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je potrebné vyriešiť všetky úlohy.
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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. 

Chlad a následné podchladenie organizmu môže ______ nielen 
k bežnému kašľu, nachladeniu a nádche, ale aj k omnoho 
______ stavom, ako je chronická bolestivosť kĺbov a chrbta. 

(A) zvádzať – bolestivejším 
(B) smerovať – výraznejším 
(C) podnecovať – trvalejším 
(D) viesť – závažnejším 
(E) dráždiť – zúfalejším 
  

2. 

Účastníkmi konania sú žiadateľ a ďalšie ______ osoby, na 
ktoré sa vzťahuje ______ správneho orgánu. 

(A) možné – princíp 
(B) dotknuté – rozhodnutie 
(C) také – forma 
(D) žiadajúce – zákon 
(E) účastnícke – záujem 
  

3. 

Pri budovaní bane dochádza k ______ lesných porastov, 
pretože ložiská uránovej rudy sa často ______ v zalesnených 
oblastiach. 

(A) vyrúbaniu – vypínajú 
(B) narušeniu – zhromažďujú 
(C) preskupovaniu – vyskytujú 
(D) zničeniu – nachádzajú 
(E) obnoveniu – rozprestierajú 
  

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. 

NESKÚSENÝ : ______ = ______ : ROZTRIEŠTENÝ 

(A) neistý – kompaktný 
(B) nekompetentný – nejednotný 
(C) ostrieľaný – súdržný 
(D) rozvážny – celistvý 
(E) zbehlý – rozdrobený 
  

5. 

______ : ŽIVINA = ______ : OPAĽOVACÍ KRÉM 

(A) chutná – vanilkový 
(B) stráviteľná – roztierateľný 
(C) bielkovina – mastnota 
(D) prírodná – prospešný 
(E) prirodzená – bežný 
  

6. 

______ : ŽIVOT = SOBÁŠ : ______ 

(A) zdravie – manželka 
(B) počatie – manželstvo 
(C) smrť – hádka 
(D) pôrod – rozvod 
(E) zrod – sľub 
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V každej z nasledujúcich úloh vyberte z ponúknutých možností A až E ten výraz, ktorý sa v kontexte uvedenej vety najviac 
približuje významu podčiarknutého výrazu (synonymum). Z  možností F až J potom vyberte ten výraz, ktorý sa v kontexte 
uvedenej vety najviac približuje opačnému významu podčiarknutého výrazu (antonymum). Pozor, v úlohách ide často 
o odlíšenie veľmi jemných rozdielov. 

7. 

Nemecko viní Európsku centrálnu banku, že svojou 
rozhadzovačnou politikou ohrozuje nemeckých penzistov 
a ženie ich do náruče radikálov. 

synonymum 

(A) vyplytvanou 
(B) bujarou 
(C) márnotratnou 
(D) zanedbanou 
(E) premárnenou 

antonymum 

(F) rozvážnou 
(G) šetrnou 
(H) lacnou 
(I) úzkoprsou 
(J) prezieravou 
  

8. 

Väčšina zo skúmaných osôb vnímala svoju závislosť na 
telefónoch skreslene – tí, ktorí počas experimentu siahli po 
mobile, si väčšinou neboli vedomí toho, po akej krátkej dobe 
tak urobili. 

synonymum 

(A) nepresne 
(B) hmlisto 
(C) pohoršene 
(D) zdanlivo 
(E) nevýrazne 

antonymum 

(F) plasticky 
(G) rovnako 
(H) objektívne 
(I) výrazne 
(J) významne 
  

9. 

Pred niekoľkými rokmi som ochorel na vážnu chorobu, ale 
dokázal som to prekonať. 

synonymum 

(A) serióznu 
(B) nebezpečnú 
(C) nákazlivú 
(D) kritickú 
(E) obávanú 

antonymum 

(F) neškodnú 
(G) poľahčujúcu 
(H) ľahkú 
(I) vyliečiteľnú 
(J) častú 
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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. 

Zaistenie sociálnej spravodlivosti je prvoradou úlohou sociálneho štátu, v ktorom sú zakotvené hospodárske, sociálne a kultúrne 
práva. Nie je možné totiž spoliehať len na neviditeľnú ruku trhu alebo občiansku spoločnosť. Prirodzená tendencia ľudí 
maximalizovať individuálny prospech by viedla k zanedbávaniu sociálnej spravodlivosti. Štát preto zostáva hlavným nástrojom 
spoločnosti aj so svojou sociálnou funkciou. Úplná rovnosť sociálnych práv je však skôr cieľovou hodnotou. Spoločnosť sa k jej 
naplneniu prostredníctvom štátu môže len približovať v závislosti od svojich možností. Sociálnu spravodlivosť si však spoločnosť 
zaistí v princípe sama, štát sa v tejto otázke vôbec nemusí angažovať. 

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

(A) Nie je možné totiž spoliehať len na neviditeľnú ruku trhu alebo občiansku spoločnosť. 
(B) Úplná rovnosť sociálnych práv je však skôr cieľovou hodnotou. 
(C) Štát preto zostáva hlavným nástrojom spoločnosti aj so svojou sociálnou funkciou. 
(D) Spoločnosť sa k jej naplneniu prostredníctvom štátu môže len približovať v závislosti od svojich možností. 
(E) Sociálnu spravodlivosť si však spoločnosť zaistí v princípe sama, štát sa v tejto otázke vôbec nemusí angažovať. 
  

11. 

Nemeckí vedci zistili, že psy dokážu z dychu pacienta zistiť, či trpí rakovinou pľúc. Dokážu rozpoznať aj pacientov s touto chorobou 
v ranom štádiu, čo by mohlo znamenať aj vyššiu šancu týchto ľudí na uzdravenie. Vedci testovali štyri psy, dva nemecké ovčiaky, 
austrálskeho ovčiaka a labradora. Dali im vzorky dychu 220 pacientov. Polovica z nich bola zdravá, ďalších 60 malo chrípku 
a 50 pacientov trpelo ťažkou alergiou na zvieracie chlpy. Zvieratá dokázali s úspešnosťou 71 percent určiť pacientov s rakovinou 
pľúc. Vedci upozornili, že zvieratá pri pokusoch neboli nijako ovplyvnené napríklad pachmi cigariet. „V dychu ľudí s rakovinou 
pľúc sa zrejme nachádzajú iné zložky ako v dychu zdravých ľudí, psy to vycítili a spoznali,“ uviedol autor správy Thorsten Walles. 

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

(A) Nemeckí vedci zistili, že psy dokážu z dychu pacienta zistiť, či trpí rakovinou pľúc. 
(B) Dokážu rozpoznať aj pacientov s touto chorobou v ranom štádiu, čo by mohlo znamenať aj vyššiu šancu týchto ľudí na 

uzdravenie. 
(C) Polovica z nich bola zdravá, ďalších 60 malo chrípku a 50 pacientov trpelo ťažkou alergiou na zvieracie chlpy. 
(D) Vedci upozornili, že zvieratá pri pokusoch neboli nijako ovplyvnené napríklad pachmi cigariet. 
(E) „V dychu ľudí s rakovinou pľúc sa zrejme nachádzajú iné zložky ako v dychu zdravých ľudí, psy to vycítili a spoznali.“ 
  

12. 

