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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. 

Čerstvo zverejnené hodnotenie americkej ekonomiky je 
______ ako predchádzajúce vyjadrenie FED-u – ten uvádzal, 
že stav ekonomiky sa v zásade ______, a v niektorých častiach 
krajiny dokonca tempo rastu významne poľavilo. 

(A) vierohodnejšie – zlepšuje 
(B) podrobnejšie – nemení 
(C) dôležitejšie – spomaľuje 
(D) priaznivejšie – nezlepšuje 
(E) pravdivejšie – líši 
  

2. 

Existenciu kolektívnych ceremoniálov ______ zvyčajne 
sociológovia za jeden z hlavných faktorov, ktorými sa odlišuje 
náboženstvo od mágie, i keď hranica medzi nimi nie je úplne 
______. 

(A) požadujú – vypovedajúca 
(B) považujú – zreteľná 
(C) vyzdvihujú – priama 
(D) menujú – overená 
(E) označujú – jednoduchá 
  

3. 

Nápad vysádzať stromy a predávať ich pripadal ešte pred pár 
rokmi mnohým Uganďanom ______. Podobný názor mali na 
______ pestovanie dreva aj ľudia, ktorí sa zaoberajú pomocou 
chudobným krajinám. Nakoniec je to však prekvapivo jeden 
z ______ projektov, ktoré EÚ v Afrike podporuje. 

(A) sľubný – cielené – najvýnosnejších 
(B) nezmyselný – bezúčelové – najpodarenejších 
(C) absurdný – komerčné – najúspešnejších 
(D) skeptický – vlastné – najlepších 
(E) nepremyslený – umelé – najkritizovanejších 
  

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. 

PROTEKCIA : ______ = ______ : UTRPENIE 

(A) favorizovanie – nepríjemnosť 
(B) šikana – súcit 
(C) prihovorenie – úľava 
(D) znevýhodnenie – pôžitok 
(E) vplyv – nedostatok 
  

5. 

______ : OKULIARE = ______ : NAČÚVADLO 

(A) zrak – počuť 
(B) slepota – sluch 
(C) oko – hlas 
(D) žmurkať – šepkať 
(E) nevidomý – hluchý 
  

6. 

______ : DIAĽNICA = RIEKA : ______ 

(A) hradská – potok 
(B) cesta – veľtok 
(C) nadjazd – most 
(D) chodník – more 
(E) automobil – loď 
  



  111  verbálna časť  111 

© Scio 2019  3 

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. 

Na výstave detskej tvorby ma zaujal obrázok maľovaný sýtymi 
farbami, ktoré sa dali jasne rozoznať už z diaľky. 

synonymum 

(A) pestrými 
(B) teplými 
(C) krikľavými 
(D) kontrastnými 
(E) intenzívnymi 

antonymum 

(F) ponurými 
(G) mdlými 
(H) prostými 
(I) podobnými 
(J) upokojujúcimi 
  

8. 

Keď som mu vysvetlil, čo sa stalo, objavil sa mu na tvári 
vľúdny výraz. 

synonymum 

(A) ochotný 
(B) spokojný 
(C) veľkorysý 
(D) prívetivý 
(E) pokorný 

antonymum 

(F) nepokojný 
(G) drzý 
(H) zradzujúci 
(I) nevrlý 
(J) skľúčený 
  

9. 

Za svoje existujúce postavenie vo firme vďačí zamestnanec 
svojej príčinlivosti a ochote skúšať nové veci. 

synonymum 

(A) nezištnosti 
(B) starostlivosti 
(C) cieľavedomosti 
(D) šikovnosti 
(E) usilovnosti 

antonymum 

(F) nedôslednosti 
(G) záhaľčivosti 
(H) konzervatívnosti 
(I) pomalosti 
(J) neskúsenosti 
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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. 

Pred voľbami do snemovne pred dvoma rokmi sa poslanci stavali k návrhu povinného posledného roku v materskej škole značne 
odmietavo. Teraz to vyzerá tak, že poslanci zákon zavádzajúci povinný posledný rok v škôlke síce odsúhlasia, ale už teraz sa zaň 
ospravedlňujú štýlom „nebojte sa, aj tak ho nebude musieť nikto dodržiavať“. Z jednoznačnej podpory sa totiž počas dvoch rokov 
stalo len veľmi odmerané áno. Pred dvoma rokmi poslanci argumentovali tým, že povinná škôlka pomôže sociálne znevýhodneným 
deťom. Okrem toho tvrdili, že mnohým rodičom odpadnú starosti s hľadaním voľného miesta. Dnes už ale hlavný predvolebný trhák 
takmer nikto nepodporuje. 

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

(A) Pred voľbami do snemovne pred dvoma rokmi sa poslanci stavali k návrhu povinného posledného roku v materskej 
škole značne odmietavo. 

(B) Teraz to vyzerá tak, že poslanci zákon zavádzajúci povinný posledný rok v škôlke síce odsúhlasia, ale už teraz sa zaň 
ospravedlňujú štýlom „nebojte sa, aj tak ho nebude musieť nikto dodržiavať“. 

(C) Z jednoznačnej podpory sa totiž počas dvoch rokov stalo len veľmi odmerané áno. 
(D) Pred dvoma rokmi poslanci argumentovali tým, že povinná škôlka pomôže sociálne znevýhodneným deťom. 
(E) Dnes už ale hlavný predvolebný trhák takmer nikto nepodporuje. 
  

11. 

Mačky majú povesť sebeckých zvierat, ktorým ide len o vlastný prospech. Často počujeme, že človeka berú len ako niekoho, kto ich 
zásobuje potravou a na ktorom sa dá ležať. Túto predstavu potvrdzuje aj nová štúdia, na ktorej sa podieľali vedci z Oregon State 
University. Ľudia si podľa nej správanie mačiek vysvetľujú mylne. V skutočnosti majú mačky zrejme omnoho komplexnejšie 
uvažovanie a k ľuďom sa správajú viac altruisticky, ako si myslíme. Nedostatok reakcií na sociálne podnety, ktoré sa mačkám 
prisudzujú, je podľa tejto štúdie spôsobený skrátka tým, že príliš dobre nerozumieme tomu, ako mačky reagujú, nie tým, že by boli 
sebeckými stvoreniami. 

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

(A) Mačky majú povesť sebeckých zvierat, ktorým ide len o vlastný prospech. 
(B) Často počujeme, že človeka berú len ako niekoho, kto ich zásobuje potravou a na ktorom sa dá ležať. 
(C) Túto predstavu potvrdzuje aj nová štúdia, na ktorej sa podieľali vedci z Oregon State University. 
(D) Ľudia si podľa nej správanie mačiek vysvetľujú mylne. 
(E) V skutočnosti majú mačky zrejme omnoho komplexnejšie uvažovanie a k ľuďom sa správajú viac altruisticky, ako si myslíme. 
  

12. 

