NÁRODNÉ POROVNÁVACIE SKÚŠKY
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T
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Datum konania skúšky: 1. máj 2019

Max. možné skóre: 66

Počet riešiteľov testa: 1247

Max. dosažené skóre: 50,5

Počet úloh: 66

Min. možné skóre: -17,9

Priemerná vynechanosť: 21,1 %

Min. dosažené skóre: -4,0

Správné odpovede sú vyznačené tučne.

Priemerné skóre: 21,9

Základné pokyny:

n Test obsahuje 66 úloh.
n Je rozdelený do 2 častí, na riešenie prvej máte 35 minút, na každú dalšiu 5 0 minút.
n Pracujte vždy len na příslušnej časti.
n Vždy len jedna odpoveď z ponúkaných je správna.
n Za chybnú odpoveď sa odpočíta časť bodu, za každú správnu bod získate.
n Nebuďte nervózni z toho, že všetko nestihnete. Na dosiahnutie dobrého výsledku nie
je potrebné vyriešiť všetky úlohy.
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V každo m z nasledu júcich krát kych textov sú dve alebo t ri prázdne miesta, ktoré znamenajú, že vo vete bolo n iečo vynechané.
Vyberte z ponúknutých mo žností dvojicu alebo tro jicu slov, ktoré sa významovo a štylisticky najlepšie hod ia do príslu šného
textu ako celku.
1.

3.

Tí poľnohospodári, ktorí ______ svoje polia a odišli do miest,
si veľmi neprilepšili – v rstvou mešťanov boli považovaní za
sedliakov, ktorí len ro zširu jú ______ nezamestnaných.

Vo lanie odporcov palív obsahujúcich veľký podiel primiešanej
biozložky, aby štát ______ ich ______, bolo vlani ______ –
štát dotoval tieto palivá v minulo m roku len 38 milión mi korún
oproti dvom miliardám z pred minulého ro ku.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ukončili – vrstvu
opustili – zástup
predali – vplyv
nevyužili – útrapy
zachránili – davy

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

podporil – predaj – neúspešné
nenavyšoval – financovanie – umlčané
presadil – zákaz – úspešné
obmedzil – podporu – vypočuté
zakázal – výrobu – prerokované

2.
Nepochybne ______ dom, s ______ vstupným portálom
a piatimi preklenutiami, stojí hneď vedľa kostola.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

najzau jímavejší – budovaným
honosný – ošumelý m
historický – viditeľný m
najkrajší – úchvatným
originálny – obyčajným

Vyberte z dvojíc výrazov ponúkaných v odpovediach tú, po ktorej doplnení na vynechané miesta v zadaní (v uvedeno m p oradí)
bude významový v zťah med zi výrazmi vpravo od znaku rovnosti najpodobnejší významovému vzťahu med zi výrazmi v ľavo od
znaku rovnosti (poradie výrazov vo dvojici ach je dôleži té).
4.

6.

LOPATA : ______ = SEKERA : ______
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

stĺkanie – kosenie
rozoberať – štiepať
nábytok – strom
búšiť – brúsiť
násada – porisko

______ : PRÍKLAD = ______ : SLÁ VA
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

spočítať – vyhrať
názorný – víťazný
vzor – vychýrenosť
matemat ika – šport
ukážka – úsilie

5.
BOHATSTVO : ______ = ______ : CHORĽA VÝ
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

peňažitý – choroba
mocný – lekárstvo
núdzny – zdravie
chudobný – neduh
úspešný – živelnosť
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V každej z nasledu júcich úloh vyberte z ponúknutých mo žností A až E ten výraz, ktorý sa v kontexte uvedenej vety najv iac
prib ližuje vý znamu podčiarknutého výrazu (synonymum). Z mo žností F až J potom vyberte ten výraz, ktorý sa v ko ntexte
uvedenej vety najv iac prib ližuje opačnému vý znamu podčiarknutého výrazu (antonymum). Po zo r, v úlohách ide často
o odlíšenie veľmi jemných ro zd ielov.
7.

9.

Je potrebné počúvať rôzne názory – len tak je mo žné šľachtiť
úsudok a zaujať určitý postoj.

Od svojho vedúceho si radšej vypočujem otvorenú kritiku než
ničnehovoriace bľabotanie.

synonymum

synonymum

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

cvičiť
zdokonaľovať
vyvíjať
činiť
vyjadrovať

antonymu m
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)

vyvracať
znevažovať
zhoršovať
unáhľovať
spochybňovať

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pri amu
ostrú
voľnú
oprávnenú
odvážnu

antonymu m
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)

uzatvorenú
miernu
osobnú
nespravodlivú
skrytú

8.
Minister na poznámky týkajúce sa pôvodu jeho financií
reaguje veľmi nedotklivo.
synonymum
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

nerozvážne
predpojato
neúprimne
podráždene
roztržito

antonymu m
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)