Talianski motoristi a chodci sa zhodujú, že značka je zle koncipovaná a ľudí len mätie. Nikto totiž netuší, či má značku chápať tak, 
že v danom mieste prostitútky často prechádzajú cestnú komunikáciu, či len, že sa v danej oblasti ľahké devy pohybujú. Potvrdil to 
aj jeden zo šoférov. „Šiel som do zamestnania a zbadal som túto značku. Spomalil som, aby som si ju pozrel poriadne a presvedčil 
sa, že ma zrak neklame. Nemohol som tomu uveriť, silueta ženy na značke mala minisukňu a veľké poprsie. Podľa mňa je význam 
značky zrejmý, musí to byť každému jasné,“ uviedol. V krízovej oblasti severotalianskeho Trevisa bolo umiestnených asi 30 
značiek. Údajne nie je výnimkou, že v noci stretnete na troch kilometroch až 35 žien, ktoré sa vodičom ponúkajú. „V noci je to tam 
hotová sexuálna diaľnica,“ zhodujú sa miestni. 

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

(A) Talianski motoristi a chodci sa zhodujú, že značka je zle koncipovaná a ľudí len mätie. 
(B) Nikto totiž netuší, či má značku chápať tak, že v danom mieste prostitútky často prechádzajú cestnú komunikáciu, či len, že sa 

v danej oblasti ľahké devy pohybujú. 
(C) „Podľa mňa je význam značky zrejmý, musí to byť každému jasné,“ uviedol. 
(D) V krízovej oblasti severotalianskeho Trevisa bolo umiestnených asi 30 značiek. 
(E) Údajne nie je výnimkou, že v noci stretnete na troch kilometroch až 35 žien, ktoré sa vodičom ponúkajú. 
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13. 

Od 50. rokov minulého storočia sa ekonomická veda vrhla na matematické techniky investovania umožňujúce nevídané zárobky. 
Trh sa presunul z ľudského obcovania do počítačov a matematických investičných softvérov, a transakcie poletovali sem a tam 
kybernetickým priestorom bez toho, aby zavadili o ľudské faktory alebo brali do úvahy skutočnú hodnotu súvisiacu s reálnou 
produkciou. Boli predsa matematicky správne, raz a navždy bez výnimky. 

Tiež vďaka dobre fungujúcej matematike sa mohol ešte v roku 2005 britský minister financií chváliť, že navždy prekonal cykly 
ekonomických vzostupov a pádov, a že máme pred sebou už len trvalý ekonomický rast. On ten rast skutočne hladko prebiehal 
takmer dve desaťročia, takže bolo ťažké uveriť mu a predstaviť si, že by to mohlo byť inak. 

Potom prišiel finančný krach v roku 2008, ktorý sa nikomu do žiadnych matematických formúl a sofistikovaných prístupov nevošiel. 
Ekonomické myslenie bolo totiž predchádzajúce pol storočie zbavené zvieracej kazajky nazvanej v psychológii „cognitive capture“, 
teda uväznené v určitom pohľade či názore aj napriek viditeľnosti reálnych faktorov, ktoré takýto pohľad vyvracajú. Tými faktormi 
boli stále sa nafukujúce bubliny financované pomocou rastúcich dlhov stavaných na predpokladanom (a presne prepočítanom) 
budúcom raste. 

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

(A) Trh sa presunul z ľudského obcovania do počítačov a matematických investičných softvérov, a transakcie poletovali sem a tam 
kybernetickým priestorom bez toho, aby zavadili o ľudské faktory alebo brali do úvahy skutočnú hodnotu súvisiacu s reálnou 
produkciou. 

(B) Tiež vďaka dobre fungujúcej matematike sa mohol ešte v roku 2005 britský minister financií chváliť, že navždy prekonal cykly 
ekonomických vzostupov a pádov, a že máme pred sebou už len trvalý ekonomický rast. 

(C) On ten rast skutočne hladko prebiehal takmer dve desaťročia, takže bolo ťažké uveriť mu a predstaviť si, že by to mohlo byť 
inak. 

(D) Ekonomické myslenie bolo totiž predchádzajúce pol storočie zbavené zvieracej kazajky nazvanej v psychológii 
„cognitive capture“, teda uväznené v určitom pohľade či názore aj cez viditeľnosť reálnych faktorov, ktoré takýto 
pohľad vyvracajú. 

(E) Tými faktormi boli stále sa nafukujúce bubliny financované pomocou rastúcich dlhov stavaných na predpokladanom (a presne 
prepočítanom) budúcom raste. 

  

14. 

Z hľadiska rizika, že vaše dieťa začne experimentovať s drogami, nejde ani tak o spôsob trávenia voľného času, ako skôr o vzhľad 
a spôsob vyjadrovania. Pravidelné a veľmi časté navštevovanie diskoték a hudobných klubov, ktoré sa stáva vlastne jedinou 
zábavou, výrazne zvyšuje riziko drogových experimentov. Oproti tomu organizované skupiny mládeže zviazané silnou vnútornou 
ideológiou, napríklad YMCA, riziko drogových problémov znižujú. Je v nich ponúkaný alternatívny systém hodnôt, často drogy 
priamo odmietajúci. Je však potrebné udržať mieru. Rovnako rizikové ako drogy sú do extrémov štruktúrované spoločenstvá (sekty). 

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

(A) Z hľadiska rizika, že vaše dieťa začne experimentovať s drogami, nejde ani tak o spôsob trávenia voľného času, ako 
skôr o vzhľad a spôsob vyjadrovania. 

(B) Oproti tomu organizované skupiny mládeže zviazané silnou vnútornou ideológiou, napríklad YMCA, riziko drogových 
problémov znižujú. 

(C) Je v nich ponúkaný alternatívny systém hodnôt, často drogy priamo odmietajúci. 
(D) Je však potrebné udržať mieru. 
(E) Rovnako rizikové ako drogy sú do extrémov štruktúrované spoločenstvá (sekty). 
  

15. 

Problematika staroby sa stáva v súčasnej spoločnosti stále závažnejšou a diskutovanejšou témou, pretože z demografického hľadiska 
vývoja dochádza postupne k starnutiu populácie. A to hlavne vplyvom predlžovania života pri súčasnom poklese počtu narodených 
detí. V posledných rokoch sa však starnutiu venuje zanedbateľná pozornosť. Početné prebiehajúce celospoločenské programy kladú 
dôraz na podporu kvality života v starobe. Zdôrazňované sú predovšetkým princípy nezávislosti, sebarealizácie a dôstojnosti starých 
ľudí. 

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

(A) Problematika staroby sa stáva v súčasnej spoločnosti stále závažnejšou a diskutovanejšou témou, 
(B) pretože z demografického hľadiska vývoja dochádza postupne k starnutiu populácie. 
(C) V posledných rokoch sa však starnutiu venuje zanedbateľná pozornosť. 
(D) Početné prebiehajúce celospoločenské programy kladú dôraz na podporu kvality života v starobe. 
(E) Zdôrazňované sú predovšetkým princípy nezávislosti, sebarealizácie a dôstojnosti starých ľudí. 
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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. 