V školách je v porovnaní s odbormi STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) kladený omnoho väčší dôraz na 
spoločenskovedné odbory, ktoré majú aj neporovnateľne vyššiu časovú dotáciu. Prečo by však mali najšikovnejší a najschopnejší 
mladí ľudia ísť študovať odbory STEM? Omnoho viac by nám pomohlo, keby sa najlepšie mozgy namiesto inovácií smartphonov 
venovali skôr psychológii, politológii či iným spoločenskovedným odborom. Napríklad ČEZ prišiel v Albánsku o mnoho peňazí 
a neboli to nedostatky v technológiách, skôr zle vyhodnotil politickú situáciu. Myslím, že najviac by pomohlo rozšírenie výučby 
spoločenskovedných predmetov na základných a stredných školách. Naše vzdelanie v spoločenskovedných odboroch je totiž 
pomerne slabé. Bežný gymnazista, než príde k maturite, má za sebou nejakých 1 000 hodín výučby odborov STEM, ale len 300 
hodín výučby spoločenských vied. 

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

(A) V školách je v porovnaní s odbormi STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) kladený omnoho väčší 
dôraz na spoločenskovedné odbory, ktoré majú aj neporovnateľne vyššiu časovú dotáciu. 

(B) Omnoho viac by nám pomohlo, keby sa najlepšie mozgy namiesto inovácií smartphonov venovali skôr psychológii, politológii 
či iným spoločenskovedným odborom. 

(C) Napríklad ČEZ prišiel v Albánsku o mnoho peňazí a neboli to nedostatky v technológiách, skôr zle vyhodnotil politickú situáciu. 
(D) Myslím, že najviac by pomohlo rozšírenie výuky spoločenskovedných predmetov na základných a stredných školách. 
(E) Naše vzdelanie v spoločenskovedných odboroch je totiž pomerne slabé. 
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13. 

To, že nám banky pripisujú na bežných účtoch v podstate nulové úroky, je fakt, na ktorý si nikto nechce zvyknúť. Nečudujem sa 
tomu, koniec koncov ešte prednedávnom boli bežné účty úročené omnoho výhodnejšie, zatiaľ čo dnes na nich klient prakticky 
stráca. Je všeobecne známym faktom, že ľudia majú tendenciu zabúdať všetko zlé a skôr si pamätať to pekné, a rovnako je to práve s 
úrokmi na bežných účtoch. Kto si pamätá infláciu vo výške 20 % z roku 1993 alebo úroky z hypoték vo výške 15 % z prelomu 
storočia? Skoro nikto. A určite by ste ich teraz nechceli platiť. Ľudia sa sťažujú, že ešte pred pár rokmi boli úroky na bežných účtoch 
okolo 2 %. Ale kto si spomenie, že v tej dobe bola inflácia na úrovni 4 %, a uvedomí si, že úročenie bolo tým pádom menej výhodné 
ako dnes? Málokto. Uvedomme si konečne, že úrok 2 % je pri inflácii 4 % omnoho menej ako úrok 0 % pri inflácii 0 %. 

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

(A) To, že nám banky pripisujú na bežných účtoch v podstate nulové úroky, je fakt, na ktorý si nikto nechce zvyknúť. 
(B) Nečudujem sa tomu, koniec koncov ešte prednedávnom boli bežné účty úročené omnoho výhodnejšie, zatiaľ čo dnes na 

nich klient prakticky stráca. 
(C) Je všeobecne známym faktom, že ľudia majú tendenciu zabúdať všetko zlé a skôr si pamätať to pekné, a rovnako je to práve 

s úrokmi na bežných účtoch. 
(D) Ale kto si spomenie, že v tej dobe bola inflácia na úrovni 4 %, a uvedomí si, že úročenie bolo tým pádom menej výhodné ako dnes? 
(E) Uvedomme si konečne, že úrok 2 % je pri inflácii 4 % omnoho menej ako úrok 0 % pri inflácii 0 %. 
  

14. 

Česká miera nezamestnanosti dosiahla v apríli 3,2 %. Toto číslo však nezodpovedá reálnej situácii a z nezamestnanosti robí umelo 
väčší problém, ako by bolo nutné. Odhadol by som, že ďalších 200 tisíc ľudí je mimo evidenciu Úradov práce a sú dlhodobo 
nezamestnaní a vlastne nezamestnateľní. Vedľa týchto nešťastníkov sú tu tiež dôchodcovia – odhadom ďalších 200-250 tisíc ľudí, 
ktorí by radi pracovali, ale práca pre nich nie je. Firmy jednoducho nemajú o zamestnávanie ľudí vo vekovej kategórii 65+ valný 
záujem. Číslo 3,2 % je tak síce krásnou štatistickou hodnotou, avšak vôbec nevyjadruje rozsah problémov nezamestnanosti v Česku. 
Mnoho osôb, ktoré by pracovať chceli a nemôžu, totiž vôbec nezohľadňuje. 

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

(A) Česká miera nezamestnanosti dosiahla v apríli 3,2 %. 
(B) Toto číslo však nezodpovedá reálnej situácii a z nezamestnanosti robí umelo väčší problém, ako by bolo nutné. 
(C) Vedľa týchto nešťastníkov sú tu tiež dôchodcovia – odhadom ďalších 200-250 tisíc ľudí, ktorí by radi pracovali, ale práca pre nich nie je. 
(D) Číslo 3,2 % je tak síce krásnou štatistickou hodnotou, avšak vôbec nevyjadruje rozsah problémov nezamestnanosti v Česku. 
(E) Mnoho osôb, ktoré by pracovať chceli a nemôžu, totiž vôbec nezohľadňuje. 
  

15. 

Je zarážajúce, ako neporiadne sú základné súhrnné štatistiky týkajúce sa chrípky citované. Články snažiace sa odradiť čitateľov od údajne 
rizikového očkovania často hrozbu chrípky podceňujú a oháňajú sa pritom tvrdením, že spôsobí len okolo 2 000 úmrtí za rok. Tento údaj je 
však len voľnou parafrázou exaktne spočítaných, ale mylne interpretovaných výsledkov, a hrozbu chrípky zbytočne zveličuje. Citácia 
týchto čísel bez širšieho kontextu totiž zastiera fakt, že chrípka je väčšinou len jeden z niekoľkých faktorov vedúcich k danému úmrtiu. 
Zabúda sa na to, že kardiovaskulárne alebo onkologické problémy, ktorými dotyčný zvyčajne trpí, nie sú len bežným životným stavom, ale 
samy o sebe vážnymi chorobami. Chrípka sama o sebe má v skutočnosti na svedomí len pár desiatok úmrtí za rok. 

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

(A) Je zarážajúce, ako neporiadne sú základné súhrnné štatistiky týkajúce sa chrípky citované. 
(B) Články snažiace sa odradiť čitateľov od údajne rizikového očkovania často hrozbu chrípky podceňujú a oháňajú sa 

pritom tvrdením, že spôsobí len okolo 2 000 úmrtí za rok. 
(C) Citácia týchto čísel bez širšieho kontextu totiž zastiera fakt, že chrípka je väčšinou len jeden z niekoľkých faktorov vedúcich 

k danému úmrtiu. 
(D) Zabúda sa na to, že kardiovaskulárne alebo onkologické problémy, ktorými dotyčný zvyčajne trpí, nie sú len bežným životným 

stavom, ale samy o sebe vážnymi chorobami. 
(E) Chrípka sama o sebe má v skutočnosti na svedomí len pár desiatok úmrtí za rok. 
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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. 