ochotne
ticho
dômyselne
pohotovo
konštruktívne
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V každo m z nasledujúcich textov je práve jedna časť, ktorá svojím znen ím do neho nezapadá. Pri každej z úloh zvoľte mo žnosť,
ktorá obsahuje práve tú časť textu, ktorá nie je v súl ade s jeho celkovým znení m.
10.
Premrštené vystavovanie súkromných fotografií na internetových sociálnych sieťach má negatívny dopad na priateľské a partnerské
vzťahy v reálnom živote. Ľudia, ktorí u miestňujú takéto fotografie na Facebooku, nemajú žiadnu moc ovplyvniť, ako budú tieto
snímky vnímať rô zne typy ich „priateľov“. Informácie na Facebooku sa dostávajú k mnohým rôzny m kategóriám ľudí: k partnerom,
priateľo m, rodine, ko legom, známy m, a každá táto skupina sa na zdieľané informácie pozerá inak. Výsku my preukázali, že tí, ktorí
na sieti často vystavujú súkro mné fotografie, riskujú poškodenie vzťahov v reálno m živote. Prispieva k to mu aj to, že ľudia sa
väčšinou nepozerajú príliš vľúdne na tých, ktorí neustále ukazujú fotografie seba samých. Je dokázané, že tí, ktorí zdieľajú n a sieti
viac dôverných fotografií, zaznamenávajú vo svojich vzťahoch posilnenie dôvernosti a blízkosti. Čím viac súkro mných fotografií
užívateľ na Facebooku vystaví, tým v iac trpia jeho skutočné priateľstvá, rovnako ako partnerské vzťahy.
Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkový m významo m?
(A) Ľudia, ktorí u miestňujú takéto fotografie na Facebooku, nemajú žiadnu moc ovplyvniť, ako budú tieto snímky vnímať rôzne
typy ich „priateľov“.
(B) Výsku my preu kázali, že tí, ktorí na sieti často vystavujú súkromné fotografie, riskujú poškodenie vzťahov v reálno m živote.
(C) Prispieva k to mu aj to, že ľudia sa väčšinou nepozerajú príliš vľúdne na tých, ktorí neustále ukazu jú fotografie seba samých.
(D) Je dokázané, že tí, ktorí zdieľajú na sieti viac dôverných fotografií, zaznamenávajú vo svojich vzťahoch posilnenie
dôvernosti a blízkosti.
(E) Čím v iac súkro mných fotografií užívateľ na Facebooku vystaví, tým v iac trpia jeho skutočné priateľstvá, rovnako ako
partnerské vzťahy.
11.
Nechcem usilovať o konkurencieschopnosť voči Číne. Nechcem konkurovať kapitalizmu bez demo kracie, bez sociálneho štátu, bez
ochrany prírody. Aby boli naše výrobky rovnako lacné ako tie čínske, museli by sme sa vzdať sociálneho zreteľa. Niektorí tvrdia, že
v Číne už t iež rastú mzdy. To bude zrejme pravda, rovnako ako že sa tam u ž niekde zasiahlo proti ničiteľo m prírody, ale týka sa to
všetko len menšej časti Číny. Rezervoár pre vykorisťovanie stoviek miliónov nenáročných chudobných je k d ispozícii na desiatky
rokov. Títo ľudia sú vďační za akokoľvek platenú prácu. V to m všetkom by sme si z Číny mohli brať príklad. Európa teda musí
svoju vôľu ku konkurencieschopnosti začať presne definovať. Konkurencieschopnosť voči ko mu? A hlavne: za akú cenu?
Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkový m významo m?
(A) Nechcem konkurovať kap italizmu bez demokracie, bez sociálneho štátu, bez ochrany prírody.
(B) Aby boli naše výrobky rovnako lacné ako tie čínske, museli by sme sa vzdať sociálneho zreteľa.
(C) To bude zrejme pravda, rovnako ako že sa tam už niekde zasiahlo p roti ničiteľo m p rírody, ale týka sa to všetko len menšej časti
Číny.
(D) Rezervoár pre vykorisťovanie stoviek miliónov nenáročných chudobných je k d ispozícii na desiatky rokov.
(E) V tom všetkom by sme si z Čí ny mohli brať príklad.
12.
Smern ica EÚ pre kontrolu elektronického obsahu označovaná ako ACTA by bola neskutočné zlo pre ľudské práva a slobody.
Bohužiaľ, dnes väčšina ľudí ani neregistruje, čo za legislatívne paškvily prechádzajú a aké to má pre nich dôsledky v neustálom
krátení občianskych práv. Ako narastá nadvláda úradníkov EÚ, štáty stále viac strácajú svoju suverenitu a prakticky prebieha
rozhodovanie „o nás bez nás“. Pre byrokraciu EÚ je s ohľadom na rastúci odpor občanov naprieč Európou nesmierne ťažké presadiť
na medzinárodnej úrovni takmer čokoľvek. Štáty stratili kontrolu samy nad sebou, a teda nad svojím ľudom a jeho blahom. Stačí
spomenúť len Lisabonskú zmluvu a niekoľkokrát opakované hlasovanie, poký m štáty neoznámili „správnu“ odpoveď.
Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkový m významo m?
(A) Bohužiaľ, dnes väčšina ľudí ani neregistruje, čo za legislatívne paškvily prechádzajú a aké to má p re nich dôsledky v neustálom
krátení občianskych práv.
(B) Ako narastá nadvláda úradníkov EÚ, štáty stále viac strácajú svoju suverenitu a prakticky prebieha ro zhodovanie „o nás bez
nás“.
(C) Pre byrokraciu EÚ je s ohľadom na rastúci odpor občanov naprieč Európou nesmierne ťažké presadiť na
medzinárodnej úrovni takmer čokoľvek.
(D) Štáty stratili kontrolu samy nad sebou, a teda nad svojím ľudom a jeho blahom.
(E) Stačí spomenúť len Lisabonskú zmluvu a niekoľkokrát opakované hlasovanie, poký m štáty neoznámili „správnu“ odpoveď.
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13.
Wikipédiu môže editovať ktokoľvek. Je to výhoda, ale zároveň mo žné riziko. Existuje totiž mnoho tém, ktorých výklad je
jednoznačný. Ľahko sa potom mô že stať, že sa editori nezhodnú na výklade. A začína niečo, čomu by sme mohli hovoriť vojna
o slová. Česi ale prekvapivo bojujú aj o slová, pri ktorých nám nie je veľmi jasné, prečo. Editorskú vojnu sledovali britskí vedci
z Oxfordu, v ďaka čo mu sme sa dozvedeli, že na českej W ikipédii prebieha b itka o význam slova homosexualita. Tým však
zastúpenie témy sexuálnej orientácie na rovnaké pohlavie v českej „top 10“ nekončí. Obsahuje totiž ešte heslá homofóbia a liečenie
homosexuality. Česká Wikipédia je podľa všetkého odlišnou sexuálnou orientáciou jednoducho posadnutá.
Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkový m významo m?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Je to výhoda, ale zároveň možné riziko.
Existuje totiž mnoho tém, ktorých výklad je jednoznačný.
A začína n iečo, čo mu by sme moh li hovoriť vojna o slová.
Ed itorskú vojnu sledovali britskí vedci z Oxfordu,
Obsahuje totiž ešte heslá homofóbia a liečenie homosexuality.

14.
Veterné parky v moriach pozdĺž nemeckého pobrežia pribúdajú rekordným tempo m. Množstvo elektriny, ktorú vrtule pri hladine
Severného a Baltského mora vyrobili v prvom polro ku, stúplo medziročne o polovicu na 8,5 terawatthodiny. To prib ližne zodpovedá
polročnému objemu výroby jadrovej elektrárne Temelín. Nemecké veterné elekt rárne sa podieľajú na produkcii elektriny už len
17 percentami a postupne ich nahrádzajú jadrové elektrárne. Každá šiesta vyrobená kilowatthodina z vetra už pritom pochádza
z mo ra. A práve tento zdro j energie má podľa štúdie asociácie WindEurope najväčší potenciál. Počas niekoľkých rokov bude jeho
podiel na celkovom koláči výroby elektriny aj naďalej rásť. Ešte pred niekoľký mi rokmi bol prito m príspevok vetra do
energetického mixu prakticky zanedbateľný.
Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkový m významo m?
(A) Veterné parky v mo riach po zdĺž nemeckého pobrežia pribúdajú rekordný m tempo m.
(B) Nemecké veterné elektrárne sa podieľajú na produkcii elektriny už len 17 percentami a postupne ich nahrádzajú
jadrové elektrárne.
(C) A práve tento zdroj energie má podľa štúdie asociácie Wind Europe najväčší potenciál.
(D) Počas niekoľkých ro kov bude jeho podiel na celkovom koláči výroby elektriny aj naďalej rásť.
(E) Ešte pred niekoľký mi rokmi bol pritom príspevok vetra do energetického mixu prakticky zanedbateľný.
15.
Je fascinujúce, ako sa stále niekto strachuje, aby učitelia boli kvalifikovaní, čím sa myslí, aby mali titul (ten „správny“). Len že práve
pri to mto zamestnaní na papieri fakt figu záleží – bežne stretávam super učiteľov bez papiera a hro zných učiteľov s papierom. Ale
hlavne už skoro nikto nerieši, KDE si majú tí papierovo „nekvalifikovaní“ papierovú „kvalifikáciu“ doplniť. Bo lo a je totiž potrebné,
aby spektrum odborov bolo otvorené aj v ko mbinovanom (v minulosti diaľkovom) štúdiu. Ponúkalo sa však niečo také v Prahe
napríklad v prípade učiteľov fyziky, dejepisu, zemepisu, atď.? Nao zaj neponúkalo. Považujem za nehorázne aj neekonomické
vyžadovať po niekom na vysokej škole mnohé hlúposti po 20 ro koch úspešnej učiteľskej praxe. Keď si učiteľ za tú dobu nebol
schopný požadované formálne vzdelanie doplniť, tak nech ho jednoducho riaditeľ rovno vyhodí. Preukazovať ale svoju
kvalifikovanosť papierom za štúdium n iečoho, čo mu nemôže n ič moc dať, to je proste hlúposť. A navyše tá hlúposť stojí peniaze,
čas a nervy učiteľských nešťastníkov.
Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkový m významo m?
(A) Je fascinujúce, ako sa stále niekto strachuje, aby učitelia boli kvalifikovaní, čím sa myslí, aby mali titul (ten „správny“).
(B) Len že práve pri to mto zamestnaní na papieri fakt figu záleží – bežne stretávam super učiteľov bez papiera a hro zných učiteľov
s papierom.
(C) Ale hlavne už skoro n ikto nerieši, KDE si majú t í papierovo „nekvalifikovaní“ papierovú „kvalifikáciu“ doplniť.
(D) Keď si učiteľ za tú dobu nebol schopný požadované formálne vzdel anie dopl niť, tak nech ho jednoducho riaditeľ rovno
vyhodí.
(E) Preukazovať ale svoju kvalifikovanosť papierom za štúdium niečoho, čo mu nemô že nič moc dať, to je p roste hlúposť.
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Každá z nasledujúcich ú loh je zalo žená na krát ko m texte. Všet ky úlohy riešte i ba na základe info rmácií uvedených v texte či
z neho vyplývajúcich.
16.

18.