Podžalúdková žľaza plní hneď niekoľko funkcií naraz – 
produkuje o. i. inzulín a glukagón, obidva prechádzajú ako 
hormóny do krvi. Inzulín spôsobuje zníženie hladiny cukru 
v krvi, glukagón naopak spôsobuje jej zvýšenie. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Podžalúdková žľaza nemôže súčasne produkovať inzulín 
a glukagón. 

(B) Inzulín a glukagón majú na hladinu cukru v krvi 
rozdielny vplyv. 

(C) Nedostatok inzulínu vedie k absencii cukru v krvi. 
(D) Len jediný hormón v ľudskom tele slúži na zvyšovanie 

hladiny cukru v krvi. 
(E) Podžalúdková žľaza slúži len na produkciu inzulínu 

a glukagónu. 
  

17. 

Poverení pracovníci obcí zisťujú prípady ohrozenia alebo 
narušeného vývoja detí, pôsobia na odstránenie jeho príčin 
a dôsledkov a zaisťujú sociálno-právnu ochranu týchto detí. Pri 
plnení svojich úloh sú oprávnení navštíviť mladistvých v byte, 
na pracovisku alebo tam, kde trávia voľný čas a majú právo 
požadovať od kohokoľvek zúčastneného potrebné informácie. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Ak zistí poverený pracovník obce, že dieťaťu hrozí 
nebezpečenstvo, zaistí mu ochrannú ústavnú starostlivosť. 

(B) V rámci sociálno-právnej ochrany môže obec poskytnúť 
ohrozenému dieťaťu náhradné ubytovanie. 

(C) Poverení pracovníci obce musia tráviť s ohrozenými 
deťmi ich voľný čas. 

(D) Poverený pracovník obce môže v záujme ochrany 
vývoja detí zisťovať potrebné informácie. 

(E) Zúčastnená osoba, ktorá neposkytne potrebné informácie 
poverenému pracovníkovi obce, sa dopúšťa trestného činu 
ohrozovania výchovy dieťaťa. 

  

18. 

Viac než tisíc tigrov bolo za uplynulých desať rokov zabitých 
pytliakmi, ktorí obchodujú s časťami tiel týchto šeliem. To 
zvyšuje obavy z možného vyhynutia týchto zvierat, ktorých podľa 
odhadov prírodovedcov žije vo voľnej prírode už len asi 3 000. V 
poslednej dobe je každoročne zadržaných okolo sto tiel divo 
žijúcich tigrov, zvierat je však každý rok zabitých omnoho viac, 
čo je zjavné hlavne vzhľadom na výskyt tigrích artiklov na 
ilegálnom trhu. 

Väčšina šeliem je zabitých v Indii a časti ich tiel mieria na čínsky 
trh. Tu sú veľmi cenené v tradičnej medicíne, ktorá im pripisuje 
všestranné liečebné účinky a označuje ich za silné afrodiziaka. Z 
tigrov sa tiež vyrábajú amulety pre šťastie a dekoratívne 
predmety. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Tradičná čínska medicína používa rastliny a tiež lieky 
živočíšneho pôvodu. 

(B) Podľa odhadov žije v súčasnosti vo voľnej prírode okolo 
3 200 tigrov, z toho väčšina v Indii. 

(C) Zďaleka nie všetky telá tigrov zabitých pytliakmi sa 
podarí zadržať. 

(D) Pytliaci z Číny ročne zabijú viac ako sto tigrov, aby časti 
ich tiel predali na čiernom trhu. 

(E) V čínskej mytológii považujú tigra za symbol zdravia 
a šťastia. 
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19. 

Počítačové hry sú zábavným fenoménom modernej doby – čo 
keď sa však záľuba zvrhne na závislosť? Predmetom závislosti 
sú v dnešnej dobe predovšetkým hromadné on-line hry, ktoré 
človek hrá s tisíckami hráčov celého sveta. Pretože tieto hry 
fungujú nepretržite, chvíľka nehrania v hráčovi vzbudzuje 
pocit, že o niečo prichádza. Hráči v nich musia spolupracovať 
a snažia sa docieliť čo najväčšiu obľúbenosť medzi ostatnými 
– čo vyžaduje, aby boli poruke, keď je to potrebné, vždy a včas 
prišli na stanovený zraz a podobne. Navyše, tieto hry bývajú 
založené na kumulovaní rôznych bodov predstavujúcich 
skúsenosti či peniaze a prirodzená ľudská súťaživosť hráča 
núti snažiť sa dostať medzi tých najlepších, čo vyžaduje 
venovať hre čo najviac času. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Ak strávi človek hraním hromadnej počítačovej hry 
dlhšiu dobu, spravidla bude mať väčšiu šancu byť v 
nej úspešný. 

(B) Do hromadných on-line hier sa môžu zapojiť len hráči, 
ktorí nazbierajú najväčšie množstvo herných „skúseností“ 
či „financií“. 

(C) Najhoršie liečiteľné formy závislosti na počítačových 
hrách vyvolávajú hromadné hry, do ktorých sa cez internet 
zapája viac ľudí. 

(D) Počítačové hry, ktoré človek hrá sám, nie sú v dnešnej 
dobe také populárne ako hry, ktorých sa zúčastňuje mnoho 
hráčov naraz. 

(E) Rozmach hrania počítačových hier, zvlášť tých on-line, je 
veľmi nebezpečný fenomén narušujúci súčasnú 
spoločnosť. 

  

20. 

Podľa Bernskej zmluvy o ochrane literárnych a umeleckých 
diel sú v plnom rozsahu chránení: 

a) autori, ktorí sú občanmi niektorého zo štátov Únie, pre svoje 
diela, či už verejné, či nie; 

b) autori, ktorí nie sú občanmi niektorého zo štátov Únie, pre 
svoje diela prvýkrát uverejnené v niektorom z týchto štátov 
alebo súčasne v štáte, ktorý nie je členom Únie, a v štáte Únie. 

Ktorý autor je podľa Bernskej zmluvy určite v plnom rozsahu 
chránený? 

(A) básnik a občan iného štátu, ktorý vydáva diela aj v štátoch 
Únie 

(B) filmový režisér a bývalý občan Únie, ktorý sa do vlasti rád 
vracia pre inšpiráciu 

(C) hudobný skladateľ, ktorý svoju operetu zložil v štáte Únie 
(D) maliar a občan iného štátu s trvalým pobytom v štáte Únie 
(E) spisovateľ a občan iného štátu pre dielo prvýkrát 

uverejnené v štáte Únie a súčasne v štáte, ktorý nie je 
členom Únie 

  

21. 

Okrem prechodných tropických cyklónov sú veterné systémy, 
hlavne na juhu a východe Pacifiku, až pozoruhodne uniformné. 
Medzi 30. a 40. rovnobežkou na obidvoch pologuliach 
prevládajú západné vetry. Na južnej pologuli sú však pre 
menší plošný obsah pevnín, a tým menšiu brzdnú silu povrchu 
ďaleko intenzívnejšie ako na severnej pologuli. V oblasti 
rovníka sa vyskytujú veterné systémy nazývané pasáty – na 
severnej pologuli vanú zo severovýchodného smeru, na južnej 
pologuli z juhovýchodného smeru. 

Ktoré/á z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného textu? 

