k hodnotovej konzistentnosti a keď sa raz zachová určitým spôsobom, má tendenciu v ňom pokračovať. 

Psychologické výskumy tiež ukázali, že veľkú rolu v ochote jednať ekologicky hrá tlak okolia. Na dedinách, kde si viac ľudí zaobstará 
na strechu solárne panely, je vyššia pravdepodobnosť, že sa pridajú aj ostatní. Rovnako tak je v niektorých kruhoch neprijateľné 
verejne vyhodiť recyklovateľnú plastovú fľašu do bežného odpadkového koša. Psychológovia to odôvodňujú jednak tendenciou 
napodobňovania, jednak, a to predovšetkým, obavou z negatívnych reakcií rodiny, priateľov či susedov. Začalo to pri plaste a papieri, 
dnes tieto spoločnosti triedia bioodpad, plechovky, elektroodpad a pod. Tieto prípady dokazujú, že spoločenské normy sa môžu 
postupne meniť, akonáhle nejaký krok prijme dostatok ľudí, a súčasne potvrdzujú, že s každým krokom sme bližšie k ďalšiemu. Ako 
jeden z príkladov takejto spoločenskej zmeny býva spomínaná premena vnímania fajčiarov v západnej spoločnosti. Kedysi fajčil skoro 
každý a všade a fajčenie bolo vnímané pozitívne. Dnes si nevieme predstaviť vkročiť do reštaurácie, kde sa fajčí. Súčasne sa významne 
znížil počet fajčiarov. 

(vzhľadom na povahu jednej z úloh zdroj nie je uvedený) 

27. 

V čom sa podľa uvedeného textu líšia prejavy ekonomicky 
a neekonomicky založenej motivácie ľudí k šetrnému prístupu 
k prírode? 

(A) Obidve skupiny vykazovali v experimentoch rovnaké 
výsledky a v ničom sa nelíšili. 

(B) U ekonomicky motivovaných ľudí bola zelená identita 
potláčaná ich rozhadzovačnosťou a plytvaním. 

(C) Ekonomicky motivovaní jedinci nie sú hodnotovo 
konzistentní a často menia svoje názory. 

(D) Neekonomicky motivovaní jedinci vôbec nehľadia na 
cenu ako kritérium výberu určitého výrobku. 

(E) U ekonomicky motivovaných jedincov je nižšia 
pravdepodobnosť ich rozvoja z hľadiska znižovania 
klimatickej stopy. 

  

28. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o zisteniach psychologických 
výskumov ekologického správania ľudí opísaných v uvedenom 
texte vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Niektorí respondenti považovali recyklovanie za 
dostatočný krok k ochrane prírody. 

(B) Odlišnosť výsledkov jednotlivých výskumov vyplýva 
hlavne z odlišnosti doby ich konania. 

(C) Vedci nebudú nikdy schopní prísť na to, do akej miery sú 
ľudia ochotní zachraňovať planétu. 

(D) Podľa väčšiny respondentov sú ľudia ohľadom triedenia 
odpadu hodnotovo konzistentní. 

(E) Tlak okolia väčšina respondentov pociťuje viac na 
dedinách ako v mestách. 

  

29. 

Ktorá z nasledujúcich informácií je v uvedenom texte 
prezentovaná len ako domnienka? 

(A) Úplným prechodom na vegetariánsku stravu človek zníži 
svoje emisie o približne 0,8 tony ročne. 

(B) Ľudia nie sú schopní zmeniť svoj prístup k záchrane 
planéty zo dňa na deň. 

(C) Psychológia zvyčajne poskytuje viac riešení jednej otázky. 
(D) Vďaka tlaku okolia sú ľudia ochotnejší jednať ekologicky. 
(E) Počet fajčiarov v západnej spoločnosti sa znižuje. 
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Za dvojicou textov nasledujú úlohy zostavené na základe ich obsahu. Všetky úlohy riešte iba na základe toho, čo sa v textoch píše 
alebo čo z textu vyplýva. Prečítajte si obidva texty v zadaní a potom vyberte najvhodnejšiu odpoveď na zadanú otázku. Otázku 
si prečítajte pozorne, pretože aj zdanlivo podobné zadania sa môžu líšiť. 