Počítačové programy ako Compas majú u možňovať sudcom
robiť lepšie rozhodnutia, ktoré budú zalo žené na jasných
dátach, nie na predsudkoch a dojmoch. Keďže sú však písané
ľuďmi – programátormi, ľahko sa v nich ocitnú rôzne ich
predsudky, voči ktorým mali tieto algorit my pomôcť. Využit ie
samostatne sa učiacej u melej inteligencie by malo situáciu
zlepšiť – problém je však, že programy sa učia spravidla na
reálnych ľudských rozhodnutiach: napríklad význam slov sa
učia tak, že analy zujú texty dostupné na webe a zisťujú tak,
s akými iný mi slovami sa najčastejšie spájajú. Výskumn íci na
Stanfordovej univerzite v štúdii, v ktorej sa softvér „učil“
analýzou stoviek miliárd slov na webe, zistili, že stroj prev zal
aj mnoho rasových a gendrových predsudkov príto mných
v týchto textoch.

Pokiaľ existujú len štyri rozmery (tri priestorové plus čas),
potom by k vytvoreniu miniatúrnej čiernej diery na
urýchľovači častíc (LHC) bolo potrebné použiť energiu
s veľkosťou 1019 GeV. To je dramaticky viac, než koľko
zvládne LHC idúci na plný p lyn, teda 14 · 103 GeV.
Prekonanie takéhoto rozdielu je v dnešnej dobe nemo žné.
Avšak pokiaľ by existovalo viacero priestorových rozmerov
ako nám známe t ri, tak by sme na vytvorenie miniatúrnej
čiernej diery potrebovali neporovnateľne menej energie a LHC
by to mohol zvládnuť aj s existujúcim výkono m.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?

(A) Do ro zhodovania väčšiny sudcov sa premietajú
predsudky.
(B) S rastom mno žstva vstupných informácií klesá
pravdepodobnosť prenosu predsudkov.
(C) Programátori môžu do algori tmov vnášať vlastné
predsudk y.
(D) Rasové a gendrové predsudky nie je mo žné zo spoločnosti
odstrániť.
(E) Sudcovia budú v budúcnosti nahradení umelou
inteligenciou.

(A) Pokiaľ by existovalo viacero priestorových rozmerov ako
nám známe t ri, mohol by LHC vyprodukovať
mnohonásobne viac energie ako 14 · 103 GeV.
(B) Dôvodom pokusov o vytvorenie miniatúrnej čiernej diery
v LHC je snaha dokázať či vyvrátiť existenciu nám
doteraz neznámych priestorových rozmerov.
(C) Ak by bolo možné dokázať existenciu nám doteraz
neznámych priestorových rozmerov, musel by byť LHC
schopný vyprodukovať aspoň 14 · 103 GeV energ ie.
(D) Keby existoval o viac priestorových rozmerov než tri,
mohl o by byť možné v LHC vytvoriť mi niatúrnu
čiernu dieru aj pri jeho existujúcom výk one.
(E) Očakáva sa, že v budúcnosti bude LHC schopný
vyprodukovať až 1019 GeV energ ie.

17.

19.

Hydra je v gréckej mytológii obluda s hadím telo m
a niekoľký mi dračími h lavami. Podľa mýtu žila v močiaroch
pri meste Lerny. Ničila okolie a ľudia proti nej nič nezmohli,
pretože z jednej useknutej hlavy vyrástli hneď dve nové. Jedna
z jej hláv bola dokonca nesmrteľná. Svojho premo žiteľa našla
lernská Hydra až v hrdinovi s nadľudskými schopnosťami
Herkulovi. Jej zabit ie bolo zároveň splnením druhej úlohy,
ktorú Herkulovi uložil kráľ Eurystheus, a rovnako ako pri
ostatných Eurysthových požiadavkách, išlo o úlohu pre
normálnych smrteľníkov nesplniteľnú. Súboj s Hydrou začal
Herkules tým, že Hydre odsekol jednu hlavu, ktorú však ihneď
nahradili dve iné. Poto m Herkules vzal horiaci stro m a upálil
jej hlavu tak, že na jej mieste sa nová už neobjavila. To sa
postupne stalo aj ostatným hlavám, vrátane tej nes mrteľnej.

V rámci t zv. bolonských reforiem z roku 1999 transformovala
väčšina krajín OECD svoje vysoké školstvo tak, aby
kopírovalo angloamerické nastavenie troj až štvorročných
bakalárskych programov s možnosťou postgraduálneho štúdia.
Bolonské reformy mali zaručiť harmonizáciu národného
vzdelávania a zaistiť tak vyššiu a jednoduchšiu mobilitu
študentov aj akademikov. Ďalším cieľo m, i keď sa o ňom
toľko nehovorí, mal byť skorší nástup časti absolventov na
pracovný trh – prvé zamestnanie až v dvadsiatich siedmich
rokoch, ako to bolo zvyčajné v Nemecku alebo v Taliansku
90. ro kov, bolo považované za neudržateľné.

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?
(A) Hydru mohol zabiť len niekto výni močný.
(B) Hydru nebolo mo žné zran iť ničím iný m než ohňom.
(C) Hydra bola jednou z niekoľkých mýtických tvorov, ktoré
Herkules porazil.
(D) Herkules dokázal v ďaka svojim nadľudským
schopnostiam splniť všetky úlohy, ktoré mu zadal kráľ
Eurystheus.
(E) Zápas Herkula a Hydry sa odohral v grécko m meste
Lerna.

© Scio 2019

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného textu?
I. Časť nemeckých absolventov nastupovala v 90. rokoch
do prvého zamestnania v dvadsiatich siedmich ro koch.
II. Angloamerický systém vzdelávania je kvalitnejší ako
európsky kontinentálny systém vzdelávania.
III. Bolonské reformy sa inšpirovali angloamerický m
vzdelávacím systémo m.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

žiadne
len II
len I a III
len II a III
všetky tri
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20.

22.

Perfluorované surfaktanty sú priemyselne vyrábané organické
zlúčeniny odvodené od saponátov tak, že v ich mo lekulách
boli všetky atómy vodíka nahradené počas výroby atómami
fluóru. Tieto lát ky v prírode prirodzenou cestou vôbec
nevznikajú. Vďaka svojej štruktúre, ktorá sa skladá z d lhého
hydrofóbneho (vodu odpudzujúceho) fluorovaného reťazca
a hydrofilného (vodu priťahujúceho) konca, sú tieto zlúčeniny
schopné veľmi účinne znižovať povrchové napätie vody.
Vďaka zn íženiu povrchového napätia potom na povrchy
nepriľne voda, ale ani olej alebo nečistoty. Oproti bežným
uhľovodíko m sú schopné okrem vody odpudzovať aj nečistoty
podobné tukom, z čoho vyplýva ich uplatnenie pri výrobe
odolných textilných tkanín, ochranných voskov alebo
impregnačných prípravkov.

Počiatky vývoja slávneho ľahkého guľometu spadajú do
20. ro kov 20. storočia, keď český konštruktér Václav Ho lek zo
Zbrojovky Praga vytvoril p rototyp tejto zbrane. Gu ľo met bol
predvedený na jar roku 1922 a do výzbroje československej
armády bol zavedený pod označením PRA GA v z. 24. Licenciu
zakúpila Zbro jovka Brno, ktorá urobila dielčie úpravy a začala
vyrábať ľahký guľomet ZB vz. 26 – jeho sériová výroba začala
v roku 1927 a československá armáda prevzala celko m
34 550 kusov. Ľahký guľomet ZB vz. 26 sa vďaka svojej
nespornej kvalite začal vyvážať do zahraničia a dochádzalo aj
k predajo m licencií na jeho výrobu. Jednou z n ich bola licencia
do Veľkej Británie, kde sa začala vyrábať vylepšená verzia
tohto guľometu označovaná ako BREN, ktorá sa nakoniec
stala jednou z legendárnych zbraní druhej svetovej vojny.

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného textu?

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?