Ak počet nezamestnaných v župe Sudety bol ešte koncom roka 
1938 viac ako 200 000 ľudí, v januári 1940 už bolo hlásených 
len 32 560 nezamestnaných mužov a žien. Už v letných 
mesiacoch roku 1940 bola v župe Sudety dosiahnutá takmer 
plná zamestnanosť a v septembri 1940 musel zemský úrad 
práce župy Sudety dokonca hlásiť 52 000 neobsadených miest 
pri 1 250 nezamestnaných. Práca v novovytvorenom 
vojenskom hospodárstve bola pre robotníkov lukratívna, 
pretože mali vyššie mzdy ako napríklad v textilnom priemysle. 
Celkovo sa situácia na trhu práce v pohraničných oblastiach v 
porovnaní s polovicou 30. rokov obrátila a v roku 1941 
panoval v župe Sudety nedostatok pracovných síl. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného textu? 

I. V 30. rokoch odmietalo mnoho robotníkov pracovať 
v textilnom priemysle pre nízke mzdy. 

II. V období rokov 1938 až 1940 došlo v župe Sudety 
k poklesu počtu nezamestnaných. 

III. Niektoré pracovné miesta boli v župe Sudety 
v septembri 1940 neobsadené. 

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

17. 

Ku kolektívnym stratégiám robotníctva sa štát staval negatívne 
a veľmi starostlivo dohliadal na dodržiavanie práva a poriadku 
– vláda mala dosť veľký strach z toho, aby jednotlivé nepokoje 
a štrajky neradikalizovali obyvateľstvo a neprerástli do 
celoplošnej revolty. Z toho dôvodu boli mnohé štrajky 
a demonštrácie pomerne prísne postihované. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Štrajky organizované študentmi postihoval štát veľmi 
prísne, pretože existovala reálna možnosť rozšírenia 
nepokojov do celej krajiny. 

(B) Účastníci demonštrácií a štrajkov sa vystavovali hrozbe 
vysokých trestov odňatia slobody. 

(C) Kolektívne stratégie robotníkov viedli po počiatočných 
neúspechoch k mnohým štrajkom pozitívne prijímaných 
obyvateľstvom. 

(D) Hlavným prostriedkom vlády v boji s kolektívnymi 
stratégiami robotníkov bolo dôsledné dodržiavanie 
ľudských práv a garancia ústavných slobôd všetkým 
obyvateľom. 

(E) Štát spozoroval v jednotlivých robotníckych 
nepokojoch možnú predzvesť väčších búrok. 

  

18. 

Spoločenské inštitúcie – politické strany, odbory, vlády, 
sociálne služby, atď. – sa stávajú konzervátormi tej podoby 
sociálnej skutočnosti, ktorá existuje stále zriedkavejšie. Zatiaľ 
čo predstavy o živote triedy, rodiny, profesie, ženy a muža 
strácajú reálny obsah a silu vedúcu do budúcnosti, sú 
v „protektorských inštitúciách“ konzervované a uplatňované 
proti „uchyľujúcim sa“ vývojovým procesom a orientáciám. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Pokiaľ určitý myšlienkový prúd nerešpektuje predstavy 
o spoločnosti tak, ako ich deklarujú hlavné spoločenské 
inštitúcie, nie je zameraný na budúcnosť. 

(B) Mylné predstavy spoločenských inštitúcií o sociálnej 
realite vedú k vyhroteniu pozícií medzi ochrancami 
sociálnej skutočnosti a tými, kto sa snaží odkloniť od 
hlavného prúdu. 

(C) Vlády, politické strany a ďalšie inštitúcie sa v súčasnej 
dobe stávajú čím ďalej menej konzervatívnymi, aby sa 
priblížili realite. 

(D) V budúcnosti budú spoločenské inštitúcie zohrávať 
omnoho menej významnú rolu ako v súčasnosti. 

(E) Existuje istý rozpor medzi sociálnou skutočnosťou tak, 
ako ju konzervujú „protektorské inštitúcie“, a realitou. 

  

19. 

Malpy sú duševne najvyspelejšie americké opice. Ľahko sa 
učia a v rámci rôznych experimentov dokázali vyriešiť aj 
veľmi náročné úlohy. V prírode bežne používajú kamene ako 
nástroje na roztĺkanie tvrdých predmetov a zoológ Z. 
Veselovský opísal, ako si malpy v pražskej zoologickej 
záhrade vytĺkli vo zvislej stene výbehu stupaje, po ktorých 
unikali von. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Americké malpy pravidelne unikajú z výbehov pomocou 
vlastnoručne zhotovených stupají. 

(B) Niektoré druhy opíc žijúcich na americkom kontinente sú 
duševne vyspelejšie ako druhy žijúce inde. 

(C) Zoológ Z. Veselovský opísal príklad správania opíc 
žijúcich mimo oblasti svojho prirodzeného výskytu. 

(D) Zoológ Z. Veselovský mal v pražskej zoologickej záhrade 
na starosti malpy. 

(E) Duševná vyspelosť umožňuje malpám navrhovať aj veľmi 
náročné experimenty. 
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20. 

Medzinárodný súdny dvor je hlavný súdny orgán Organizácie 
spojených národov. Hlavnou úlohou tohto súdu je riešiť spory 
medzi štátmi a podávať posudky o právnych otázkach na 
žiadosť oprávnených orgánov. Skladá sa z pätnástich sudcov 
volených Valným zhromaždením a Radou bezpečnosti. 
Sudcovia sú volení na deväť rokov a môžu byť znovuzvolení. 
Každé tri roky sa vo voľbe obnovuje jedna tretina sudcov. 
Členmi súdu nemôžu byť zároveň dvaja príslušníci rovnakého 
štátu. Pri voľbe musí byť zohľadnená zásada, že majú byť 
zastúpené všetky regióny sveta a tiež jednotlivé právne 
kultúry. Sudcovia sa uznášajú jednoduchou väčšinou hlasov a 
v prípade rovnosti je rozhodujúci hlas predsedu. Pre určité 
druhy sporov súd môže vytvoriť menšie senáty pri 
minimálnom počte troch sudcov. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Kandidátov na sudcov Medzinárodného súdneho dvora 
navrhuje Rada bezpečnosti. 

(B) Medzi sudcami Medzinárodného súdneho dvora nemôžu 
byť súčasne dvaja Európania. 

(C) Jedna osoba môže byť zvolená sudcom Medzinárodného 
súdneho dvora najviac v dvoch po sebe idúcich funkčných 
obdobiach. 

(D) Každé tri roky sa volí päť sudcov Medzinárodného 
súdneho dvora. 

(E) Medzi sudcami Medzinárodného súdneho dvora musia 
mať zastúpenie všetky veľké krajiny sveta. 

  

21. 

Výber aktívne vykonávaného športu je silno podmienený 
sociálnym statusom. Naopak, pasívny divácky záujem 
o sledovanie športu v televízii, rovnako ako divácke 
preferencie, sú na statuse omnoho menej závislé. Na 
sledovanie športu v televízii má prvoradý význam príslušnosť 
k pohlaviu. Tiež niektoré základné demografické 
charakteristiky, ako vek, sa podieľajú na diváckych 
preferenciách výraznejšie ako sociálny status respondentov. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Ženy sledujú pasívne všetky druhy športu menej ako 
muži. 