I. K najvýraznejším uniformným tropickým cyklónom 
patria pasáty. 

II. Sila západných vetrov medzi 30. a 40. rovnobežkou 
súvisí s plošným obsahom pevnín. 

III. Južne od 40. rovnobežky prevládajú na obidvoch 
pologuliach západné vetry. 

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

22. 

Spojené štáty mali monopol na výrobu jadrových zbraní až do 
roku 1949, kedy bola vyskúšaná prvá sovietska atómová 
bomba, prevádzkyschopná od roku 1952. O krok ďalej sa 
dostali Američania v roku 1952 výrobou a pokusmi s 
termonukleárnou vodíkovou bombou, ktorá je ešte účinnejšia 
ako atómová bomba. O rok neskôr ju vyrobili aj Sovieti a 
preteky v zbrojení pokračovali. ZSSR a USA sa nestretli v 
priamom konflikte len preto, že existovala „rovnováha 
strachu“ zapríčinená ich zásobami jadrových zbraní. 

Ktoré/á z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného textu? 

I. „Rovnováha strachu“ zabránila priamemu konfliktu medzi 
USA a ZSSR. 

II. Prvú termonukleárnu vodíkovú bombu na svete vyrobili 
Američania v roku 1953. 

III. Americký monopol na výrobu jadrových zbraní začal 
v roku 1949. 

(A) žiadne 
(B) len I 
(C) len III 
(D) I a II 
(E) II a III 
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23. 

Brazílska vláda začala dražiť časti dažďového pralesa pre 
ťažbu dreva. Ťažiarským spoločnostiam poskytne až milión 
hektárov pôdy. Pre ochrancov životného prostredia je to zlý 
sen a rozhodnutie politikov považujú za posvätenie deštrukcie 
pralesa. Brazílska vláda však tvrdí, že tým chce obmedziť 
ilegálnu ťažbu a lepšie kontrolovať rozvoj lesa. Riaditeľ 
brazílskej lesnej správy Marcus Alves na to reagoval slovami: 
„V Brazílii žije 25 miliónov ľudí, ktorí potrebujú zarábať 
nejaké peniaze a prežiť. Je tu obrovský potenciál využiť ťažbu 
ako časť ekonomiky. Pokiaľ bude ťažba prebiehať 
zodpovedne, môže byť dobrou cestou na zlúčenie brazílskeho 
hladu po práci a príjmoch so zachovaním pralesa. Ak ťažbári 
naozaj vyrúbu len tri až päť stromov na jednom hektári lesa 
bez toho, aby ostatné poničili, za pár rokov sa prales úplne 
zregeneruje.“ 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Brazília má 192 miliónov obyvateľov, z toho celých 
25 miliónov je v zlej finančnej situácii a pokiaľ im nebude 
povolené rúbať prales, nikdy sa z nej nedostanú. 

(B) Pokiaľ bude plán brazílskej vlády povoľujúci selektívne 
rúbanie uvedený do praxe, povedie to nevyhnutne 
k rýchlej deštrukcii amazonského pralesa. 

(C) Podľa riaditeľa brazílskej lesnej správy plán vlády výrazne 
obmedzí nelegálnu ťažbu dreva, ktorá je v súčasnosti 
hlavným problémom amazonského pralesa. 

(D) Nelegálna ťažba prebieha vždy intenzívne na malom 
území a prales sa preto v danom regióne už nedokáže 
obnoviť. 

(E) Podľa Marca Alvesa je prales schopný úplne sa 
vyrovnať s následkami ťažby, pokiaľ sa vyrúbe len 
niekoľko stromov na hektár. 
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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 

V októbri 2011 sa vyšplhal počet obyvateľov našej planéty na sedem miliárd a každý z týchto siedmich miliárd pozemšťanov musí 
jesť, pritom je však podľa štatistík na Zemi 1,2 miliardy ľudí podvyživených. Len v roku 2011 sa narodí 134 miliónov nových 
obyvateľov Zeme a ročný „čistý prírastok“ sa pohybuje okolo 80 miliónov. Za tejto situácie sa Európa chystá úmyselne znížiť 
výnosy obilia na svojich poliach o 4 % a hodlá viac potravín importovať. Otázku, či by za súčasnej hospodárskej krízy nenašli 
európske peniaze lepšie využitie, nechajme tak. Spor o to, či „bio alebo nebio“, je len žabomyšou vojnou v pomeroch Európy, kde 
má polovica obyvateľov nadváhu. Nakoniec, na dosiahnutí sedemmiliardovej hranice sa Európa podieľa len málo, pretože pôrodnosť 
je tu žalostná. 

Bohužiaľ, svoje experimenty s „ozelenením“ poľnohospodárstva Európa exportovala aj do krajín tretieho sveta. Splnomocnenec 
OSN Olivier De Schutter prehlásil, že hladujúca Afrika je schopná ekologickým poľnohospodárstvom svoju produkciu 
zdvojnásobiť. Lenže podľa účastníkov kongresu v Kigali opiera De Schutter svoju víziu Afriky nasýtenú ekologickým 
poľnohospodárstvom o výsledky dosiahnuté postupmi konvenčného poľnohospodárstva. Ekologické poľnohospodárstvo takýto 
vzostup produkcie v Afrike nikdy nedosiahlo. „Pokusy urobené priamo v Afrike tieto tvrdenia vyvracajú,“ povedal v Kigali na 
adresu De Schutterovej vízie Henk Breman. 

Ako príklad úspechu konvenčného afrického poľnohospodárstva uviedol Breman tvorbu „zeleného pásu“ v Saheli, ktorý bráni 
postupu Sahary na juh. Málo sa však hovorí o tom, že významnú rolu v boji so Saharou zohrávajú aj umelé hnojivá, ktoré 
poľnohospodári v Saheli používajú. Uplatňujú šetrné systémy hnojenia, pri ktorých je aj malými dávkami umelých hnojív 
dosiahnuté zvýšenie výnosov. Motívom pre tento šetrný spôsob hnojenia je aj vysoká cena hnojív. Rastúce výnosy však nenútia 
obyvateľov Sahelu k zväčšovaniu polí a rúbaniu stromov. Spotreba umelých hnojív je v Afrike najnižšia na svete. Afričan pohnojí v 
priemere hektár poľa 9 kg umelých hnojív, zatiaľ čo poľnohospodár v Ázii použije 142 kg. 

„Afrika už má ekologické poľnohospodárstvo. Ale to nefunguje,“ konštatoval na kongrese v Kigali riaditeľ International Institute of 
Tropical Agriculture. „Spory o to, či pristúpiť k riešeniu problémov s produkciou potravín na báze ekologického či konvenčného 
poľnohospodárstva, nás odvádzajú od hlavného cieľa – zaistenia potravinovej sebestačnosti.“ 

(preložené z: Petr J., EKOLOGIE: Bio, či nebio? To jest, oč tu běží? Neviditelný pes [online]. 7. 11. 2011) 

24. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení je v rozpore s uvedeným 
textom? 

(A) V Afrike sa doteraz nikdy nepoužívali postupy 
ekologického poľnohospodárstva. 

(B) Hnojivá používané v rámci postupov konvenčného 
poľnohospodárstva napríklad v Saheli obsahujú chemické 
látky, ktoré môžu spôsobiť kontamináciu pôdy. 