I. Vý robcom perfluorovaných surfaktantov je človek.
II. Perfluorované surfaktanty neobsahujú atómy vodíka.
III. Perfluorované surfaktanty slúžia predovšetkým na
čistenie látok od škvŕn spôsobených tukmi.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

žiadne
len I
len III
I a II
II a III

21.
Toxop lazmó za je ochorenie, ktoré spôsobuje prvok T. gondii.
Niektorí autori uvádzajú, že T. gondii mô že pôsobiť na
nervový systém človeka (napríklad mô že údajne spôsobiť
znížen ie sociálnej inteligencie), podľa Jaroslava Flegra však
mnoho štúdií, v ktorých boli nájdené pozit ívne korelácie med zi
nákazou T. gondii a určitými behaviorálny mi rysmi, napríklad
nízkou sociálnou inteligenciou, nie je preukázateľných: jedinci
s danými rysmi mô žu totiž zdieľať také tendencie správania,
ktoré zvyšujú pravdepodobnosť nákazy prvoko m T. gondii
a nemusí to byť teda sám prvok, ktorý tieto rysy vyvoláva.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?
(A) Na ro zdiel od niektorých iných autorov je Jaroslav Flegr
toho názoru, že prvok T. gondii nemôže u človeka
spôsobiť zníženie sociálnej inteligencie.
(B) Niektorí autori uvádzajú, že čím nižšiu má človek sociálnu
inteligenciu, tým viac ovplyvňuje nákaza prvoko m T.
gondii jeho správanie.
(C) Určité behaviorálne rysy pozorované u jedincov
nakazených prvok om T. gondii nemusia byť nutne
dôsledkom nákazy týmto prvokom.
(D) Podľa Jaroslava Flegra v skutočnosti neexistuje korelácia
med zi vyššou sociálnou inteligenciou a fakto m, či je
človek nakazený prvoko m T. gondii.
(E) Podľa Jaroslava Flegra spôsobuje prvok T. gondii zn ížen ie
sociálnej inteligencie iba v prípade, že človek má také
behaviorálne rysy, ktoré majú potenciál viesť k nákaze.

© Scio 2019

(A) Československá armáda nakúpila v iac než 30 t isíc kusov
guľometu PRA GA v z. 24.
(B) Gu ľo met BREN sa začal vyrábať vo Veľkej Británii
v 20. ro koch 20. storočia.
(C) Guľomet BREN vznikol vylepšení m ľahkého
guľometu ZB vz. 26.
(D) Najslávnejší guľo met druhej svetovej vojny sa začal
vyrábať v Prahe.
(E) Počas roka 1927 bolo vyrobených niekoľko desiatok tisíc
kusov guľometu ZB v z. 26.
23.
Go lden Gate – jedna z najznámejších stavieb USA – oslávi
osemdesiat rokov od svojho otvorenia. Most začal vznikať
v roku 1933 pod vedením inžiniera Josepha Straussa.
Dokončený bol v roku 1937. Hneď v prvý deň prevádzky ho
navštívilo 200 tisíc zvedavcov. K charakteristický m prvko m
mosta patria spájajúce zavesené laná, ktoré sú navlečené
horizontálne medzi mohutnými betónovými blokmi na
obidvoch stranách mosta.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?
(A) Go lden Gate bol postavený podľa návrhu amerického
inžiniera Josepha Straussa.
(B) V USA nie je žiadny iný most so spájajúcimi lanami
zavesenými medzi dvo ma horizontálny mi piliermi.
(C) Go lden Gate je u ž viac ako 80 ro kov najslávnejšou
dominantou západného pobrežia USA.
(D) Most Gol den Gate, s ktorého stavbou sa začalo pred
vi ac ako 80 rokmi, lákal návštevníkov hneď po
otvorení.
(E) Joseph Strauss viedol stavbu všetkých najvýznamnejších
mostov v USA v 20. storočí.
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Za súvislým texto m nasledujú úlohy zostavené na základe jeho obsahu. Prečítajte si uvedený text a potom pri každej úlohe
vyberte najvhodnejšiu odpoveď na danú otázku. Všet ky úlohy riešte i ba na základe toho, čo sa v texte p íše alebo čo z textu
vyplýva.

TEXT K ÚLOHÁM 24 AŽ 26
Naše Slnko je vcelku pokojná hviezda, ale aj tak dokáže občas zaburácať. Niekoľkokrát za mesiac a niekedy aj niekoľkokrát za deň
odpáli slnečnú erupciu. Je to búrlivá exp lózia na povrchu Slnka, ktorej energia zodpovedá asi miliarde megaton TNT. Nikoho asi
nemrzí, že sa to odohráva vo vzdialenosti 150 miliónov kilo metrov od nás. Aj napriek tomu však slnečné erupcie mô žeme pocítiť aj
na Zemi. Zap lavujú okolie vysokoenergetickými časticami slnečného vetra, vykresľujú polárne žiary, ktoré nám pripomínajú, čo je
Slnko zač, a t iež testujú naše prístroje a ro zvodné siete. Ešte že máme zemské magnetické pole, i keď ani ono nie je všemocné.
Na slnečné erupcie sme si už celko m zvykli. Istá udalosť z 1. septembra roku 1859 nás však varuje, že by sme nemali našu hviezdu
brať úplne na ľahkú váhu. V ten deň astronómovia pozorovali na Sln ku húf slnečných škvŕn a jedna z nich sa naraz ro zžiarila cez
slnečný kotúč. Na Zem po čase dorazila cunami slnečného vetra a diali sa veľké veci. Polárnu žiaru v ideli v subtrópoch
a z telegrafných stĺpov po celom svete sršali iskry. O vtedajšej slnečnej búrke, známej ako Carringtonova udalosť, máme len kusé
informácie. Odborníci ju ale považujú za najväčšiu slnečnú erupciu od chvíle, keď ľudia začali slnečnú aktivitu zaznamenávať.
Podľa všetkého teda došlo k poškodeniu ozónovej vrstvy a keby bola v tej dobe na Zemi nejaká elektronika, čert vie, ako by to s ňou
dopadlo.
Hviezdy však dokážu aj o mnoho horšie veci. Vieme to vďaka teleskopu Kepler, ktorý pozo ruje svit veľkého množstva hviezd.
Deteguje totiž nielen cudzie planéty, ale aj hviezdne erupcie. Vedci pred pár rokmi objav ili v Keplerových dátach mnoho
ohromných hviezdnych erupcií, doslova supererupcií. Mnohonásobne intenzívnejších, ako bola Carringtonova udalosť. Zlou správou
je, že Kepler našiel supererupcie u hviezd, ktorých vek je porovnateľný so Slnko m.
Dánsky vedec Christoffer Karoff využil pozorovanie magnetických polí na povrchu takmer 100 tisíc hviezd a dospel k názoru, že
supererupcie pravdepodobne vznikajú rovnako ako bežné slnečné erupcie. Len na povrchu hviezd odpaľujúcich supererupcie býva
silnejšie magnetické pole. Môže teda Slnko odpáliť supererupciu? Na prvý pohľad sa zdá, že nie. Magnetické pole Sln ka by na to
nemalo byť dosť silné. Lenže Karoff starostlivou analýzou zistil, že oko lo 10 percent hviezd, u ktorých sme detegovali supererupciu,
v skutočnosti má magnetické pole rovnako silné ako Sln ko, alebo dokonca ešte slabšie.
Bádatelia sa domnievajú, že Slnko odpáli raz za tisícročie erupciu, ktorá je asi tak stokrát silnejšia, než na aké sme bežne zvyknutí.
Ako je to s ešte väčšími supererupciami, to ukáže čas. Ak niečo podobné raz od Slnka priletí, tak sa na Zemi máme na čo tešiť.
A nepôjde len o elekt roniku, ale o obývateľnosť tejto planéty.
(preložené a upravené z: http://www.osel.cz/8781-mohlo-by-nase-slunce-odpalit-supererupci.html)
24.

26.

Ktorá z nasledujúcich informácií je v uvedenom texte priamo
obsiahnutá?

Ktoré z nasledujúcich tvrdení neodporuje informáciám
v uvedenom texte?