TEXT K ÚLOHÁM 30 AŽ 33 

Text 1 

Hejného metóda výučby matematiky je postavená na úplnom nepochopení toho, čo to matematika v skutočnosti je. Táto metóda je 
plná rozprávočiek o tom, že sa matematika má zredukovať na závery, ktoré si deti odvodia samy, zo svojej vlastnej skúsenosti. Ale 
pokiaľ majú len súbor skúseností, tak v tom žiadna matematika nie je. Matematika je zovšeobecňovanie pojmov a zákonitostí. Pokiaľ 
sa dieťa nenaučí zovšeobecňovať, tak ešte vôbec nezačalo matematicky premýšľať. 

Okrem princípu, že je potrebné stavať na konkrétnej skúsenosti dieťaťa, je ďalším z princípov Hejného matematiky to, že vlastný 
poznatok je cennejší ako prevzatý poznatok. Hejného metóda usiluje o to, aby deti prichádzali na veci samy a učiteľ má byť len 
sprievodca. Realita je však taká, že deti, ktoré sú prirodzene talentované, na veci často prídu samy, ale tie omnoho obyčajnejšie toto 
jednoducho od prírody nedokážu, a preto sa im pomáha. Priemerné dieťa takmer isto znova neobjaví Pythagorovu vetu, nieto zložitejšie 
veci. 

Články propagujúce Hejného metódu typicky píšu ženské novinárky, zjavne dámy, ktoré samy matematiku nemajú rady. Je katastrofa, 
že sa výučba matematiky mení podľa záujmu tých, ktorí ju majú najmenej radi a najmenej jej rozumejú. V skutočnosti je omnoho 
dôležitejšie, ako ďaleko sa dostanú tí lepší. Na tých bude hlavne stáť HDP Česka v budúcnosti. Samozrejme cieľom Hejného metódy 
je zamaskovať rozdiely medzi deťmi, takže niet divu, že matematicky podpriemerné deti majú zo zavedenia metódy radosť. 

(preložené a upravené z: Luboš Motl, http://lumo.blogspot.com/2014/12/hejneho-metoda-je-nepochopenim.html) 

Text 2 

Opis Hejného metódy pánom Motlom svedčí o jej úplnom nepochopení. Prakticky jediné jeho tvrdenie, s ktorým súhlasím, je, že 
nadané deti sa učia matematiku samy bez vedenia (a ja dodávam, že aj pri úplne akomkoľvek vedení). Zvyšok vychádza z nijako 
nezdôvodneného presvedčenia, že cieľom výučby matematiky tých menej nadaných je simulovať vonkajšie prejavy znalostí tých 
nadanejších. Napríklad, že je lepšie študentov naučiť ako cvičené opice riešiť diferenciálne rovnice bez toho, aby rozumeli, čo robia 
a prečo, ako ich postaviť pred problém, ktorý je možné vyjadriť diferenciálnou rovnicou, nechať si ho odvodiť, ako ho pomocou 
vzťahu veličiny a jej derivácie opísať, a až potom im ukázať, ako matematika tento intuitívne už zrejmý vzťah formalizuje. Druhý 
prístup, na ktorom okrem iného stavia Hejného metóda, poskytne nielen omnoho hlbší náhľad do problematiky, ale tiež poznatok, že 
matematické poznatky nie sú niečo, čo vymysleli géniovia a pre ostatných to „padá z neba“. Prvý prístup oproti tomu neposkytne 
väčšine študentov nič než zápočet, to je však pánovi Motlovi jedno – jeho zaujímajú len nadané deti. Či a čo sa naučia ostatní, je mu 
ľahostajné. Matematika sa však v školách neučí preto, aby identifikovala pár najnadanejších, ktorí potom budú profesionálni 
matematici. 

Z konkrétnych tvrdení pána Motla nie je pravdivé prakticky nič – napríklad profesor Hejný bol profesionálnym matematikom, takže 
je bizarné tvrdiť, že jeho metóda je nepochopením matematiky. Okrem toho je potrebné poznamenať, Hejného metóda nevedie 
k horším výsledkom v matematike: deti z druhého stupňa základných škôl učené Hejného metódou majú lepšie výsledky ako žiaci ZŠ 
učení tradične. 

(preložené a upravené z: Kvaternion, http://www.ceskaskola.cz/2017/03/kvaternion-popis-hejneho-metody-panem.html) 
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30. 