(C) V Ázii zaplatí poľnohospodár priemerne za kilogram 
umelých hnojív ešte viac ako poľnohospodár v Afrike. 

(D) V poslednej dobe znepokojuje obyvateľov Afriky 
postupné rozširovanie saharskej púšte. 

(E) Ani v prípade, že sa Afrika pridrží postupov konvenčného 
poľnohospodárstva, nie je isté, že dosiahne uspokojivý 
nárast potravinovej produkcie. 

  

25. 

Na ktorú z nasledujúcich otázok je možné v uvedenom texte 
nájsť odpoveď? 

(A) Na ktorom kontinente je najvyššia priemerná spotreba 
umelých hnojív na hektár? 

(B) Ako zelený pás v oblasti Sahelu ovplyvňuje krajinu? 
(C) Koľko percent obyvateľov Európy trpí podvýživou? 
(D) Prečo hodlá Európa prikročiť k obmedzeniu produkcie 

obilnín? 
(E) Prečo sú umelé hnojivá v Afrike také drahé? 
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26. 

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vyjadruje hlavnú 
myšlienku uvedeného textu? 

(A) Afrika by sa mala vyhýbať postupom konvenčného 
poľnohospodárstva, pretože je príliš ťažké uviesť ich do 
praxe. 

(B) Európa by mala venovať viac pozornosti riešeniu 
problémov populačnej explózie krajín tretieho sveta. 

(C) Európa by pri presadzovaní vhodného spôsobu 
poľnohospodárskej produkcie v Afrike nemala 
zabúdať na špecifiká afrického kontinentu. 

(D) Henk Breman robí chybu, keď v Afrike presadzuje 
ekologické poľnohospodárstvo na úkor konvenčného. 

(E) Je potrebné zamerať viac pozornosti na možnosti 
postupného znižovania cien umelých hnojív. 
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TEXT K ÚLOHÁM 27 AŽ 29 

Počiatky hľadania racionálnych základov v islame je možné vidieť už u samotného Proroka. Jeho neustálou modlitbou bolo: „Bože! 
Daj mi poznať skutočnú podstatu vecí!“ Práca neskorších mystikov aj racionalistov predstavuje neobyčajne poučnú kapitolu v 
dejinách našej kultúry, pretože odhaľuje nielen túžbu po súvislom myšlienkovom systéme a úplnú oddanosť pravde, ale tiež 
obmedzenie dobou, vďaka ktorej mnohé islamské teologické hnutia priniesli menej ovocia, ako by boli mohli v inej dobe. Ako 
všetci vieme, grécka filozofia mala na dejiny islamu silný kultúrny vplyv. 

Podrobné štúdium Koránu a rôznych škôl scholastickej teológie, ktoré vznikli vďaka inšpirácii gréckym myslením, však odhalia 
pozoruhodný fakt, že hoci grécka filozofia obzor islamských mysliteľov značne rozšírila, ich videnie Koránu všeobecne zastrela. 
Sokrates sústredil svoju pozornosť výhradne na ľudský svet. Náležitým predmetom ľudského skúmania mu bol človek, nie svet 
rastlín, hmyzu a hviezd. Aké nepodobné Koránu, ktorý v prostej včele vidí príjemcu božského vnuknutia a vyzýva čitateľa, aby si 
všímal neustále zmeny vetrov, striedanie dňa a noci, mrakov, hviezdneho neba a planét plávajúcich nekonečným priestorom! 

Tiež Platón, Sokratov verný nasledovník, opovrhoval zmyslovým vnímaním, ktoré podľa neho prináša len domienky a žiadne 
skutočné poznanie. Aké odlišné od Koránu, ktorý sluch a zrak pokladá za najcennejšie božské dary, ktoré sa Bohu zodpovedajú za 
svoje pôsobenie na tomto svete! Raní moslimskí študenti Koránu, očarení klasickým špekulatívnym myslením, tento fakt úplne 
prehliadli. Čítali Korán vo svetle gréckeho myslenia a trvalo im viac ako 200 rokov, než pochopili – hoci nie úplne jasne –, že 
podstata Koránu je vlastne antiklasická. 

Dôsledkom toho bola akási intelektuálna vzbura, ktorej plný dosah nebol dodnes pochopený. Sčasti vďaka tejto vzbure, sčasti pre 
svoju osobnú minulosť, založil al-Ghazzálí náboženstvo na filozofickom skepticizme – čo je pre náboženstvo základ nie práve 
bezpečný, navyše nie celkom zlučiteľný s duchom Koránu. Keď Ibn Rušd, al-Ghazzálího hlavný odporca, grécku filozofiu proti 
vzbúrencom bránil, prišiel od Aristotela až k nesmrteľnosti činného rozumu, náuke, ktorá mala svojho času značný vplyv na 
intelektuálny život Francúzska a Talianska, ale ktorá, podľa môjho názoru, zásadným spôsobom stojí proti tomu, ako na hodnotu 
a určenie ľudského ja pozerá Korán. Ibn Rušd tak pustil zo zreteľa veľkú a plodnú myšlienku islamu a mimochodom pomohol 
vzostupu onej vysiľujúcej filozofii života, ktorá človeku zastiera videnie samého seba, Boha a sveta. 

Tí konštruktívnejší z ašcarítskych mysliteľov boli nepochybne na správnej ceste a predbehli niektoré z modernejších podôb 
idealizmu; hlavným zámerom ašcarítskeho hnutia však nakoniec aj napriek tomu bolo len obhájiť ortodoxný názor zbraňami gréckej 
dialektiky. Mutaziliti chápali náboženstvo jednoducho ako obsah určitej náuky, nie ako živú skutočnosť; nevenovali teda pozornosť 
nepojmovým spôsobom chápania reality a náboženstvo premenili na holý systém logických pojmov, vedúci k čisto negatívnemu 
stanovisku. Neuvedomili si, že v oblasti poznania – vedeckého či náboženského – nie je úplná nezávislosť myslenia na konkrétnej 
skúsenosti možná. 

(preložené z: Muhammad Iqbá, Rekonstrukce náboženského myšlení v islámu; http://iqbal.hajny.net/?page=kap1) 

27. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Prví moslimskí študenti Koránu opovrhovali klasickým 
špekulatívnym myslením. 

(B) Ibn Rušd sa vo svojom filozofickom diele opieral hlavne 
o filozofický skepticizmus. 

(C) Ašcarítske hnutie predstavovalo najkonštruktívnejší 
myšlienkový smer islamu. 

(D) Filozofický skepticizmus nezodpovedá celkom duchu 
Koránu. 

(E) Starostlivým štúdiom je možné v Koráne nájsť známky 
klasickej scholastickej teológie. 

  

28. 

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vystihuje hlavnú 
tému uvedeného textu? 

(A) vplyv klasickej gréckej filozofie na islam 
(B) spoločné korene islamu a gréckej filozofie 
(C) význam štúdia Koránu v dnešnej dobe 
(D) rola zmyslového vnímania z pohľadu Aristotela 
(E) hľadanie myšlienok Koránu v gréckej filozofii 
  

29. 

Aký bol najpravdepodobnejšie podľa uvedeného textu vzťah 
Ibn Rušda k al-Ghazzáliho názorom? 