(A) pri bližná vzdi alenosť medzi Slnkom a Zemou
(B) meno vedca, ktorý ako prvý pozoroval hviezdnu supererupciu
(C) podiel hviezd, ktoré majú magnetické po le ešte slabšie ako
Slnko
(D) počet slnečných supererupcií za posledných tisíc rokov
(E) počet hviezd, na ktorých bola zaznamenaná supererupcia
25.
Ktorá z nasledujúcich mo žností najlepšie vystihuje
pravdepodobný hlavný cieľ autora uvedeného textu?
(A) varovať pred zraniteľnosťou našej civilizácie voči
dopadom ro zsiahlej slnečnej erupcie, ku ktorej zrejme
príde v blízkej budúcnosti
(B) pripo menúť slnečnú erupciu z roku 1859, známu ako
Carringtonova udalosť
(C) opísať najnovšie vedecké objavy týkajúce sa problematiky
slnečných supererupcií
(D) zoznámiť čitateľov s niektorými zaují mavými
informáciami o veľkých hviezdnych erupci ách
(E) informovať o tom, ako často dochádza k veľký m
slnečným erupciám ovplyvňujúcim aj p lanétu Zem
© Scio 2019

(A) K slnečnej erupcii, pri ktorej sa uvoľní energia
zodpovedajúca asi miliarde megaton TNT, dochádza
maximálne raz za t isíc ro kov.
(B) K supererupciám mô že dôjsť len pri hviezdach, ktoré sú
výrazne väčšie a o mnoho staršie ako Slnko.
(C) Pri hviezdach, ktorých magnetické pole je slabšie ako
magnetické pole Sln ka, nemô že dôjsť k supererupcii.
(D) Slnečná erupcia príliš slabá na to, aby ju bolo mo žné
označiť za supererupciu, má na p lanétu Zem nulové
pozorovateľné dopady.
(E) Na Slnku došlo od doby jeho vzniku k erupcii, pri
ktorej sa uvoľnilo viac než desaťkrát vi ac energie, než
koľko sa uvoľnilo počas Carringtonovej udalosti.
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TEXT K ÚLOHÁM 27 AŽ 29
V roku 1954 došlo k opätovnému zhoršeniu medzinárodnopolitickej situácie. Sovietsky zväz s veľkými obavami sledoval proces
schvaľovania Parížskych dohôd. K ich podpisu došlo 23. októbra 1954 a tvorilo ich mno žstvo významných dokumentov. Prvý sa
týkal vytvorenia Západoeurópskej únie, ktorej ozb rojené sily sa podriadili veleniu NATO. Protokol o kontrole zbrojen ia síce SRN
zakazoval napríklad výrobu zbraní hromadného ničenia alebo strategických bombardovacích lietadiel, ale umo žňoval výstavbu jej
armády. Zvláštny protokol schválil prijatie SRN ako pätnásteho člena NATO, čo sa v praxi uskutočnilo v máji 1955. To Sovietsky
zväz a jeho spojenci chápali ako narušenie existujúcej rovnováhy a ohrozenie vlastnej bezpečnosti. ZSSR a jeho satelity zareagovali
založením vojenského zoskupenia označovaného ako Varšavská zmluva.
Podpis Parížskych dohôd a hrozba opätovnej militarizácie Nemecka výrazne poznamenali priebeh a závery konferencie vedúcich
predstaviteľov socialistických štátov v Moskve v decembri 1954. Po jej skončení nastal nový obrat v hospodárskej a vojenskej politike
sovietskeho bloku. Zatiaľ čo doteraz dochádzalo od polovice roka 1953 k pozvoľnému znižovaniu vojenských požiadaviek (napríklad
v Československu klesla v roku 1954 zbrojná výroba oproti roku 1953 o 28 %), po moskovskej konferencii bolo všetko inak.
Československo-sovietsky protokol o výstavbe Československej ľudovej armády, podpísaný v Moskve 22. decembra 1954, stanovil
lehoty posilňovania obrany ČSR, odvodené od predpokladaného tempa výstavby západonemeckej armády. Podľa návrhu
hospodárskeho plánu, ktorý z nich vychádzal, sa mali náklady na obranu do roku 1959 zvýšiť o 81 % v porovnaní s rokom 1955
a zbro jná výroba o celých 142 %. Niekoľkonásobne sa zvyšoval dovoz vojenskej techniky do ZSSR. Predseda vlády Viliam Široký
v liste sovietskemu premiérovi 20. januára 1955 o známil, že politické byro ÚV KSČ súhlasí s predĺžením vojenskej služb y pre
30 000 vojakov základnej služby na tri ro ky.
Opätovný obrat k militarizácii bol p re vedenie KSČ do značnej miery frustrujúci, pretože sa muselo vyrovnať so skutočnosťou, že
československé hospodárstvo nedokáže plniť úlohy v oblasti zbrojnej výroby. Stupňovanie vojenských opatrení v roku 1955 sa však
od vojnových príprav počas života Stalina zo začiat ku 50. rokov výrazne odlišovalo. Nezameriavalo sa na zaistenie maxi málnej
bojaschopnosti na dopredu odhadnutý rok pravdepodobného vypuknutia svetovej vojny, ale na zmaren ie zmeny pomeru síl
v Európe. Stalinovo presvedčenie, že pokiaľ existuje imperializmus, je vznik svetovej vojny nevyhnutný, v tej dobe už
nezodpovedalo realite. Nahradila ju téza, že socialistická a kapitalistická sústava môžu vedľa seba žiť pri trvalo m zachovaní
svetového mieru.
(skrátené, upravené a preložené z: PERNES Jiří, POSPÍŠIL Jaroslav a LUKÁŠ Antonín. Alexej Čepička. Šedá eminence rudého
režimu. Praha: Brána, 2008. ISBN 978-80-7243-382-7. )
27.

29.

Ktorá z nasledujúcich mo žností najlepšie vystihuje
pravdepodobný hlavný cieľ autora uvedeného textu?

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?

(A) Opísať priebeh militarizácie československého
hospodárstva po roku 1955.
(B) Priblížiť rozd ielne vojenské koncepcie ZSSR na začiatku
50. ro kov 20. storočia a v ich polovici.
(C) Zhrnúť príčiny a podmienky vstupu SRN do NATO
a reakciu ZSSR na tento krok.
(D) Opísať niektoré okolnosti militarizácie Československa
v polovici 50. rokov 20. storoči a.
(E) Vysvetliť na príklade podpisu Parížskych a Moskovských
dohôd rozlo ženie vojenských síl a ro lu ozbro jených síl
ČSR v mocenských blokoch.

(A) Stalin vo s vojich úvahách operoval s možnosťou
vypuknutia svetovej vojny.
(B) Československo nemalo dostatok ľudských zdrojov na
plnenie záväzkov plynúcich z Československosovietskeho protokolu o výstavbe Československej
ľudovej armády.
(C) Československá ľudová armáda mala byť do roku 1959
rovnako početná ako armáda západonemecká.
(D) Československo bolo hlavným dodávateľom vojenskej
techniky pre štáty socialistického bloku.
(E) Na moskovskej konferencii vedúcich predstaviteľov
socialistických štátov došlo k odsúdeniu vstupu SRN do
NATO.

28.
Na ktorú z nasledujúcich otázok je na základe informácií
v uvedenom texte mo žné jednoznačne odpovedať?
(A) Koľko percent štátneho rozpočtu mala v ro ku 1959
vynakladať ČSR na obranu?
(B) Kedy začalo jednanie o vstupe SRN do NATO?
(C) V ktorom roku vs túpil a SRN do NATO?
(D) Aký post v rámci KSČ zastával v roku 1955 Viliam
Široký?
(E) Koľko t isíc vojakov vykonávalo v ČSR v roku 1955
vojenskú službu?

© Scio 2019
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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 vypl ýva. Prečítajte si obidva texty v zadaní a potom vyberte najvhodnejšiu odpoveď na zadanú otázku.
Otázku si p rečítajte po zorne, preto že aj zdanlivo podobné zadania sa mô žu líšiť.