(B) Sociálny status ovplyvňuje voľbu aktívne 
vykonávaného športu. 

(C) Vek a pohlavie nehrajú žiadnu rolu pri voľbe aktívne 
vykonávaného športu. 

(D) V populácii je viacej tých, ktorí vykonávajú šport aktívne, 
ako tých, ktorí ho sledujú pasívne v televízii. 

(E) Chudobnejší ľudia skôr sledujú šport pasívne v televízii, 
ako by aktívne športovali. 

  

22. 

Sršňovité (Vespidae) sú najvýznamnejšími zástupcami aktívne 
jedovatých druhov hmyzu radu blanokrídlych (Hymenoptera). 
Ich jedový aparát sa skladá z troch častí: jedových žliaz, 
jedového vačku a žihadla. Jedovaté sú len samičky, pretože 
jedové žľazy sa vyvinuli z pripojených orgánov samičieho 
rozmnožovacieho ústrojenstva. Osy a sršne (na rozdiel od 
včiel) nemajú na žihadle spätné háčiky a žihadlo preto môžu 
použiť niekoľkokrát. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení z uvedeného textu nevyplýva? 

(A) Samce sršňovitých nie sú jedovaté. 
(B) Jedový vačok je súčasťou jedového aparátu. 
(C) Včely majú na žihadle spätné háčiky. 
(D) Žihadlo sa vyvinulo zo samčieho rozmnožovacieho 

ústrojenstva. 
(E) Sršňovité sú zástupcovia radu blanokrídlych. 
  

23. 

Zebra kvaga je druh zebry vyhubený v 19. storočí. Od 
príbuzných zebier sa líšila predovšetkým sfarbením – typické 
pruhy mala len na hlave a krku a ďalej mala takmer biele nohy 
a na trupe hnedú srsť. Ešte na začiatku 19. storočia žila kvaga 
vo veľkých stádach na hornom toku rieky Orange v južnej 
Afrike. Juhoafrickí Búrovia a ďalší Európania ich však začali 
hromadne zabíjať. Zabíjanie postupovalo tak rýchlo, že 
zoológovia ani nestačili zareagovať a vytvoriť v zajatí chovné 
stáda. V roku 1878 bola zastrelená posledná kvaga vo voľnej 
prírode. Kusy chované v rôznych zoo boli väčšinou staré 
a neschopné rozmnožovania, a tak posledné zviera tohto druhu 
pošlo 12. augusta 1883 v amsterdamskej zoologickej záhrade. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Posledné chovné stádo zebier kvaga bolo vyhubené 
v roku 1883. 

(B) Žiadne iné zebry okrem zebier kvaga nemali pruhy na 
hlave a krku. 

(C) Európania nesú zodpovednosť za vyhubenie mnohých 
živočíšnych druhov v Afrike. 

(D) Na začiatku 19. storočia bola zebra kvaga jedným 
z najhojnejšie sa vyskytujúcich druhov zebier v Afrike. 

(E) Posledná žijúca zebra kvaga uhynula približne päť 
rokov potom, čo bol tento druh zebier vyhubený vo 
voľnej prírode. 
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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 

Internet skutočne prišiel ako búrka a zaskočil snáď každého (nadšenci sú výnimky potvrdzujúce pravidlo). Vyžaduje nielen veľa 
nových návykov a schopností, ale tiež nové myslenie, ktoré napríklad prevracia naruby časté predstavy, ktoré majú ľudia o počítači. 
Navyše sa internet rýchlo mení a vyžaduje tiež podobne flexibilný prístup od svojich užívateľov, na čo nie sú zvyknutí – je to ako 
keby sa trikrát za rok zmenil vysielací rozvrh televízie vrátane štruktúry jednotlivých kanálov, programov, seriálov, zneliek, 
hlásateľov, atď. Šialené tempo sa v etablovaných oblastiach internetu (médiá, významné obchody či služby) už pomaly spomaľuje, 
nie ani tak preto, že by už nebolo čo vynaliezať, ale pretože tvorcovia už začínajú brať ohľad na svojich zákazníkov a cítia, že im 
príliš nepomôžu, keď im prekopú web niekoľkokrát ročne pod rukami. 

Hlavná je však dramaticky rýchlo sa zvyšujúca dostupnosť internetu. Získať vstupenku do sveta internetu nie je vôbec ťažké a dnes 
ju využíva dobrého pol milióna Čechov. Ale podobá sa to vysadeniu netrénovanej osoby do iného sveta, napríklad indického 
veľkomesta. Ako intenzívne budete to mesto, jeho ľudí, obchody, služby, zábavu spoznávať a prežívať? Určite každý z nás inak – 
ale úplná väčšina (z laikov všetci) veľmi pomaly a opatrne. 

Nie je asi prekvapivé, že najskôr si ľudia vyskúšajú elektronickú poštu – je to pomerne jednoduchá operácia, poslať list kamarátovi, 
príde odpoveď a už to poznám. S pravidelnou prácou s poštou a so získavaním správnych e-mailových návykov to zatiaľ nemá veľa 
spoločného, ale bariéra je už prekonaná – preto e-mail celkom bez prekážok využije skoro každý užívateľ internetu. Avšak len 
zhruba každý desiaty český užívateľ sa zatiaľ dostal k pravidelnému využívaniu webu. Služby webu (nielen média) vyžadujú oveľa 
viac aktívneho prístupu, sú veľmi pestré, a ich ovládanie nie je ľahké – uvedomme si, že už len jednoduchá orientácia v desiatke 
najvýznamnejších českých internetových médií je pomerne dosť komplikovaná. 

Počet ľudí, ktorí zatiaľ využili služby internetových obchodov, je potom ešte omnoho menší. Bariéra internetového obchodu je totiž 
omnoho vyššia ako pri internetovom médiu a hlavne vzbudzuje dojem záväznosti, ľudia majú obavu, že môžu ľahko niečo pokaziť, 
že si niečo objednajú bez toho, aby si to uvedomili, a občas majú pri zmätene fungujúcich obchodoch aj pravdu. 

(preložené z: Jiří Hlavenka – Dělejte byznys na internetu) 

24. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení odporuje informáciám 
v uvedenom texte? 

(A) Ľudia majú nesprávne predstavy o počítači. 
(B) Nevyškolení ľudia nemajú pri práci s internetom 

žiadne zábrany. 
(C) Na českom internete je vysoký počet stránok. 
(D) Pri internetovom obchode existujú isté riziká. 
(E) Ľudia nechcú byť príliš flexibilní. 
  

25. 

Čo z nasledujúceho je podľa uvedeného textu jedným 
z problémov pri využívaní webu? 

(A) Tempo aktualizácie obsahu internetu sa postupne 
spomaľuje. 

(B) Ovládnutie internetových služieb nie je pre laika 
jednoduché. 

(C) Väčšina užívateľov využíva elektronickú poštu 
nepravidelne. 

(D) Ponuka v českých internetových obchodoch je príliš 
pestrá. 