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vystihuje, v čom spolu 
autori jednotlivých textov súhlasia? 

(A) Výučba matematiky má stavať na konkrétnych 
skúsenostiach detí, z ktorých si deti samy odvodia platné 
závery. 

(B) K rôzne nadaným deťom je potrebné pri výučbe 
matematiky pristupovať rôznymi didaktickými metódami. 

(C) Dôležitým aspektom výučby matematiky je povedľa 
radosti z poznávania tiež dosiahnutie čo najlepších 
výsledkov. 

(D) Prirodzene talentované deti si dokážu matematické 
zákonitosti hocikedy odvodiť aj samy, bez vedenia 
učiteľa. 

(E) Matematika by sa v školách mala naďalej vyučovať aj 
Hejného metódou, pretože táto metóda vedie u detí 
k dobrým výsledkom. 

  

31. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z každého z uvedenej 
dvojice textov? 

(A) Jedným zo stavebných kameňov Hejného metódy 
výučby matematiky je, aby žiaci prichádzali na veci 
sami. 

(B) Hejného metóda má okrem iného pomôcť skryť rozdiely 
v matematických schopnostiach detí. 

(C) Zo zavedenia výučby Hejného metódou majú radosť 
hlavne matematicky slabšie deti. 

(D) Profesor Hejný, autor Hejného metódy, sa matematikou 
sám živil. 

(E) Medzi výsledkami detí učených tradične a výsledkami detí 
učených Hejného metódou existujú pozorovateľné 
rozdiely. 

  

32. 

Aké stanovisko zaujíma autor druhého textu k tvrdeniu v prvom 
texte, že Hejného metóda je nepochopením matematiky? 

(A) Autor druhého textu toto tvrdenie potvrdzuje uvedením 
faktu, že žiaci učení Hejného metódou majú lepšie 
výsledky ako žiaci učení tradične. 

(B) Autor druhého textu s týmto tvrdením súhlasí, ale 
dôležitejší mu príde prínos metódy pre deti, než či ide 
o „pravú“ matematiku. 

(C) Autor druhého textu toto tvrdenie s odvolaním na 
osobu profesora Hejného odmieta. 

(D) Autor druhého textu k tomuto tvrdeniu nezaujíma jasné 
stanovisko, len ho rozvíja úvahou o pravej podstate 
matematiky. 

(E) Autor druhého textu zastáva opačný názor, a to ten, že 
Hejného metóda vystihuje pravú podstatu matematiky 
lepšie než tradičné prístupy. 

  

33. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení je v rozpore s druhým textom, ale 
nie s prvým textom? 

(A) Aj matematicky slabšie deti sú schopné odvodiť si samy 
Pythagorovu vetu, ak s nimi pracuje učiteľ vhodným 
spôsobom. 

(B) Propagátori Hejného metódy sú hlavne ľudia, ktorí 
matematike dobre rozumejú. 

(C) Hejného matematika poskytuje deťom hlbší náhľad do 
matematickej problematiky než tradičné prístupy. 

(D) Deti na druhom stupni ZŠ, ktoré sa učia Hejného 
metódou, dosahujú v porovnaní so žiakmi ZŠ učenými 
tradične horšie výsledky. 

(E) Matematicky podpriemerné deti sú zvyčajne rady, keď 
majú možnosť učiť sa matematiku Hejného metódou. 

  

 
 
 

STOP – KONIEC ČASTI 1 

Ak ste skončili a ešte vám zostáva čas, môžete si skontrolovať svoju prácu v tejto časti. 
Nie je dovolené venovať sa ďalšej časti! 
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Nie je povolené používať kalkulačky! Ak nie je uvedené inak, všetky použité čísla sú reálne a zapísané v desiatkovej sústave. 
Čiary, ktoré sa javia ako priame, považujte za priamky. Číslo umiestnené pri časti geometrického obrazca označuje veľkosť tejto 
časti. O veľkosti neoznačených častí obrazcov nie je možné robiť žiadne predpoklady. Geometrické úlohy riešte pomocou 
matematických znalostí, nie odhadom či meraním z obrázka. Ak úloha obsahuje premennú, je potrebné pre riešenie zvážiť všetky 
jej prípustné hodnoty. 