TEXT K ÚLOHÁM 30 AŽ 33
Text 1 uvádza relevantné pasáže zákona, ktorý m sa riadi prenájo m bytu, text 2 časť konkrétnej nájo mnej zmluvy na byt med zi
prenajímateľo m a nájo mco m. Prenajímateľ aj nájo mca sa musia riad iť tým, čo si v zmluve dojednali, pokiaľ tieto dojednania zmluvy
neodporujú zákonu. Ak je nejaké dojednanie zmluvy v rozpore so zákonom, v to mto ohľade sa k nemu neprihliada.
Text 1
– zákon
Časť Zvl áštne ustanovenia o nájme bytu a nájme domu
Ustanovenia tejto časti môžu byť upravené dojednaním v zmluve, avšak neprih liada sa k dojednaniam skracujúcim nájo mcove práva
a k dojednaniam u kladajúcim nájo mcovi povinnosť zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu.
Nájo mca p latí nájo mné dopredu na každý mesiac, najneskôr do piateho dňa príslušného mesiaca.
Nájo mca môže v byte aj pracovať alebo podnikať. Nájo mca má právo chovať v byte zviera, ak nespôsobuje chov prenajímat eľovi
alebo ostatným obyvateľom domu ťažkosti neprimerané po mero m v do me.
Nájo mca má p rávo prijímať vo svojej do mácnosti kohokoľvek. Ak prijme nájo mca nového člena svojej domácnosti, oznámi
zvýšenie počtu osôb žijúcich v byte bez zbytočného odkladu prenajímateľovi. Prenajímateľ má právo vyhradiť si v zmluve súhlas
s prijatím nového člena do nájomcovej do mácnosti. To neplatí, ak ide o osobu blízko príbuznú (rodičia, prarodičia, deti, súrodenci).
Ak je to v súlade s predchádzajúcim odsekom, môže nájo mca dať tretej osobe do podnájmu časť bytu, pokiaľ v byte sám trvalo
býva, aj bez súhlasu prenajímateľa.
Výpoveď nájmu vyžaduje píso mnú formu. Výpovedná lehota začína od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho potom, čo
výpoveď prišla druhej strane. Prenajímateľ mô že vypovedať nájom na dobu určitú alebo neurčitú len vtedy, ak nájo mca hrubo poruší
svoju povinnosť vyplývajúcu z nájmu, alebo ak je nájo mca odsúdený pre úmyselný trestný čin, alebo ak má byť byt vyprataný
z dôvodu verejného záujmu, alebo ak má byť byt užívaný prenajímateľo m, alebo jeho manželo m, ktorý hodlá opustiť rodinnú
domácnosť a bol podaný návrh na rozvod manželstva, alebo manželstvo už bolo rozvedené, alebo ak potrebuje prenajímateľ b yt pre
svojho príbuzného v priamej línii alebo vo vedľajšej lín ii v druhom stupni, vždy najmenej s tro jmesačnou výpovednou dobou. Ak
vypovie prenajímateľ nájo m z uvedených dôvodov, uvedie výpovedný dôvod vo výpovedi, inak je výpoveď neplatná.
Nájo mca odovzdá po skončení nájmu byt v stave, v akom ho prevzal, nehľadiac na bežné opotrebovanie.
Text 2
– nájomná zmluva
Prenajímateľ prenajíma nájo mcovi byt na užívanie na dobu určitú počínajúc dňom 1. 1. 2017 a končiac dňom 31. 12. 2020 bez
nutnosti zv láštnej výpovede.
Pracovať alebo podnikať môže nájo mca v byte len v prípade, že to nespôsobí zvýšené zaťaženie p re byt ani pre do m, v ktoro m sa byt
nachádza. Nájo mca má právo chovať v byte zviera len vtedy, ak chov nespôsobí prenajímateľovi alebo ostatným obyvateľom domu
problémy neprimerané pomero m v do me.
Nájo mca sa zaväzu je hradiť prenajímateľovi nájo mné v celkovej výške 10 000 korún mesačne splatné dopredu vždy k 1. dňu
príslušného mesiaca.
Nájo mca smie prijať do svojej domácnosti v byte ďalšieho člena len s predchádzajúcim p ísomný m súhlasom prenajímateľa.
Nájo mca nes mie dať byt ani jeho časť tretej osobe do podnájmu, pokiaľ v byte sám nebýva.
Nájo mca a členovia jeho domácnosti sú oprávnení sa na základe tejto zmluvy prihlásiť k trvalému pobytu v byte.
Nájo m končí uplynutím zjednanej doby nájmu, dohodou strán alebo výpoveďou. Nájomca mô že vypovedať nájom aj bez udania
dôvodu. Prenajímateľ mô že nájom vypovedať len zo zákonom stanovených dôvodov, výpoveď musí byť vždy písomná
s výpovednou lehotou jeden mesiac. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktoro m bola
výpoveď doručená druhému účastníkovi.
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30.

32.

Ktoré z nasledujúcich ustanovení je mo žné zo zmluvy vypustiť
bez toho, aby sa zmen ili práva a povinnosti prenajímateľa
a nájo mcu?

Ktoré z nasledujúcich tvrdení z ko mbinácie nájo mnej zmluvy
a zákona vyplýva?

(A) Nájomca má právo chovať v byte zviera len vtedy, ak
nespôsobuje chov prenají mateľovi alebo ostatným
obyvateľom domu problémy neprimerané pomerom
v dome.
(B) Nájo mca s mie prijať do svojej domácnosti v byte ďalšieho
člena len s predchádzajúcim píso mným súhlasom
prenajímateľa.
(C) Nájo mca sa zaväzu je hradiť prenajímateľovi nájo mné
v celkovej výške 10 000 korún mesačne.
(D) Nájo mca nes mie dať byt ani jeho časť tretej osobe do
podnájmu, pokiaľ v byte sám nebýva.
(E) Výpoveď musí byť vždy píso mná s výpovednou dobou
jeden mesiac.
31.
Prenajímateľ by rád ukončil nájo mnú zmluvu k 30. 6. 2018,
pretože by byt chcel prenajať svojej známej, ktorá mu ponúkla
vyššie nájomné. Ako by sa mal najpravdepodobnejšie
zachovať, aby vyhovel podmienkam zmluvy a zákona?
(A) Stačí nájo mcu ústne požiadať, aby sa do 30. 6. 2018
odsťahoval, čomu nájo mca musí vyhovieť.
(B) Vypovie nájo mcovi zmluvu bez udania dôvodu
s trojmesačnou výpovednou lehotou.
(C) Vypovie nájo mcovi zmluvu s dostatočným predstihom,
aby do 30. 6. 2018 vypršala výpovedná lehota.
(D) Zašle nájo mcovi písomnú, notársky overenú výzvu na
vysťahovanie z bytu do 30. 6. 2018.
(E) Navrhne nájomcovi ukončenie nájomnej zmluvy
dohodou k 30. 6. 2018.

(A) Nájomca môže dať izbu v byte do podnájmu s vojmu
bratovi , pokiaľ v byte sám trval o býva.
(B) Chov väčšieho počtu zvierat v byte musí nájo mca o známiť
prenajímateľovi.
(C) Nájo mca musí zaplatiť prenajímateľovi nájo mné jediný m
prevodom vo výške 10 000 korún.
(D) Nájo mca sa z bytu nemusí za žiadnych okolností
odsťahovať skôr ako 31. 12. 2020.
(E) Len čo sa nájo mca z bytu odsťahuje, nemusí od tej chvíle
prenajímateľovi platiť nájo mné.
33.
S akou výpovednou lehotou smie, na základe ko mbinácie
zmluvy a zákona, podať výpoveď z nájomnej zmluvy
prenajímateľ a s akou nájo mca?
(A) Prenajímateľ aj nájo mca najmenej s jedno mesačnou
výpovednou lehotou.
(B) Prenajímateľ aj nájo mca najmenej s trojmesačnou
výpovednou lehotou.
(C) Prenajímateľ najmenej s trojmesačnou výpovednou
lehotou, nájomca najmenej s dvojmesačnou výpovednou
lehotou.
(D) Prenajímateľ najmenej s trojmesačnou výpovednou
lehotou, nájomca s jednomesačnou výpovednou
lehotou.
(E) Prenajímateľ aj nájo mca s mú dať výpoveď aj bez
výpovednej lehoty.

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 pou žívať kalkulačky ! Ak n ie je uvedené inak, všetky použité čísla sú reálne a zap ísané v desiatkovej sústave.
Čiary, kto ré sa javia ako priame, považu jte za priamky . Čís lo umiestnené pri časti geo met rického obrazca o značu je veľkosť tejto
časti. O veľkosti neoznačených častí obrazcov nie je možné robiť ži adne predpoklady. Geo met rické ú lohy riešte pomocou
matemat ických znalostí, nie odhado m či meran ím z ob rázka. Ak ú loha obsahuje premennú, je potrebné pre riešenie zvážiť všetky
jej p rípustné hodnoty.