(E) Počet počítačových odborníkov je v Česku zatiaľ nízky. 
  

26. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Internet významne prispel k rozšíreniu počítačov. 
(B) Takmer pol milióna Čechov používa úplne bez problémov 

pravidelne e-mail. 
(C) Nekontrolovateľný príchod internetu vzbudil v Česku 

búrlivé nadšenie. 
(D) S rozširovaním internetových služieb počet užívateľov 

internetu porastie. 
(E) Väčšina českých užívateľov zatiaľ využíva služby webu 

nepravidelne alebo vôbec. 
  



  111  verbálna časť  111 

© Scio 2019  9 

TEXT K ÚLOHÁM 27 AŽ 29 

Je možné dohovoriť sa s teroristami podobrom? Mnohí ľudia sa domnievajú, že áno. Stačí uzavrieť obchod: naše orgány budú vaše 
činnosti viac-menej tolerovať, vy na oplátku nebudete robiť atentáty na našom území. Existujú názory, že donedávna takáto tichá 
dohoda platila vo Veľkej Británii. Islamistická skupina Al-Muhajiroun istý čas verejne prehlasovala, že Británia sa nemusí báť 
násilia vďaka ústretovému správaniu voči moslimom na svojom území. 

V auguste 2004 publikoval časopis New Statesman článok Prečo teroristi milujú Britániu. Autor James Campbell citoval 
islamského radikála Mohameda Sifaouiho. „Britskí islamisti vedia, že pokiaľ Británia zaručí slobodu takým, ako je Hassan Butt 
(islamský radikál sympatizujúci s terorizmom), teroristické útoky budú v Británii plánované, ale nie vykonávané.“ New Statesman 
vyvodil ironický (no jednako logicky konzistentný) záver, že prítomnosť aktívnych sympatizantov islamského terorizmu vo Veľkej 
Británii znamená vyšší stupeň bezpečia pre Britov na úkor obyvateľov iných krajín. 

Vodca organizácie Al-Muhajiroun, Omar Bakri Mohamed, prirovnal túto zmluvu k dohode spoločníkov Proroka s etiópskym 
kráľom, ktorá vytvorila v koránskom práve precedens: moslimovia nesmú útočiť na obyvateľov krajín, ktoré im zaručujú bezpečie. 
Táto neformálna, ale dodržiavaná zmluva vraj zaručuje Británii bezpečie, prehlásil v roku 2004 Omar Bakri Mohamed. V januári 
2005 však konštatoval, že bezpečnostná zmluva vypršala v dôsledku prijatej protiteroristickej legislatívy. 

Vyššie opísané vzťahy medzi vládou a teroristami sú učebnicovým príkladom teórie hier. Stav, keď obidve strany navzájom 
spolupracujú a ktorý je pritom nevýhodné jednostranne porušiť, sa nazýva Nashova rovnováha. Ak sú obidve strany v konflikte 
(a pokiaľ platí, že pre každú z obidvoch strán je nevýhodné túto stratégiu jednostranne zmeniť), potom tiež hovoríme o Nashovej 
rovnováhe. Rovnováha tohto typu môže byť veľmi stabilná, hoci je obojstranne nevýhodná. Svedčí o tom dĺžka trvania izraelsko-
palestínskeho konfliktu, ktorý má rovnaký charakter. 

Čo z teórie hier vyplýva pre britskú vládu? Návrat do nekonfliktnej Nashovej rovnováhy je nemožný. Siedmy júl 2005 znamenal 
definitívny presun do konfliktného stavu. Briti teda majú na výber jediné: viesť vojnu proti terorizmu so všetkou rozhodnosťou. 
Alternatívou je polovičné vedenie vojny – len slovami, nie činmi. S týmto prístupom už Británia raz urobila veľmi zlú skúsenosť. 
Šlo o obdobie tzv. „podivnej vojny“ v roku 1939. 

(preložené z: http://pavelkohout.blogspot.com/2005/07/londn-terorismus-teorie-her.html) 

27. 

Ktorý z nasledujúcich postupov voči islamskému terorizmu 
uvedený text odporúča britskej vláde? 

(A) V duchu Nashovej rovnováhy by mala britská vláda 
poskytnúť islamistom záruky výmenou za trvalé prímerie. 

(B) V snahe vyhnúť sa otvorenému konfliktu by britská vláda 
mala prijať legislatívu upravujúcu práva moslimov na ich 
území. 

(C) Británia by mala okamžite ukončiť vojnu proti terorizmu 
so všetkou rozhodnosťou, hoci s týmto prístupom má 
veľmi zlú skúsenosť. 

(D) Vzhľadom na fakt, že návrat do stavu pred siedmym 
júlom 2005 je neuskutočniteľný, nezostáva britskej 
vláde nič iné než viesť nekompromisnú vojnu proti 
terorizmu. 

(E) Siedmy júl 2005 priniesol významný zvrat v prebiehajúcom 
boji britskej vlády proti terorizmu, preto by mala uvažovať 
skôr o vedení polovičnej vojny proti terorizmu. 

  

28. Úloha bola na základe VO vyradená. 

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie opisuje, v čom 
situácia vo Veľkej Británii pred rokom 2005 zodpovedala časti 
koránskeho práva? 

(A) Vzhľadom na množstvo moslimov na území Veľkej Británie 
nebolo toto územie podľa koránskeho práva nepriateľské. 

(B) Oficiálna dohoda britskej vlády s moslimami o vzájomnom 
neútočení vychádzala z princípov Koránu uplatnených 
prvýkrát v Etiópii. 

(C) Na základe koránskeho práva bola uzavretá písomná zmluva 
zakazujúca moslimom útočiť na Britov, ktorá však v roku 
2005 vypršala. 

(D) Veľká Británia pasívne tolerovala prítomnosť teroristov 
na svojom území a tí voči nej nepodnikali útoky. 

(E) Záväzok Veľkej Británie rešpektovať právne princípy 
Koránu poskytoval moslimským vodcom na jej území 
bezpečie. 

  

29. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení najlepšie vystihuje podstatu 
Nashovej rovnováhy, ako ju opisuje uvedený text? 

(A) Ide o bezkonfliktný stav, ktorý prináša dostatočné záruky 
obidvom stranám, a teda je nevýhodné porušiť ich. 

(B) Ide o vzájomnú spoluprácu dvoch strán, ktorá v prípade 
jednostranného porušenia prechádza do konfliktu. 

(C) Ide o nezmeniteľnú, obojstranne výhodnú rovnováhu 
dvoch spolupracujúcich strán. 

(D) Ide o stav, pri ktorom žiadna strana nemá záujem 
urobiť jednostrannú zmenu, nech už má tento stav 
povahu spolupráce či konfliktu. 

(E) Ide o stratégiu uplatňovanú pri konfliktnom stave na 
zaistenie stability, ktorá však môže byť pre obidve strany 
nevýhodná. 
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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 

Keď sa dieťa narodí v bilingválnej, teda dvojjazyčnej rodine, neznamená to, že obidva jazyky zvládne perfektne. Problém je, pokiaľ 
to rodičia očakávajú. Potom sa dieťa môže dostať do zbytočného stresu. Najlepšie je, keď počuje obidva jazyky hneď od narodenia, 
a keď každý rodič hovorí zásadne svojou rečou. Kedysi sa odborníci domnievali, že dvojjazyčnosť môže byť pre dieťa záťažová, 
dnes sú naopak skôr presvedčení o jej výhodách. 