TEXT K ÚLOHÁM 34 AŽ 36 

Graf ukazuje, koľko chlapcov a koľko dievčat chýbalo v jednotlivých dňoch v triede, ktorá má celkom 20 žiakov, z toho 12 dievčat 
a 8 chlapcov. 

 
 

34. 

Pokiaľ by v pondelok chýbalo o dvoch chlapcov menej, ako je 
uvedené v grafe, celkom koľko percent zo všetkých žiakov 
triedy by bolo prítomných? 

(A)   25 % 
(B)   50 % 
(C)   75 % 
(D) 100 % 
(E) Žiadna z odpovedí (A) až (D) nie je správna. 
  

35. 

Akú časť zo žiakov chýbajúcich v utorok tvorili chlapci? 

(A) jednu tretinu 
(B) tri osminy 
(C) dve pätiny 
(D) dve tretiny 
(E) tri štvrtiny 
  

36. 

Ako sa v pondelok v triede líšil počet prítomných dievčat od 
počtu prítomných chlapcov? 

(A) Dievčat bolo o 7 viac než chlapcov. 
(B) Dievčat bolo o 3 viac než chlapcov. 
(C) Dievčat bolo o 3 menej než chlapcov. 
(D) Dievčat bolo o 1 menej než chlapcov. 
(E) Dievčat bolo rovnako ako chlapcov. 
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TEXT K ÚLOHÁM 37 AŽ 39 

Tabuľka prezentuje ranné teploty šiestich pacientov (v °C) v rámci jedného týždňa. 

  pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa 

Ján 38,2 38,5 38,7 38,7 38,6 38,0 37,7 

Jozef 39,5 39,1 37,7 37,3 37,6 37,4 38,0 

Jaro 37,1 37,3 38,0 37,8 39,1 36,6 37,1 

Lucia 38,6 38,8 38,9 39,4 39,6 38,3 37,3 

Lýdia 39,5 39,4 39,3 39,4 37,3 37,2 36,9 

Lenka 37,5 36,8 36,6 36,5 36,6 36,8 36,6 

 

37. 

Ktorým z pacientov vzrástla ranná teplota oproti 
predchádzajúcemu dňu aspoň tri po sebe idúce dni? 

(A) žiadnemu 
(B) len Lucii 
(C) len Jánovi a Lucii 
(D) len Jánovi, Lucii a Lenke 
(E) všetkým okrem Jozefa a Lýdie 
  

38. 

Keď sa u každého pacienta vyberie jeho najnižšia ranná teplota, 
u ktorého pacienta je jej hodnota najväčšia? 

(A) u Jána 
(B) u Jara 
(C) u Lucie 
(D) u Lýdie 
(E) u Lenky 
  

39. 

Ktorí z pacientov mali v stredu aj v sobotu nižšiu rannú teplotu 
ako v predchádzajúci deň? 

(A) len Jozef 
(B) len každý z dvojice Lucia, Jaro 
(C) len každý z dvojice Jozef, Lýdia 
(D) každý z trojice Ján, Lýdia, Lucia 
(E) každý z trojice Ján, Jozef, Lucia 
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V nasledujúcich úlohách porovnajte hodnoty výrazov vľavo a vpravo a zvoľte odpoveď: 
(A) pokiaľ je hodnota vľavo väčšia, 
(B) pokiaľ je hodnota vpravo väčšia, 
(C) pokiaľ sa hodnoty rovnajú, 
(D) pokiaľ nie je možné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia (to znamená nie je možné jednoznačne rozhodnúť, či je   
              hodnota vľavo väčšia než hodnota vpravo, menšia než hodnota vpravo, alebo rovnako veľká ako hodnota vpravo).  

Informácie týkajúce sa jedného alebo oboch výrazov sú vždy uvedené nad oboma výrazmi. 

vľavo vpravo 

40. 
 

počet metrov predstavujúcich 
vzdialenosť 155 km 

počet milimetrov 
predstavujúcich vzdialenosť 

1 505 m 
 

(A) Hodnota vľavo je väčšia než hodnota vpravo. 
(B) Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo. 
(C) Hodnota vpravo je rovnaká ako hodnota vľavo. 
(D) Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia. 
  

41. 

Šesť rovnakých košieľ stojí po zľave celkovo o 100 korún 
menej, než koľko stáli tri také rovnaké košele pred zľavou. 