(A) nekritický 
(B) pozitívny 
(C) neutrálny 
(D) opatrný 
(E) nesúhlasný 
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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 

Hneď ako nastúpi ruský tím na ľad, ešte sa ani nezačalo hrať a už českí Zárubovci, Vichnárovci a ďalší komentátori jačia, aký to zas 
bude masaker. Potom sa zrazí Rus Arťuchin s Michálkom alebo s Rachůnkom a je oheň na streche. Čo však má robiť značne cez dva 
metre vysoký a skoro 120 kíl bez výstroja ťažký ruský hráč? Vždy sa „bodyčekovalo“ a bol z toho náramný krik. Teda, pokiaľ český 
hráč zrazil súpera. Už počujem Zárubu: „Dal mu príučku, ukázal, že sa nebojíme, dal mu jasne najavo, kto je tu pánom v tvrdosti...“ 
a ďalšie ohrané klišé. Ale nedajbože, aby sa niekto dotkol českého hráča. Neobjektivita českých komentátorov je skutočne neúnosná. 
Arťuchin síce nabehol na českého hráča, možno si prišliapol, ale ani ho hokejkou nenarazil na mantinel, ani ho ňou neudrel do tváre, 
ani ho ňou nebodol. To sú podľa mňa tie pravé zákernosti, ale telo na telo, rameno na rameno? Proste nájazd, možno nečakaný, ale 
žiadny zdvihnutý lakeť, maximálne rameno. Že bol hráč bez puku? To myslíte vážne? Čo má robiť obranca, keď blokuje súpera, aby 
nemohol prijať prihrávku, keď puk je v moci spoluhráča? Má hrať ako v rukavičkách a zametať ľad až do svojej brány, aby súper 
ľahšie strieľal? Má snáď hokejista nad sto kíl automaticky brzdiť, aby sa s niekým nezrazil? Alebo nemá mať snahu súpera zastaviť? 
A keď si dovolí využiť svoje fyzické prednosti, je to zákernosť? Keď Arťuchina fauluje Židlický, je to OK. Rola pomstiteľov je 
všetkými kvitovaná s vďakou. 

(preložené z: Břetislav Olšer (olser.blog.idnes.cz)) 

Text 2 

Niektorí argumentujú mimoriadnymi fyzickými dispozíciami Arťuchina, predsa preto, že má nad sto kíl, nebude brzdiť alebo krotiť 
svoju snahu súpera zastaviť. To isto nie. Ale hráč by mal brániť v súlade s pravidlami a tiež s rozumom a vedomím svojich 
fyzických dispozícií. Zbesilý nájazd na hráča bez puku nie je obranou, akú dovoľujú pravidlá. To, že nezdvihol ruky alebo hokejku, 
nič nemení na tom, že išlo o „hit“ na hlavu ramenom s tvrdými chráničmi. Pri svojej výške nemusel ani zdvihnúť ruky, aby bolo 
zrejmé, že môže súpera zraniť. Jeho správanie na ľade navyše jasne dokumentovalo, že nešlo o hokejovú akciu, ale o maximálnu 
snahu vyradiť hneď dvoch súperov počas krátkych pár minút. Počas tej doby nepredviedol žiadnu hernú akciu, ale sústredil sa na to, 
aby jeho nájazdy mali čo najhoršie následky. Hokej by mal zostať hokejom a mal by sa hrať ohľaduplne. A šport, akokoľvek je 
hokej tvrdý, by mal zostať športom, nemal by fungovať ako alibi na páchanie trestných činov. Úmysel zraniť ničím iným nie je. V 
tomto prípade teda nešlo o fyzické dispozície ako o porušovanie pravidiel na hranici zákona. Je jednoznačné, že tréner neposlal 
Arťuchina na ľad hrať hokej, ale rozbiť hru českého mužstva. Dovolím si poznámku k zmieňovanému údajnému českému 
bolestínstvu a neobjektivite českých komentátorov. Po prvé, som presvedčený, že za snahu zraniť českých hráčov mal byť Arťuchin 
potrestaný. Po druhé, českí reportéri, pokiaľ sa nehrajú na objektívnych, dobre robia, súperovi komentátori sú isto rovnako 
neobjektívni v opačnom garde. A po tretie, objektivita v športe je už dávno pod tlakom komercie. Ruská alebo aj kanadská 
diplomacia sú natoľko silné, že je zjavné, že – nielen na šampionátoch – získavajú najrôznejšie výhody. 

(preložené z: Dušan Streit (streit.blog.idnes.cz)) 

30. 

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

(A) Blokovanie súpera, aby nemohol prijať prihrávku, je 
v súlade s pravidlami, ale nemôže byť urobené akokoľvek. 

(B) Českí komentátori fandia českým hráčom, pokiaľ sa im 
podarí pekný zákrok proti súperovi, i keď nie je podľa 
pravidiel. 

(C) Hokej je síce tvrdá hra, ale okrem samotného 
rešpektovania predpísaných pravidiel by sa mal hrať 
ohľaduplne. 

(D) Rusi sa zakaždým snažia skôr zlikvidovať českých hráčov, 
než predvádzať kvalitné hokejové divadlo pre divákov. 

(E) Súperi majú často strach, že na českých hráčov nebudú 
stačiť, preto sa snažia zaistiť si výhru nečestným 
spôsobom. 

  

31. 

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

(A) Hokej je tvrdá hra, komentátori by ju tak mali brať 
a nerozčuľovať sa pre každý faul na českých hráčov. 

(B) Komentátori sa pri hodnotení hokejových zápasov nie 
vždy vyjadrujú objektívne, ale strania svojmu 
mužstvu. 

(C) Podľa hokejových pravidiel nie je prípustné počas zápasu 
robiť nájazdy na súpera, pokiaľ nemá puk. 

(D) Pokiaľ hráč neudrie súpera hokejkou do nechránenej časti 
tela, nejde o faul a tento zákrok nie je trestaný. 

(E) Tréner ruského mužstva celkom určite poslal Arťuchina 
na ľad s cieľom vyradiť českých hráčov z hry. 
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32. 

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vystihuje, aký je 
vzťah medzi uvedenými textami? 

(A) Autor prvého textu nesúhlasí s názormi autora druhého 
textu a vyvracia mu ich. 

(B) Autor prvého textu reaguje na názory autora druhého 
textu. 

(C) Autor druhého textu chcel viac rozvinúť jednu 
z myšlienok prvého textu. 

(D) Autor druhého textu vyjadruje odlišný názor na tému 
komentovanú v prvom texte. 

(E) Obaja autori sa vzájomne podporujú v názore na rovnakú 
tému. 

  

33. 

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

(A) Hráč sa má vždy snažiť súperovi zabrániť v tom, aby dal 
gól, aj za tú cenu, že bude agresívne faulovať. 

(B) Je pochopiteľné, že českí komentátori kritizujú útok 
súpera na českých hráčov, ale naopak podporujú české 
útoky. 

(C) Je správne, pokiaľ českí hráči súperovmu mužstvu oplatia 
faul, ktorého sa na nich niekto zo súperov dopustil. 

(D) Českí komentátori sú už dopredu neobjektívni a ich 
neobjektivita je naozaj neúnosná. 