Deti hovoriace dvomi jazykmi sú často vnímavejšie a otvorenejšie, pretože každú chvíľu musia vyhodnocovať, ako hovorí ich 
partner v rozhovore. To je dobrý tréning pre mozog, deti vďaka tomu majú tvorivejšie myslenie a sú citlivejšie v komunikácii. 
Bilingválne deti tiež vedia lepšie uvažovať o povahe a funkcii jazyka a ľahšie sa učia ďalšiu reč. 

Rodičia si však musia uvedomiť, že je vždy jeden jazyk silnejší a druhý slabší, pričom sa táto dominancia môže počas vývoja meniť. 
V slabšom jazyku sa môže u niektorých predškolákov vyskytovať koktanie. Vzniká predovšetkým preto, že dieťa už rýchlo myslí, 
chce toho povedať veľa, ale v slabšom jazyku ešte nie je rečový prejav taký rozvinutý, chýba slovná zásoba. Keď sa potom slabší 
jazyk zlepšuje, koktanie spravidla samo od seba odznieva. 

Často panujú aj obavy, či rečový vývoj dieťaťa prebieha správne, keď deti miešajú jazyky napríklad aj v jednej vete. To je však pre 
bilingválne deti typické, s vekom a rozvojom obidvoch jazykov sa to zlepšuje. Dôležité je, aby rodičia jazyky nemiešali a na dieťa sa 
vždy obracali len v správnom jazyku. 

(preložené z: relax.lidovky.cz/tiskni.aspx?r=vztahy&c=A120529_173851_vztahy_glu) 

Text 2 

V prípade, že výučba prebieha v domácom prostredí, kde nie je ani jeden z rodičov cudzinec, deti často nevedia, prečo na nich matka 
či otec hovoria cudzím jazykom, a môžu byť preto zmätené. Bolo dokázané, že u veľkého množstva detí vychovávaných bilingválne 
dochádza k narušeniu vývoja reči. Týmto deťom proste trvá dlhšie, než si osvoja viacero jazykov. Mnohokrát ešte v predškolskom 
období majú problémy s výslovnosťou, šušlú, nevedia hlásku r či ř. 

Niektoré deti môžu na včasnú výučbu cudzieho jazyka reagovať regresiou – oneskorením vývoja. Môžu sa tiež objaviť problémy 
s materským jazykom. Deti z cudzojazyčných škôlok, rovnako ako bilingválne vychovávané deti, bežne nie sú schopné dobre 
rozlíšiť materský jazyk od cudzieho. Používajú obidva dohromady. Ak nemôžu nájsť vhodný výraz v materčine, okamžite ho 
nahradia výrazom v cudzom jazyku. Vnútorná reč – myslenie sa tým podstatne komplikuje a prináša to mnoho ďalších problémov 
napríklad v komunikácii s vrstovníkmi či dospelými. 

Ak dieťa jazyk plynule nepoužíva počas ďalšieho vývoja, jazyk sa postupne stráca. Dokazujú to štúdie detí, ktoré nejakú dobu žili 
v zahraničí. Po roku strávenom v cudzojazyčnej škôlke či škole sa s vrstovníkmi aj učiteľmi plynule dohovorili. Ak sa však rodičia 
s nimi vrátili do českého prostredia bez ďalšieho kontaktu s cudzím jazykom, schopnosť rozumieť a hovoriť iným jazykom postupne 
vyhasla a deti po niekoľkých rokoch doma si pamätali len niekoľko základných fráz. 

(preložené z: www.prokrasnetelo.cz/clanky/bilingvni-vychova-ano-nebo-ne/) 

30. 

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

(A) Deti vychovávané bilingválne majú často problémy 
s výslovnosťou problematických českých samohlások. 

(B) Pokiaľ rodič s dieťaťom hovorí cudzou rečou, hoci sám 
nie je cudzinec, často dochádza k zmäteniu dieťaťa. 

(C) Pre bilingválne vychovávané deti nie je miešanie 
jazykov v jednej vete nijako nezvyčajné. 

(D) Obidvaja rodičia by s deťmi mali hovoriť rovnakým 
jazykom. 

(E) Pokiaľ deti stratia kontakt s druhým jazykom, často ho za 
chvíľu takmer úplne zabudnú. 

  

31. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z prvého, ale nie 
z druhého textu? 

(A) Pokiaľ obidvaja rodičia s dieťaťom hovoria rôznymi 
jazykmi, rečový vývoj dieťaťa prebieha rovnako rýchlo 
v obidvoch jazykoch. 

(B) Deti vychovávané bilingválne sú lepšie pripravené na 
štúdium ďalších jazykov. 

(C) Deti vychovávané bilingválne sú často rečovo oneskorené. 
(D) Bilingválna výchova deťom značne komplikuje vývoj 

vnútornej reči. 
(E) Bilingválne deti miešajú dva rôzne jazyky v jednej vete. 
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32. 

V názore na ktorý z nasledujúcich bodov sa autori v 
uvedených textoch najviac zhodujú? 

(A) na prínos bilingválnej výchovy pre logopedický rozvoj 
dieťaťa 

(B) na výskyt miešania rôznych jazykov u bilingválnych 
detí 

(C) na prínos bilingválnej výchovy pre komunikačný rozvoj 
detí 

(D) na vplyv bilingválnej výchovy na ďalšie štúdium cudzích 
jazykov 

(E) na vzťah medzi silným a slabým jazykom bilingválne 
vychovávaných detí 

  

33. 

Na ktorú z nasledujúcich otázok je možné nájsť odpoveď 
v každom z uvedených textov? 

(A) Aký má bilingválna výchova vplyv na komunikačný 
vývoj dieťaťa? 

(B) Prečo bilingválni rodičia často kokcú? 
(C) Čo posilňuje vzťah medzi dvoma jazykmi, ktorým je 

bilingválne dieťa vystavené? 
(D) Ako môžu rodičia bilingválne vychovávanému dieťaťu 

uľahčiť rozlišovanie medzi jazykmi? 
(E) Prečo sa dnes odborníci domnievajú, že bilingválna 

výchova deťom skôr prospieva? 
  

 
 
 

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 

Spojnicový graf ukazuje celkové počty rýb v rybníku vždy k 30. 6. v rokoch 1990 až 1994. Koláčový graf ukazuje druhové zloženie 
rýb v rybníku, ktoré bolo zhodné pre všetky prezentované roky. 

 
 

34. 

O koľko bol počet kaprov k 30. 6. 1992 vyšší ako k 30. 6. 
1990? 

(A) o 2 050 
(B) o 2 920 
(C) o 3 210 
(D) o 3 780 
(E) o 4 000 
  

35. 

Celkom koľko lieňov bolo v rybníku k 30. 6. 1992? 

(A) 2 700 
(B) 3 240 
(C) 3 780 
(D) 3 960 
(E) 4 205 
  

36. 

Aký bol k 30. 6. rokov 1990 až 1994 priemerný počet rýb 
v rybníku? 