TEXT K ÚLOHÁM 34 AŽ 36
Nasledujúci graf ukazuje výšky mesačných tržieb za ubytovanie v troch hoteloch (tržby sú uvedené v slnečných šikloch). Tabuľka
prezentuje mesačné počty nocľahov strávených hosťami v jednotlivých hoteloch. Ceny nocľahov boli vždy v rámci mesiaca
v jednotlivých hoteloch zhodné a nemenné.

Hotel

jún

júl

august

september

Morský koník

180

130

110

70

Pri piesočnej dune

80

120

70

50

Oáza pokoja

40

55

40

70

34.

36.

Koľko slnečných šiklov stál nocľah v júli v hoteli Pri
piesočnej dune?

Ktorý hotel a kedy zaznamenal v sledovanom období najväčší
nominálny medzimesačný nárast tržieb?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

35
30
25
20
15

Oáza pokoja z júna na júl
Oáza pokoja z jú la na august
Morský koník z júna na júl
Pri piesočnej dune z augusta na september
Žiadna z mo žností (A) až (D) nie je správna.

35.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení opisuje cenovú politiku hotela
Morský koník počas sledovaného obdobia?
(A) Najskôr zvýšil cenu za nocľah, ale pre pokles návštevnosti
a tržieb ju opäť znížil.
(B) Najskôr cenu za nocľah znížil, ale pre neustály pokles
tržieb ju zasa zvýšil.
(C) Zvýšil cenu za nocľah, aby pokryl straty vyvolané
úbytkom návštevníkov.
(D) Udržiaval cenu za nocľah stále na rovnakej výške.
(E) Žiadna z mo žností (A) až (D) nie je správna.

© Scio 2019

12

222

222

analytická časť

TEXT K ÚLOHÁM 37 AŽ 39
Tabuľka uvádza, koľko reklamácií prijala predajňa v jednotlivých mesiacoch od mužov a od žien a koľko z týchto reklamácií
v jednotlivých mesiacoch uznala ako oprávnené (o oprávnenosti reklamácie sa rozhoduje vždy len v tom mesiaci, v ktoro m bola
reklamácia podaná).
Prijaté reklamácie

Prijaté reklamácie

Uznané reklamácie

Uznané reklamácie

mu ži

ženy

mu ži

ženy

január

16

14

10

12

február

17

19

14

15

marec

15

16

12

12

apríl

14

14

13

10

máj

18

13

18

10

jún

15

19

13

17

37.

39.

Celko m koľko reklamácií uznala predajňa dohromady za
všetky tie mesiace, v ktorých prijala viac reklamácií od mužov
ako od žien?

Ak spočítame za každý mesiac podiel reklamácií
pochádzajúcich od žien zo všetkých reklamácií prijatých
v danom mesiaci, v ktoro m mesiaci bol tento podiel najmenší?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

50
80
93
100
110

v januári
vo februári
v apríli
v máji
v júni

38.
Celko m koľko reklamácií predajňa neuznala dohro mady za
všetky tie mesiace, v ktorých prijala ako od žien, tak od mu žov
viac ako 15 reklamácií?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2
4
7
9
13
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V nasledu júcich úlohách po rovnajte 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 n ie je mo žné jedno značne u rčiť , ktorá hodnota je väčš ia (to znamená nie je mo žné jednoznačne ro zhodnúť, či je
hodnota vľavo väčšia než hodnota vpravo, menšia než hodnota vpravo, alebo rovnako veľká ako hodnota vpravo).
Informácie tý kajúce sa jedného alebo oboch výrazov sú vždy uvedené nad obo ma výrazmi.
vľavo

vpravo

40.

polomer kruhu k

1 cm

Hodnota vľavo je väčšia než hodnota vpravo.
Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo.
Hodnota vpravo je rovnaká ako hodnota vľavo.
Nie je mo žné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia.

|a – b| = 7
a–b<7
a

b
Hodnota vľavo je väčšia než hodnota vpravo.
Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo.
Hodnota vpravo je rovnaká ako hodnota vľavo.
Nie je mo žné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia.

42.

xy = 0
( x + y )10
(A)
(B)
(C)
(D)

počet mesiacov v ôsmich
štvrťrokoch
(A)
(B)
(C)
(D)

počet týždňov v štyroch
štvrťrokoch

Hodnota vľavo je väčšia než hodnota vpravo.
Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo.
Hodnota vpravo je rovnaká ako hodnota vľavo.
Nie je mo žné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia.

44.

41.

(A)
(B)
(C)
(D)

vpravo

43.
Obsah kruhu k je A cm2 , obvod kruhu k je A cm.

(A)
(B)
(C)
(D)

vľavo

podiel časti torty uloženej do
chladničky z celej torty
(A)
(B)
(C)
(D)

20 %

Hodnota vľavo je väčšia než hodnota vpravo.
Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo.
Hodnota vpravo je rovnaká ako hodnota vľavo.
Nie je mo žné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia.

45.

0 < x <1

( x − y )10

Hodnota vľavo je väčšia než hodnota vpravo.
Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo.
Hodnota vpravo je rovnaká ak o hodnota vľavo.
Nie je mo žné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia.
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Pri klubovej oslave najskôr deti zjedli dve tretiny celej torty,
potom vedúci zjedli tri jedenástiny zvyšku. To, čo zostalo,
uložili do chladničky.

7 % z 2x
(A)
(B)
(C)
(D)

14 % zo 4x

Hodnota vľavo je väčšia než hodnota vpravo.
Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo.
Hodnota vpravo je rovnaká ako hodnota vľavo.
Nie je mo žné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia.
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Každá z nasledu júcich ú loh sa skladá z otázky a dvoch tvrdení označených ako (1) a (2), ktoré obsahujú určité in formácie.
Niekto ré ú lohy obsahujú tiež úvodné in formácie. S vyu žitím všetkých týchto info rmácií, znalostí matemat iky a ob jektívne
známych faktov (t.j. nap r. koľko dní má jú l, čo znamená pojem zľava doprava...) rozhodn ite, či sú dané informácie dostačujúce
na určenie jednoznačnej odpo vede na otázku v zadan í.
46.

48.

Je celé číslo A deliteľné číslo m 10?

Jeden liter vody má hmotnosť 1 kg. Akú hmotnosť má jeden
liter neznámej tekutiny?

(1) Číslo A je deliteľné polovicou čísla 10.
(2) Číslo A je deliteľné pätinou čísla 10.
(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, Martin a Zdenko súťažili med zi sebou v behu. Kto
z n ich dobehol v najkratšom čase?
(1) Janko prebehol trať za dlhšiu dobu ako Martin, Zdenko
prebehol trať za kratšiu dobu než Janko.
(2) Martin prebehol trať za kratšiu dobu než Janko a za
dlhšiu dobu než Zdenko.

(1) Dva litre zmesi v zniknuté zmiešaním vody a neznámej
tekutiny v objemovom po mere 1 : 1 majú h motnosť
rovnajúcu sa súčtu hmotností jedného litra vody
a jedného litra neznámej tekutiny.
(2) Hmotnosť 2 m3 neznámej tekutiny je rovnaká ako
hmotnosť 3 m3 vody.
(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.

(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.

53.

Súčet hmotností Petra a Pavla je 108 kg, súčet hmotností
Pavla a Jána je 166 kg. Jánova h motnosť je dvakrát väčšia
ako Petrova h motnosť. Aká je Pavlova h motnosť?

Betka zašije za pol hodiny rovnaký počet ponožiek ako Alena
za desať minút. Spoločne s Táňou, ktorá zašije za 15 minút
5 ponožiek, zašili všetky za jednu hodinu nepretržitej práce
dohromady 52 ponožiek. Celko m koľko ponožiek by zašila
sama Betka za jednu hodinu nepretržitej práce? Všetky
dievčatá zašívajú stálou rýchlosťou.

(A)
(B)
(C)
(D)

50 kg
54 kg
56 kg
58 kg

50.

(A)
(B)
(C)
(D)

18
14
10
8

Autá A a B vyšli súčasne proti sebe z dvoch miest
vzdialených od seba 110 km. Auto A ide rýchlosťou 60 km/h,
auto B ide rýchlosťou 50 km/h. Ako ďaleko od miesta,
z ktorého vyšlo auto B, sa obidve autá stretnú?

54.

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
200krát
(B) 1 800krát
(C) 2 000krát
(D) 20 000krát

50 km
55 km
60 km
65 km

Koľko krát je 0,03 menšie než 60?