(E) Pokiaľ je puk v moci súpera, hráč má vždy povinnosť ho 
puku zbaviť, ale nesmie ho pritom faulovať. 

  

 
 
 

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 

Nasledujúci graf zobrazuje vekovú štruktúru obyvateľov Zimostráne k 1. januáru v troch rôznych rokoch. 

 
 

34. 

Akú časť obyvateľov Zimostráne tvorili k 1. 1. 2005 ľudia vo 
veku 55–64 rokov? 

(A)   7 % 
(B)   8 % 
(C) 12 % 
(D) 14 % 
(E) 22 % 
  

35. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného grafu? 

(A) Najväčšie percentuálne zastúpenie mali v Zimostráni 
k 1. 1. 2005 obyvatelia vo veku 55–64 rokov. 

(B) K 1. 1. 2010 bolo 18 % obyvateľov Zimostráne tvorených 
ľuďmi vo veku 24 a menej rokov. 

(C) K 1. 1. 2015 bolo 10 % obyvateľov Zimostráne 
tvorených ľuďmi vo veku 65 a viac rokov. 

(D) K 1. 1. 2005 bolo 44 % obyvateľov Zimostráne tvorených 
ľuďmi vo veku 35–64 rokov. 

(E) Najmenšie percentuálne zastúpenie mali v Zimostráni 
k 1. 1. 2010 obyvatelia vo veku 55–64 rokov. 

  

36. 

Počet obyvateľov Zimostráne k 1. 1. 2015 bol 500. Koľko z 
nich bolo mladších ako 35 rokov? 

(A)   34 
(B)   90 
(C) 100 
(D) 170 
(E) Na základe uvedených informácií to nie je možné 

jednoznačne určiť. 
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TEXT K ÚLOHÁM 37 AŽ 39 

V detskom tábore je päť družstiev. Vedúci poschovávali v lese rôzne predmety, ktoré mali deti za úlohu nájsť. Prvá tabuľka ukazuje, 
koľko ktorých predmetov jednotlivé družstvá našli, druhá tabuľka uvádza počty členov jednotlivých družstiev. 

družstvo koráliky mušle stužky orechy guľôčky 

Svetlušky 10 23 12 3 16 

Bobry 8 36 10 2 18 

Víly 8 42 13 4 20 

Vlci 2 25 8 2 18 

Škriatkovia 12 32 12 8 22 

 

družstvo Svetlušky Bobry Víly Vlci Škriatkovia 

členov 8 10 15 6 12 

 

37. 

Koľko korálikov nájdených Svetluškami pripadalo priemerne 
na každého člena družstva Svetlušky? 

(A) 0,8 
(B) 1 
(C) 1,25 
(D) 1,5 
(E) 2 
  

38. 

Pokiaľ vieme, že bolo nájdených 25 % zo všetkých 
schovaných stužiek, celkom koľko stužiek bolo schovaných? 

(A)   55 
(B) 110 
(C) 160 
(D) 220 
(E) 376 
  

39. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení nezodpovedá informáciám 
v tabuľke? 

(A) Každý člen Vlkov našiel priemerne tri guľôčky. 
(B) Škriatkovia našli rovnaký počet korálikov ako Svetlušky 

stužiek. 
(C) Dve najmenej početné družstvá majú dohromady menej 

členov ako družstvo najpočetnejšie. 
(D) Najmenej mušlí našlo najmenej početné družstvo. 
(E) Bobry našli práve toľko stužiek ako korálikov a orechov 

dohromady. 
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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. 

Aritmetický priemer čísel A, B sa rovná 60. C = 30 

aritmetický priemer čísel A, B, 
C 

50 

 

(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. 

Za jazdu taxíkom platíme nástupnú cenu a ďalej za každý 
začatý kilometer. 

cena jazdy dlhej 5 km so 
sadzbou 20 korún/km 
a nástupnou cenou 50 korún 

cena jazdy dlhej 5 km so 
sadzbou 30 korún/km 

a nástupnou cenou 40 korún 
 

(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. 
 

zvyšok po celočíselnom 
delení čísla 12 piatimi 

zvyšok po celočíselnom 
delení čísla 66 ôsmimi 

 

(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. 
 

30 · 36 · 24 120 · 6 · 27 
 

(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. 
 

1239

87
 

1238

89
 

 

(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. 
 

obsah kruhu s polomerom 2,7  
cm 

obsah štvorca so stranou 
dĺžky 5,4 cm 

 

(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. 
  



  22  analytická časť  22 
 

© Scio 2020  17 

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. 

Balóny lietajú pomalšie ako lietadlá. Ktorý z týchto dvoch 
dopravných prostriedkov môže vystúpiť do väčšej maximálnej 
výšky? 

(1) O maximálne dosiahnuteľnej výške rozhoduje len 
rýchlosť, a to tak, že vyššia rýchlosť zodpovedá väčšej 
maximálne dosiahnuteľnej výške. 

(2) Vrtuľové motory prestávajú fungovať už vo výške 
600 metrov nad morom. 

(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. 

V štvorci ABCD leží bod L na strane AB, bod M na strane BC, 
bod N na strane CD a bod K na strane DA tak, že platí rovnosť 
dĺžok |KL| = |LM| = |MN| = |NK|. 

Platí, že súčet obsahov trojuholníkov AKL, BLM, CMN a DNK 
je polovicou obsahu štvorca ABCD? 

(1) |AL| = |NC| 
(2) |KD| = |DN| 

(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. 

Karolína si potrebuje v práčke vyprať biele a farebné tričká. 
V práčke nemôžu byť súčasne biele a farebné tričká a zároveň 
môže dať do práčky naraz maximálne 5 kg bielizne. Najmenej 
koľkokrát bude musieť Karolína prať, aby vyprala všetky 
tričká? 

(1) Karolína má dohromady 13 tričiek. 
(2) Jedno tričko váži 400 gramov. 

(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. 

Najmenej koľko pohárov s objemom 1,5 dl je potrebných na 
rozliatie džúsu zo 60 fľaštičiek, z ktorých každá obsahuje 
štvrtinu litra džúsu? 

(A)   10 
(B)   36 
(C)   85 
(D) 100 
  

50. 

Požiarna nádrž v tvare kocky sa naplní vodou z daného 
prítoku za t minút. Za ako dlho by sa nádrž naplnila, keby za 
rovnakú jednotku času pritekalo do nádrže dvakrát viac vody, 
ale nádrž by mala tvar kocky s dvojnásobnou dĺžkou hrany? 
(Predpokladáme, že na začiatku naplňovania máme vždy 
prázdne nádrže.) 

(A) za 2t minút 
(B) za 4t minút 
(C) za 8t minút 
(D) za 16t minút 
  

51. 

Koľko rôzne zložených trojíc je možné vybrať zo skupiny 
piatich ľudí? 

(A)   5 
(B) 10 
(C) 15 
(D) 20 
  

52. 

Tomáš obral v pondelok jednu štvrtinu počtu všetkých 
ríbezľových kríkov na záhrade. V utorok obral o štyri kríky 
viac ako v pondelok, v stredu potom polovicu utorkového 
počtu kríkov. Koľko je na záhrade kríkov celkom, ak 
Tomášovi na štvrtok zostalo obrať ešte 6 kríkov? 