50 % výška zľavy v % 
 

(A) Hodnota vľavo je väčšia než hodnota vpravo. 
(B) Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo. 
(C) Hodnota vpravo je rovnaká ako hodnota vľavo. 
(D) Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia. 
  

42. 

x < y < 0 

y – x –y – x 
 

(A) Hodnota vľavo je väčšia než hodnota vpravo. 
(B) Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo. 
(C) Hodnota vpravo je rovnaká ako hodnota vľavo. 
(D) Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia. 
  

vľavo vpravo 

43. 
 

celkový počet kladných 
trojciferných čísel, 
ktoré nie sú násobkom 10 

celkový počet kladných 
štvorciferných čísel, 

ktoré nie sú násobkom 100 
 

(A) Hodnota vľavo je väčšia než hodnota vpravo. 
(B) Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo. 
(C) Hodnota vpravo je rovnaká ako hodnota vľavo. 
(D) Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia. 
  

44. 

V družstve je päť detí. 

počet všetkých rôznych 
dvojíc detí z družstva 

počet všetkých rôznych trojíc 
detí z družstva 

 

(A) Hodnota vľavo je väčšia než hodnota vpravo. 
(B) Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo. 
(C) Hodnota vpravo je rovnaká ako hodnota vľavo. 
(D) Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia. 
  

45. 
 

priemer zo všetkých 
kladných násobkov štvorky 
menších než 100 

priemer zo všetkých 
kladných násobkov šestky 

menších než 100 
 

(A) Hodnota vľavo je väčšia než hodnota vpravo. 
(B) Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo. 
(C) Hodnota vpravo je rovnaká ako hodnota vľavo. 
(D) Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia. 
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Každá z nasledujúcich úloh sa skladá z otázky a dvoch tvrdení označených ako (1) a (2), ktoré obsahujú určité informácie. Niektoré 
úlohy obsahujú tiež úvodné informácie. S využitím všetkých týchto informácií, znalostí matematiky a objektívne známych faktov 
(t.j. napr. koľko dní má júl, čo znamená pojem zľava doprava...) rozhodnite, či sú dané informácie dostačujúce na určenie 
jednoznačnej odpovede na otázku v zadaní. 

46. 

Marek dostal za úlohu napísať esej s minimálnou dĺžkou 
2 000 slov. Na vypracovanie eseje mal len päť dní. Stihol počas 
tejto doby text v stanovenom rozsahu napísať? 

(1) Každý deň, keď sa venoval písaniu eseje, napísal Marek 
text s rozsahom minimálne 370 slov. 

(2) Počas prvého dňa sa Marekovi podarilo napísať text 
s rozsahom presne štvrtiny z minimálneho požadovaného 
počtu slov. 

(A) Tvrdenie (1) samotné je dostačujúce, ale tvrdenie (2) 
samotné nie je dostačujúce. 

(B) Tvrdenie (2) samotné je dostačujúce, ale tvrdenie (1) 
samotné nie je dostačujúce. 

(C) Obe tvrdenia dohromady sú dostačujúce, ale ani jedno 
tvrdenie samotné nie je dostačujúce. 

(D) Každé tvrdenie samotné je dostačujúce. 
(E) Tvrdenia (1) a (2) dohromady nie sú dostačujúce. 
  

47. 

Petra sa stala víťazkou bežeckých pretekov. Dokázala Petra 
tieto preteky dokončiť v čase kratšom ako 3 hodiny? 

(1) Prvú polovicu pretekov Petra zvládla zabehnúť za 
85 minút, ale zabehnúť druhú polovicu pretekov jej trvalo 
viac ako 90 minút. 

(2) Čas, ktorý Petra potrebovala na zabehnutie druhej 
polovice pretekov, bol o 7 minút dlhší ako čas, za ktorý 
zabehla prvú polovicu. 

(A) Tvrdenie (1) samotné je dostačujúce, ale tvrdenie (2) 
samotné nie je dostačujúce. 

(B) Tvrdenie (2) samotné je dostačujúce, ale tvrdenie (1) 
samotné nie je dostačujúce. 

(C) Obe tvrdenia dohromady sú dostačujúce, ale ani jedno 
tvrdenie samotné nie je dostačujúce. 

(D) Každé tvrdenie samotné je dostačujúce. 
(E) Tvrdenia (1) a (2) dohromady nie sú dostačujúce. 
  