51.

55.

Obdĺžnik má rozmery a = 15 cm a b = 20 cm. Ako sa zmení
jeho obsah, ak strany s dĺžkou a skrátime o 20 % a strany
s dĺžkou b pred ĺžime každú o 5 cm?

Oskar šifruje podľa nasledujúcich pravidiel:

(A)
(B)
(C)
(D)

Obsah sa zväčší o 100 cm2 .
Obsah sa zväčší o 25 cm2 .
Obsah sa nezmení.
Obsah sa zmenší o 50 cm2 .

52.
Pravidelný štvorboký hranol s podstavou s dĺžkou hrany a má
rovnaký objem ako valec s podstavou s polomero m a. A kú
hodnotu má podiel výšky hranola k výške valca?

• Každé p ísmeno v slove si označí číslo m n, ktoré značí
poradie písmena v danom slove zľava.
• Ak je menené písmeno spoluhláska, nahradí ho n-tou
spoluhláskou, ktorá v abecede nasleduje po menenom
písmene.
• Ak je menené pís meno samohláska, nahradí ho n-tou
samohláskou, ktorá v abecede nasleduje po menenom
písmene.
Pre potreby šifrovania používa abecedu bez diakrit ických
znamienok, ktorá sa podľa potreby môže opakovať, po
písmene Z nasleduje opäť písmeno A:
A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
Z A B C...
Ktoré z nasledujúcich
zašifrované slovo?

tvrdení nepl atí

pre

výsledné

(A) Výsledné zašifrované slovo má rovnaký počet
spoluhlások a samohlások ako pôvodné nezašifrované
slovo.
(B) Pokiaľ výsledné zašifrované slovo začína písmeno m P,
začínalo pôvodné nezašifrované slovo písmenom N.
(C) Pokiaľ je vo výslednom zašifrovanom slove na 3.
pozícii písmeno R, v pôvodnom nezašifrovanom slove
bolo na 3. pozícii písmeno O.
(D) Každému pôvodnému nezašifrovanému slovu zodpovedá
práve jedno výsledné zašifrované slovo.

(A)
(B)

2
π

(C) 2π
(D) 4π
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Každá z nasledu júcich úloh je zalo žená na texte alebo na rovnici, nerovnici , zápise funkcie, či na ino m matematickom vý raze,
prípadne ich kombinácii. Riešenie ú lohy spočíva v matemat izácii určitej situácie alebo naopak v preveden í matematického
zadan ia do verbálnej podoby. Vždy si pozorne prečítajte otázku – i zdan livo podobné zadan ia sa mô žu líšiť .
56.

58.

Na konci polro ka sú študenti z angličt iny ohodnotení tromi
jednotlivými známkami za konverzáciu, gramat iku a slovíčka.
Výsledná známka Z sa počíta ako súčet jednotlivých známok
vynásobených príslušným koeficientom váhy. Známka za
gramat iku G má koeficient váhy jedna polovica, známka za
konverzáciu K má koeficient váhy jedna pätina a známka za
slovíčka S má váhu 30 %. Ktorý z nasledujúcich v zťahov
vyjadruje uvedenú situáciu?

Funkcia f je definovaná vzťahom

20 K + 50G + 30 S
Z=
100
Z
1
1
3
(B)
= K + G+ S
100 5
2
10
(C) Z = 0,3K + 0,5G + 0, 2 S
1
1
(D) Z = K + G + 30 S
5
2

59.

(A)

Čo mu sa rovná x, ak platí
(A)
(B)
(C)
(D)

f ( x) = 2( x + 5) − 4 .

f ( x) = 12 ?

3
5
6
8

Hodnota ktorého z nasledujúcich výrazov je pre ľubovoľné
kladné celé číslo A vždy kladné nepárne číslo?
(A)
(B)
(C)
(D)

(4 A + 1) − ( A − 1)
(1 + 2 A) − A
( A + 2) − (1 − A)
3( A + 1) − 2

57.
Každý brigádnik má v evidencii uvedenú číselnú
charakteristiku k. Vzťah medzi počtom minút m na zhotovenie
výrobku a číslo m k je:

k ⋅m =
4
V ako m vzťahu sú časy, za ktoré dvaja brigádnici vyrobia
výrobok, pokiaľ prvý brigádnik má číslo k štyrikrát väčšie než
druhý?
(A) Čas prvého brigádnika je pol ovičný oproti času
druhého brigádnika.
(B) Čas prvého brigádnika je dvakrát d lhší ako čas druhého
brigádnika.
(C) Čas prvého brigádnika je štvrtinový oproti času druhého
brigádnika.
(D) Čas prvého brigádnika je štyrikrát dlhší ako čas druhého
brigádnika.
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Každá z nasledujúcich ú loh je zalo žená na texte a na súbore pod mienok. Ro zlišujte, kto ré pod mien ky sa týkajú celej série úloh
a kto ré pod mienky sú uvedené iba p re jednu jed inú úlohu. Pri n iektorých ú lohách mô že byť u žitočné po môcť s i hrubý m náčrtom.

TEXT K ÚLOHÁM 60 AŽ 63

TEXT K ÚLOHÁM 64 AŽ 66

Posledný deň školského vyučovania prišli do školy tri
spolužiačky (Zu zana, Jarka, Petra) z recesie každá v inom
nezvyčajnom odeve (tóga, kimono, plav ky). Do školy prišli
každá iný m spôsobom (na kolobežke, pešo, autom). Vieme, že:

Päť chlapcov (Vojto, Peter, Karol, Juraj, Anton) riešia, kto je
starší. Vieme, že:

•
•
•
•
•

Zuzana neprišla do školy autom.
Jarka na sebe nemala tógu.
Petra prišla do školy prvá.
Posledná prišla tá, ktorá išla na kolobežke.
Dievča v kimone prišlo do školy ako druhé.

64.
Ktorý z chlapcov môže byť najstarší?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

60.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení určite platí?
(A) Zuzana prišla neskôr ako dievča v kimone.
(B) Prvé prišlo do školy dievča, ktoré prišlo pešo.
(C) Jarka p rišla do školy posledná.
(D) Dievča v kimone prišlo neskôr ako Petra.
(E) Dievča v plav kách prišlo do školy prvé.

len Anton
len ktorýkoľvek z dvojice Anton, Vojto
len ktorýko ľvek z dvojice Juraj, Peter
ktorýkoľvek z trojice Juraj, Peter, Vo jto
ktorýkoľvek z trojice Anton, Juraj, Vo jto

65.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení určite platí?

61.
Akým spôsobom moh lo do školy prísť dievča v kimone?
(A) len pešo
(B) len autom
(C) len na ko lobežke
(D) aký mkoľvek z dvojice pešo, na kolobežke
(E) akýmkoľvek z dvojice pešo, autom
62.
Čo mohlo mať na sebe dievča, ktoré prišlo do školy na
kolobežke?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

• Vo jto je starší ako Peter, a to o toľko, o koľko je Peter
starší než Karo l.
• Juraj je starší ako Peter, ale mladší než Anton.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
66.

Pokiaľ by sa k uvedenej pätici chlapcov mohol pridať ešte
Laco, ktorý by bol o toľko starší ako Peter, o koľko je Karol
mladší ako Vojto, a zároveň by bol mladší ako Anton, kto
z uvedenej šestice chlapcov by mohol byť najstarší?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

len tógu
len kimono
čokoľvek z dvojice kimono, p lavky
čokoľvek z dvojice kimono, tóga
čokoľvek z dvojice plavky, tóga

Juraj je starší ako Vojto.
Vo jto je mladší ako Anton.
Karol je ml adší ako Juraj.
Peter je starší ako Vo jto.
Karol je starší ako Peter.

len Anton
len ktokoľvek z dvojice Anton, Laco
len ktokoľvek z dvojice Anton, Juraj
len ktokoľvek z dvojice Anton, Vojto
ktokoľvek z trojice Anton, Juraj, Vo jto

63.
Ktoré z nasledujúcich
podmienkam?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

tvrdení

odporuje

uvedeným

Jarka p rišla do školy v p lavkách.
Dievča v tóge prišlo pešo.
Dievča v kimone prišlo až po Jarke.
Zuzana prišla do školy v tóge.
Jarka p rišla do školy auto m.

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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