(A)   8 000 
(B) 10 000 
(C) 12 000 
(D) 14 000 
(E) 16 000 
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TEXT K ÚLOHÁM 37 AŽ 39 

Pán Malý vlastní stánok, v ktorom predáva päť druhov ovocia. Tabuľka ukazuje pri jednotlivých druhoch predávaného ovocia 
predajnú cenu za kilogram, počet kilogramov ovocia, ktoré v pondelok predal a počet kilogramov ovocia, ktoré sa v pondelok 
pokazilo, a preto ho pán Malý musel namiesto predaja vyhodiť. 

  Cena za 1 kg v korunách Množstvo predaného ovocia v kg Množstvo pokazeného ovocia v kg 

Jablká 20 50 2 

Pomaranče 30 40 6 

Slivky 20 50 1 

Banány 35 60 3 

Hrušky 25 40 0 

 

37. 

Pri ktorom druhu ovocia je celková cena tohto množstva, ktoré 
sa počas pondelka skazilo, najväčšia? 

(A) pri jablkách 
(B) pri pomarančoch 
(C) pri slivkách 
(D) pri banánoch 
(E) pri hruškách 
  

38. 

Celkom koľko kg ovocia pánovi Malému počas pondelka 
ubudlo predajom a vyhodením dohromady? 

(A)   12 kg 
(B) 110 kg 
(C) 233 kg 
(D) 240 kg 
(E) 252 kg 
  

39. 

Za ktorý druh ovocia utŕžil pán Malý v pondelok viac ako 
1 000 korún a súčasne menej ako 2 000 korún? 

(A) za jablká 
(B) za pomaranče 
(C) za slivky 
(D) za banány 
(E) za hrušky 
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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. 

Peter má rovnaký počet známok ako Milan a Tomáš 
dohromady. Tomáš má dvakrát viac známok ako Milan. 

počet známok, ktoré má 
Peter 

trojnásobok počtu známok, 
ktoré má Milan 

 

(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. 

Hodnota 30 toliarov sa rovná hodnote 5 000 jenov. Hodnota 
2 000 jenov sa rovná hodnote 30 kún.  

hodnota 20 kún hodnota 10 toliarov 
 

(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. 
 

dvojnásobok počtu bočných 
stien n-bokého hranola 

počet vrcholov n-bokého 
hranola 

 

(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. 

Petra je trikrát staršia ako Monika. Za desať rokov bude Petra 
len dvakrát staršia ako Monika. 

vek Petry pred desiatimi 
rokmi 

vek Moniky za 10 rokov 

 

(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. 

Číslo x je kladné. 

jedna tretina zo 60 % x jedna šestina z 30 % 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. 
  

45. 

3x y   

2x  
2y  

 

(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. 

Na záhone rastie 6 kusov zeleniny troch rôznych druhov 
(mrkva, petržlen, zeler; z každého druhu aspoň jeden kus). 
Koľko mrkiev tam rastie? 

(1) Petržlenov rastie na záhone rovnako ako mrkiev a 
zelerov dohromady. 

(2) Mrkiev rastie na záhone viac ako zelerov, ale menej ako 
petržlenov. 

(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. 

Janko a Aleš hrajú hru, pri ktorej postupne každý z nich hádže 
dvomi kockami (ide o štandardné šesťstenné kocky s číslami 
1 až 6 na jednotlivých stenách). Víťazom hry sa stáva ten, kto 
v danom kole hry dosiahne vyšší súčet dvoch čísel, ktoré mu 
pri jednom hode padnú na oboch jeho kockách. Pokiaľ by v 
jednom kole obaja chlapci dosiahli rovnaký súčet, pokračuje 
hra ďalším kolom. Hra skončila hneď po prvom kole 
víťazstvom Aleša. Aký bol súčet čísel na obidvoch Alešových 
kockách? 

(1) Súčet čísel na obidvoch Jankových kockách bol väčší 
ako 10. 

(2) Súčet čísel na obidvoch Jankových kockách bol menší 
ako 12. 

(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. 

Test obsahoval celkom 8 otázok – päť trojbodových a tri 
päťbodové. Za správnu odpoveď študent získal príslušný počet 
bodov, za zlú či vynechanú odpoveď nula bodov. Koľko 
otázok zodpovedala Žofia správne? 

(1) Z otázok za tri body zodpovedala Žofia správne len 
jednu. 

(2) Žofia získala v teste práve 18 bodov. 

(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. 

O 10.00 vyšiel autobus z miesta A do miesta B stálou 
rýchlosťou 40 km/h. O dve hodiny neskôr vyšlo z miesta A 
po tej istej trase stálou rýchlosťou 80 km/h auto. Auto 
dostihlo autobus v mieste S ležiacom na trase medzi miestami 
A a B. Aká je vzdialenosť medzi miestami A a S (po trase, po 
ktorej išli obidve vozidlá)? 

(A) 40 km 
(B) 80 km 
(C) 120 km 
(D) 160 km 
  

50. 

Marek skladal obrázkové puzzle tvorené 1 500 rovnako 
veľkými dielikmi. Potom, čo zložil 80 % obrázka, zistil, že 
stratil 30 dielikov. Akú časť z doteraz nezloženého zvyšku 
obrázka nemôže pre chýbajúce dieliky zložiť? 

(A) 2 % 
(B) 5 % 
(C) 10 % 
(D) 15 % 
  

51. 

Celkom koľko existuje rôznych trojciferných čísel 
obsahujúcich tri z čísel 2, 3, 0, 8, 5, ak sa žiadne číslo nesmie 
v čísle opakovať a číslo nesmie začínať nulou? 

(A) 40 
(B) 48 
(C) 64 
(D) 120 
  

52. 

Zošit je osemkrát drahší ako ceruzka. Zošit a ceruzka stoja 
dohromady 27 korún. Koľko budú stáť dohromady dva zošity 
a tri ceruzky? 

(A) 42 korún 
(B) 54 korún 
(C) 57 korún 
(D) 60 korún 
  

53. 

Bobor s vydrou zožerú dohromady za deň trikrát viac 
kilogramov potravy ako nutrie. Vydra zožerie za deň päťkrát 
menej kilogramov potravy ako bobor. Aké množstvo potravy 
zožerie za deň nutria, ak všetky tri zvieratá zožerú 
dohromady za deň 4 kg potravy? 

(A) 0,5 kg 
(B) 1,0 kg 
(C) 2,0 kg 
(D) 3,0 kg 
  

54. 

Základňa rovnoramenného trojuholníka má dĺžku 12 cm, 
výška k nej príslušná má veľkosť 15 cm. Rovnobežkou so 
základňou je odrezaný trojuholník, ktorého obsah je štyrikrát 
menší ako obsah pôvodného trojuholníka. Aká je výška 
príslušná základni odrezaného trojuholníka? 

(A) 6,0 cm 
(B) 7,5 cm 
(C) 10,0 cm 
(D) 12,5 cm 
  

55. 