48. 

Je daný štvoruholník ABCD. Dĺžka strany BC je rovnaká ako 
dĺžka strany DA. Je uhol pri vrchole C pravý? 

(1) Strany AB a CD sú rovnobežné. 
(2) Vnútorný uhol pri bode A a vnútorný uhol pri bode B sú 

pravé. 

(A) Tvrdenie (1) samotné je dostačujúce, ale tvrdenie (2) 
samotné nie je dostačujúce. 

(B) Tvrdenie (2) samotné je dostačujúce, ale tvrdenie (1) 
samotné nie je dostačujúce. 

(C) Obe tvrdenia dohromady sú dostačujúce, ale ani jedno 
tvrdenie samotné nie je dostačujúce. 

(D) Každé tvrdenie samotné je dostačujúce. 
(E) Tvrdenia (1) a (2) dohromady nie sú dostačujúce. 
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49. 

Skupina vysokoškolákov vyberala peniaze na svoj projekt 
v internetovej kampani. Projekt bolo možné podporiť buď 
čiastkou 100 korún, alebo čiastkou 200 korún, alebo čiastkou 
500 korún. Čiastkou 200 korún projekt podporilo dvakrát viac 
prispievateľov než čiastkou 500 korún, ale o polovicu menej 
prispievateľov než čiastkou 100 korún. Dohromady sa vybralo 
26 000 korún. Celkom koľko prispievateľov projekt podporilo? 

(A)   70 
(B)   80 
(C) 140 
(D) 260 
  
50. 

Stánkar predáva červené a modré guľôčky. Mal na predaj päť 
sáčkov s rôznofarebne namiešanými guľôčkami, v každom sáčku 
bol iný celkový počet guľôčiek (4, 10, 16, 20, 22). Potom, čo jeden 
sáčok z tých piatich predal, je vo zvyšných štyroch sáčkoch 
celkový počet červených guľôčiek štyrikrát väčší než celkový 
počet modrých guľôčiek vo zvyšných štyroch sáčkoch. Koľko 
guľôčiek obsahoval sáčok, ktorý stánkar predal? 

(A)   4 
(B) 16 
(C) 20 
(D) 22 
  
51. 

Na konci augusta mal strom 37 000 listov. V septembri ich 
opadlo 10 %; z tých, ktoré na strome zostali, opadla v októbri 
práve tretina. Potom z ešte zostávajúcich listov opadlo 
v novembri 60 %. Koľko percent z listov, ktoré mal strom na 
konci augusta, bolo na strome 1. decembra, pokiaľ v ten deň 
žiadne listy neopadli? 

(A) 30 % 
(B) 24 % 
(C) 18 % 
(D) Strom nemal 1. decembra už žiadne listy. 
  

52. 

V tabuľke sú rozmiestnené štyri rôzne celé čísla A, B, C, D. 
Hodnoty vpravo a pod tabuľkou udávajú súčty jednotlivých 
riadkov a stĺpcov. Aký je súčet čísel v druhom riadku? 

 
(A)   80 
(B)   85 
(C)   90 
(D) 105 
  

53. 

O koľko je súčet kladných párnych čísel menších ako 100 väčší 
alebo menší ako súčet kladných nepárnych čísel menších 
ako 100? 

(A) o 100 väčší 
(B) o 50 väčší 
(C) o 100 menší 
(D) o 50 menší 
  

54. 

Každý zo žiakov triedy odovzdal referát, za ktorý bolo možné 
získať 0, 1, 2 alebo 3 body. Desať žiakov získalo plný počet 
bodov, štyria žiaci získali po jednom bode. Počet žiakov, ktorí 
nezískali žiadny bod, sa rovnal počtu žiakov, ktorí získali po 
dva body. Celkom koľko bolo žiakov v triede, pokiaľ 
priemerný počet bodov na jedného žiaka bol 2? 

(A) 13 
(B) 16 
(C) 20 
(D) 32 
  

55. 

Jakub si v rámci cvičenia z programovania vytvoril nasledujúci 
algoritmus na vygenerovanie celých čísel: náhodne vygeneruje 
celočíselnú súradnicu x a celočíselnú súradnicu y a súčin týchto 
súradníc vynásobí číslom kvadrantu, v ktorom sa súradnicami 
určený bod nachádza (na obrázku sú kvadranty označené 
rímskymi číslicami). 

 

Pre ktorý z bodov na obrázku vráti algoritmus ako výsledok 
najväčšie číslo? 

(A) pre bod A 
(B) pre bod B 
(C) pre bod C 
(D) pre bod D 
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Každá z nasledujúcich úloh je založená na texte alebo na rovnici, nerovnici, zápise funkcie, či na inom matematickom výraze, 
prípadne ich kombinácii. Riešenie úlohy spočíva v matematizácii určitej situácie alebo naopak v prevedení matematického zadania 
do verbálnej podoby. Vždy si pozorne prečítajte otázku – i zdanlivo podobné zadania sa môžu líšiť. 

56. 

Chceme nakúpiť do spálne posteľ, nočný stolík a skriňu. Pokiaľ 
ich kúpime samostatne, posteľ stojí p korún, nočný stolík 
n korún a skriňa s korún. Pokiaľ ich nakúpime ako akciovú 
zostavu nábytku, skriňa a posteľ stoja o pätinu menej a nočný 
stolík o polovicu menej ako pri kúpe jednotlivých kusov. Cena 
tejto akciovej zostavy je a korún. Ktorý z nasledujúcich vzťahov 
vyjadruje uvedenú situáciu? 

(A) 0,8 0,5 0,8p n s a    

(B) 
1 1 1

5 2 5
p n s a    

(C) 
1 1 1

5 2 5
p n s a       

(D) 0,8 0,5p n s a n     
  

57. 

Cena vstupenky bola v prvý deň x korún. Od druhého dňa 
počnúc potom bola jej cena vždy o d korún vyššia oproti 
predchádzajúcemu dňu. Platí vzťah: 

8d x  

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného vzťahu? 

(A) Ôsmy deň bola cena vstupenky oproti prvému dňu 
dvojnásobná. 

(B) Deviaty deň bola cena vstupenky oproti prvému dňu 
dvojnásobná. 

(C) Deviaty deň stála vstupenka rovnako ako prvý deň. 
(D) Cena vstupenky sa zvyšovala o 8 korún za každý deň. 
  

58. 

Funkcia f je daná zápisom ( ) 2 1f x x  . Čomu sa rovná ( )f x , 

pokiaľ 2
2

x
 ? 

(A)   5 
(B)   7 
(C)   9 
(D) 11 
  

59. 

Ktorú z ponúknutých častí výrazu je potrebné doplniť do 
nasledujúceho vzťahu na miesto vyznačené čiarou, aby pre 

0x   vznikla platná rovnosť? 

2 2 1

______

x x

x

 
  

(A) 2 1x   

(B) 
2

x
 

(C) 
2 1

x

x 
 

(D) 
1

2
x  
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Každá z nasledujúcich úloh je založená na texte a na súbore podmienok. Rozlišujte, ktoré podmienky sa týkajú celej série úloh 
a ktoré podmienky sú uvedené iba pre jednu jedinú úlohu. Pri niektorých úlohách môže byť užitočné pomôcť si hrubým náčrtom. 

TEXT K ÚLOHÁM 60 AŽ 63 

Každý z piatich chlapcov (Viktor, Michal, Roman, Filip, 
Libor) si kúpil dva rôzne kopčeky zmrzliny. Vyberali z troch 
ovocných príchutí (citrón, banán, jahoda) a troch neovocných 
príchutí (vanilka, kakao, pistácia). Z každej príchute bol 
zakúpený aspoň jeden kopček a súčasne najviac dva kopčeky. 
Vieme, že: 

 Obidva Viktorove kopčeky mali ovocnú príchuť. 
 Práve jeden z chlapcov si kúpil dvojicu kakaová zmrzlina, 

vanilková zmrzlina. 
 Práve dvaja chlapci si kúpili pistáciovú zmrzlinu, ani 

jedným z nich nebol Filip. 
 Michal si kúpil vanilkovú zmrzlinu. 
 Jahodovú zmrzlinu si kúpili Filip a Roman. 
 Žiadny z chlapcov si nekúpil kombináciu vanilkovej 

zmrzliny so zmrzlinou s ovocnou príchuťou. 

60. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení je v rozpore s uvedenými 
podmienkami? 