Do jednotlivých polí tabuľky s tromi radmi a tromi stĺpcami 
je potrebné rozmiestniť čísla 1 až 9 tak, že v každom poli 
bude práve jedno číslo. Po rozmiestnení čísel sa spočítajú 
body podľa nasledujúcich pravidiel: 

 Číslo v prostrednom poli sa do bodovania nezapočítava. 
 V rohových poliach sa za nepárne číslo pripočíta počet 

bodov rovný tomuto číslu, za párne číslo sa nič 
nepripočíta ani neodpočíta. 

 V ostatných poliach sa za párne číslo pripočíta počet 
bodov rovný tomuto číslu, za nepárne číslo sa nič 
nepripočíta ani neodpočíta. 

Do rohových polí umiestnime čísla 6, 7, 8 a 9. Aký najmenší 
možný počet bodov je možné získať po doplnení zvyšných 
čísel za celú tabuľku? 

(A) 16 
(B) 18 
(C) 20 
(D) 22 
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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. 

Škola má tri poschodia, na každé poschodie vedie z nižšieho 
poschodia N schodov. Cestou hore vyjde Peter na prvé 
poschodie rýchlosťou tri schody za sekundu, medzi prvým 
a druhým poschodím prejde za sekundu dva schody a medzi 
druhým a tretím poschodím jeden schod za sekundu. Cestou 
dolu beží konštantnou rýchlosťou päť schodov za sekundu. 
Ktorý z nasledujúcich vzorcov vyjadruje čas T (v sekundách), 
ktorý mu zaberie pohyb po schodisku za celý školský rok 
(200 dní), pokiaľ každý deň absolvuje dvakrát cestu z prízemia 
na tretie poschodie a späť? 

(A) 
3

2 200
3 2 1 5

N N N N
T

       
 

 

(B) 
200 3

2 3 2 1 5

N N N N
T

      
 

 

(C) 
200 1 1 1 3

2
3 2 1 5

T
N

       
 

 

(D) 
2

200
3 2 1 5

N N N N
T

      
 

 

  

57. 

Jana si chcela kúpiť jedno tričko za x  korún a druhé za y 
korún. Na zaplatenie obidvoch tričiek jej dohromady chýbalo z 
korún. Platí vzťah: 

200x y z    

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného vzťahu? 

(A) Keby si Jana kúpila len jedno tričko, mala by na 
zaplatenie dosť peňazí. 

(B) Keby bola celková cena tričiek nižšia o 200 korún, Jana 
by mala na zaplatenie dosť peňazí. 

(C) Pretože bolo jedno tričko o 200 korún drahšie ako druhé, 
Jana nemala na zaplatenie dosť peňazí. 

(D) Keby stáli obidve tričká dohromady 400 korún, Jane 
by 200 korún na zaplatenie chýbalo. 

  

58. 

Lukáš a Martina si každý tajne zvolili svoje kladné celé číslo 
menšie než 8 (čísla mohli byť rovnaké alebo rôzne). Lukáš 
svojím číslom vynásobil súčet čísel 1 a 2, Martina svojím 
číslom vynásobila súčet čísel 2 a 3. Súčet výsledkov obidvoch 
výpočtov (súčinov) je 45. Aký je súčet tajných čísel Lukáša 
a Martiny? 

(A) 13 
(B) 11 
(C) 9 
(D) 8 
  

59. 

Operácia ♠ je pre všetky prípustné a a b definovaná vzťahom 
a

b a b
b

a    . Čomu sa pre 0x   rovná hodnota 
1

x
x

 ? 

(A) 0  

(B) 2x  

(C) 
2

1
1

x
  

(D) 2 1x   
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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 

Každá zo štyroch kamarátok (Alena, Blanka, Cilka, Dana) má 
iného partnera (Peter, Oto, Norbert, Milan) a dala mu ako 
valentínsky darček inú vec (kravata, ponožky, tričko, papuče). 
Vieme, že: 

 Oto dostal tričko. 
 Blanka dala svojmu partnerovi papuče. 
 Cilkiným partnerom je buď Peter, alebo Norbert. 
 Milan nie je ani partnerom Blanky, ani partnerom Dany. 

60. 

Ktorá z kamarátok mohla svojmu partnerovi dať ponožky? 

(A) len Alena 
(B) len Cilka 
(C) len ktorákoľvek z dvojice Alena, Cilka 
(D) len ktorákoľvek z dvojice Cilka, Dana 
(E) ktorákoľvek z trojice Alena, Cilka, Dana 
  

61. 

Ktorého z chlapcov môže mať za partnera Alena? 

(A) len Milana 
(B) len Norberta 
(C) len Petra 
(D) ktoréhokoľvek z dvojice Norbert, Peter 
(E) ktoréhokoľvek z dvojice Milan, Oto 
  

62. 

Ktorý z chlapcov mohol dostať kravatu? 

(A) len Milan 
(B) len Norbert 
(C) len ktorýkoľvek z dvojice Norbert, Peter 
(D) len ktorýkoľvek z dvojice Norbert, Milan 
(E) ktorýkoľvek z trojice Peter, Norbert, Milan 
  

63. 

Ktorá z nasledujúcich informácií, pokiaľ by platila, by 
umožnila pre každého chlapca jednoznačne určiť, čí je partner 
a aký darček dostal? 

(A) Blankiným partnerom je Peter. 
(B) Cilka dala svojmu partnerovi ponožky. 
(C) Milan je partnerom Aleny. 
(D) Dana dala svojmu partnerovi tričko. 
(E) Norbert dostal kravatu. 
  

TEXT K ÚLOHÁM 64 AŽ 66 

V motocyklových pretekoch sa na prvých piatich miestach 
umiestnili jazdci na motocykloch piatich rôznych značiek 
(Honda, Jawa, Kawasaki, Suzuki, Yamaha). Vieme, že: 

 Žiadni dvaja jazdci sa neumiestnili na rovnakom mieste. 
 Jawa skončila štvrtá. 
 Suzuki prišla pred Kawasaki, ale až za Yamahou. 
 Honda nebola piata. 

64. 

Ktorý motocykel mohol prísť tretí? 

(A) ktorýkoľvek z dvojice Honda, Yamaha 
(B) ktorýkoľvek z dvojice Honda, Kawasaki 
(C) ktorýkoľvek z dvojice Yamaha, Suzuki 
(D) ktorýkoľvek z dvojice Honda, Suzuki 
(E) ktorýkoľvek z dvojice Yamaha, Kawasaki 
  

65. 

Pokiaľ by platilo, že Honda prišla druhá, ktoré z nasledujúcich 
tvrdení by bolo určite pravdivé? 

(A) Yamaha bola prvá. 
(B) Suzuki bola prvá. 
(C) Yamaha nebola prvá. 
(D) Suzuki prišla pred Hondou. 
(E) Honda prišla pred Yamahou. 
  

66. 

Na ktorom mieste mohla skončiť Kawasaki? 

(A) len na druhom 
(B) len na treťom 
(C) len na piatom 
(D) len na ktoromkoľvek z dvojice druhé, piate 
(E) na ktoromkoľvek z trojice druhé, tretie, piate 
  

 
STOP – KONIEC TESTU 

Ak ste skončili a ešte vám zostáva čas, môžete si skontrolovat svoju prácu v tejto časti. 
Nie je dovolené venovať sa predchádzajúcej časti! 
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