(A) Viktor si kúpil banánovú a citrónovú zmrzlinu. 
(B) Filip a Viktor si každý kúpili citrónovú zmrzlinu. 
(C) Libor si kúpil citrónovú a banánovú zmrzlinu. 
(D) Michal si kúpil kakaovú a vanilkovú zmrzlinu. 
(E) Libor a Michal si každý kúpili vanilkovú zmrzlinu. 
  
61. 

Aký celkový počet kopčekov zmrzliny s ovocnou príchuťou si 
mohli chlapci kúpiť? 

(A) len 4 
(B) len 6 
(C) len akýkoľvek počet z dvojice 4, 5 
(D) len akýkoľvek počet z dvojice 4, 6 
(E) akýkoľvek počet z trojice 4, 5, 6 
  
62. 

Ktorá z nasledujúcich informácií, pokiaľ by platila, by 
umožnila jednoznačne určiť, aké príchute zmrzliny si kúpil 
každý chlapec? 

(A) Filip a Viktor si každý kúpili citrónovú zmrzlinu. 
(B) Libor a Filip si každý kúpili kakaovú zmrzlinu. 
(C) Michal si kúpil kakaovú a vanilkovú zmrzlinu. 
(D) Libor a Roman si každý kúpili pistáciovú zmrzlinu. 
(E) Filip si kúpil jahodovú a banánovú zmrzlinu. 
  
63. 

Pokiaľ by platilo, že ako kakaovú, tak vanilkovú zmrzlinu si 
kúpil práve jeden chlapec, ktoré z nasledujúcich tvrdení by 
bolo určite pravdivé? 

(A) Filip si kúpil citrónovú zmrzlinu. 
(B) Libor si kúpil kakaovú zmrzlinu. 
(C) Obidva Filipove kopčeky mali ovocnú príchuť. 
(D) Obidva Liborove kopčeky mali ovocnú príchuť. 
(E) Obidva Romanove kopčeky mali ovocnú príchuť. 
  

TEXT K ÚLOHÁM 64 AŽ 66 

Každý z piatich súrodencov (Adam, Blanka, Jana, Peter, Dana) 
má obľúbený iný literárny žáner (romány, detektívky, životopisy, 
poézia, cestopisy). Z každého z uvedených žánrov je v rodinnej 
knižnici iný počet kníh. Vieme, že: 

 Jana nemá v obľube ani romány, ani poéziu. 
 Detektívok je v knižnici viac než poézie aj viac než 

cestopisov. 
 Blanka má v obľube životopisy, ktorých je však v knižnici 

menej než poézie. 
 Najpočetnejšie zastúpeným žánrom v knižnici sú romány. 
 Peter ani Dana nemajú v obľube cestopisy ani romány. 
 Žáner, ktorý má v obľube Jana, je v knižnici najmenej 

početný. 

64. 

Ktorá z nasledujúcich informácií, pokiaľ by platila, by 
postačovala k jednoznačnému určeniu, kto má ktorý žáner 
v obľube a ako sú žánre v knižnici zoradené podľa množstva? 

(A) Poézie je v knižnici viac ako cestopisov. 
(B) Jana má v obľube cestopisy. 
(C) Dana nemá v obľube poéziu. 
(D) Adam nemá v obľube detektívky. 
(E) Peter nemá v obľube životopisy. 
  
65. 

Ktoré z nasledujúcich poradí žánrov od najzastúpenejšieho 
(vľavo) po najmenej zastúpený (vpravo) vyhovuje uvedeným 
podmienkam? 

(A) romány, poézia, životopisy, detektívky, cestopisy 
(B) romány, detektívky, poézia, životopisy, cestopisy 
(C) romány, detektívky, cestopisy, poézia, životopisy 
(D) romány, detektívky, poézia, cestopisy, životopisy 
(E) romány, poézia, detektívky, životopisy, cestopisy 
  
66. 

Kto všetko môže mať v obľube detektívky? 

(A) len Adam 
(B) len Dana 
(C) len ktokoľvek z dvojice Adam, Dana 
(D) len ktokoľvek z dvojice Peter, Dana 
(E) Žiadna z možností (A) až (D) nie je správna. 
  

STOP – KONIEC TESTU 
Ak ste skončili a ešte vám zostáva čas, môžete si 

skontrolovať svoju prácu v tejto časti. 
Nie je dovolené venovať sa predchádzajúcej časti! 
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