(A) 28 
(B) 30 
(C) 32 
(D) 36 
  

53. 

Ktoré z nasledujúcich čísel má druhú mocninu menšiu ako 
druhú odmocninu? 

(A)   0 
(B)   0,5 
(C)   1 
(D) 10 
  

54. 

Koľko mohlo byť na maturitnom plese najmenej študentov, 
ak ich bolo viac ako 100 a bolo ich možné rozsadiť k stolom 
ako po štyroch, tak aj po piatich, tak aj po šiestich, tak aj po 
siedmich, tak aj po ôsmich bez toho, aby niekto zostal a aby 
stoly boli úplne obsadené? 

(A)    210 
(B)    420 
(C)    840 
(D) 1 260 
  

55. 

Adam, Boris a Cyril si medzi sebou musia rozdeliť dvanásť 
zmien od pondelka do štvrtka (štyri ranné, štyri popoludňajšie 
a štyri nočné) tak, že každý musí prísť na štyri z nich. Je 
zakázané pracovať viac ako dve zmeny po sebe, ale pokiaľ 
má pracovník dve zmeny v jeden deň, potom naopak musia 
tesne nasledovať. Adam nemôže v pondelok ani v utorok ísť 
na nočnú zmenu, v stredu ani vo štvrtok nemôže naopak na 
rannú. Boris môže prísť do práce len kedykoľvek v pondelok 
či v stredu. Cyril je ochotný prísť na rannú či na nočnú zmenu 
len vtedy, pokiaľ by nikto zo zvyšných dvoch pracovníkov 
prísť nemohol. 

Kto bude postupne od pondelka do štvrtka na nočných 
zmenách? 

(A) Boris – Cyril – Adam – Cyril 
(B) Cyril – Adam – Boris – Adam 
(C) Cyril – Cyril – Adam – Adam 
(D) Boris – Cyril – Adam – Adam 
  



  22  analytická časť  22 
 

© Scio 2020  19 

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. 

Stánkár za deň predá 30 kg ľadového šalátu a o 18 kg menej 
párkov. Zeleru sa predá trikrát menej kg ako párkov a šalátu 
dohromady. Jeden kilogram zeleru stojí dvakrát menej ako 
jeden kilogram ľadového šalátu a štyrikrát menej ako jeden 
kilogram párkov. Ktorý z nasledujúcich výrazov vyjadruje 
celkovú cenu predaného tovaru za deň, kde Z zastupuje cenu 
jedného kg zeleru? 

(A) 2 · Z · 30 + 4 · Z · 18 + 0,5 · Z · 14 
(B) 30 · Z + 4 · Z · (14 + 18) 
(C) 2 · Z · (30 + 14) + 18 · Z 
(D) 4 · Z · 12 + 14 · Z + 2 · Z · 30 
  

57. 

V súťaži sú deti rozdelené do troch kategórií. V prvej kategórii 
je 9 detí priemerného veku A rokov, v druhej kategórii 18 detí 
priemerného veku B rokov a v tretej kategórii 15 detí 
priemerného veku C rokov. Priemerný vek detí v prvej a 
druhej kategórii dohromady je o tri roky nižší ako priemerný 
vek detí v tretej kategórii. Ktorá z nasledujúcich rovníc 
zodpovedá opísanej situácii? 

(A) 3
27

A B
C


   

(B) 
9 18

3
27

A B
C


   

(C) 
9 18

15 3
27

A B
C


   

(D) 
9 18

3
27

A B
C


   

  

58. 

Aby Kristína nezabudla svoj PIN, vymyslela si nasledujúcu 
pomocnú operáciu: od súčinu dvoch najväčších čísel vo 
svojom roku narodenia odpočíta dve najmenšie a keď 
výsledkom nahradí prvé dve čísla svojho roku narodenia, získa 
číslo o 1 väčšie, ako je jej PIN. Akému číslu sa rovná PIN 
Kristíninej karty, ak vieme, že sa narodila v roku 1984? 

(A) 1283 
(B) 1285 
(C) 6783 
(D) 6784 
  

59. 

Symbol ☼ predstavuje určitú operáciu, pre ktorú platí, že keď 
ju aplikujeme na číslo 4, dostaneme výsledok 15. Čo nemôže 
byť operáciou vyjadrenou symbolom ☼? 

(A) odpočítanie jednotky a následné vynásobenie piatimi 
(B) vynásobenie piatimi a následne odpočítanie piatich 
(C) vynásobenie štyrmi a následne odpočítanie troch 
(D) vynásobenie dvomi a následne pripočítanie siedmich 
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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 

Päť študentov (Šarlota, Teodor, Viktor, Zuzana, Žaneta) 
vyrazia cez prázdniny do piatich rôznych miest, troch 
slovenských (Žilina, Bratislava, Lučenec) a dvoch 
zahraničných (Kodaň, Paríž), pričom každý z nich pôjde do 
iného mesta. Každý z nich strávi v cieľovom meste iný počet 
dní (štyri, päť, šesť, sedem, osem). Vieme, že: 

 Teodor nepôjde do Bratislavy. 
 Najviac dní v cieľovom meste strávi Šarlota. 
 Teodor v cieľovom meste strávi presne o jeden deň viac 

ako Viktor. 
 Práve dvaja ľudia strávia viacero dní a práve dvaja ľudia 

menej dní v cieľovom meste než Viktor. 
 Obaja chlapci zostanú na Slovensku. 
 Ten, kto vyrazí do Lučenca, tam strávi 4 dni. 

60. 

Kto všetko môže ísť do Lučenca? 

(A) len Teodor 
(B) len ktokoľvek z dvojice Teodor, Viktor 
(C) len ktokoľvek z dvojice Žaneta, Zuzana 
(D) ktokoľvek z trojice Žaneta, Zuzana, Šarlota 
(E) ktokoľvek z trojice Žaneta, Zuzana, Teodor 
  

61. 

Kto určite nepôjde do Paríža? 

(A) Viktor a Teodor 
(B) Šarlota a Žaneta 
(C) len Viktor 
(D) len Šarlota 
(E) len Teodor 
  

62. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení je určite nepravdivé? 

(A) Osem dní bude trvať pobyt na jednom z miest na 
Slovensku. 

(B) Sedem dní bude trvať pobyt v Žiline. 
(C) Šesť dní bude trvať pobyt v Bratislave. 
(D) Zuzanin pobyt bude najkratší. 
(E) Žaneta vyrazí do Lučenca. 
  

63. 

Kam môže ísť Šarlota? 

(A) len do Paríža 
(B) len kamkoľvek z dvojice miest Kodaň, Lučenec 
(C) len kamkoľvek z dvojice miest Paríž, Lučenec 
(D) len kamkoľvek z dvojice miest Paríž, Kodaň 
(E) kamkoľvek z trojice miest Paríž, Kodaň, Lučenec 
  

TEXT K ÚLOHÁM 64 AŽ 66 

Pán Krátky mal troch synov (Róbert, Dávid, Michal) a tri 
dcéry (Zdena, Tamara, Klára), medzi ktorých rozdelil všetok 
svoj majetok – v poradí od najmladšieho k najstaršiemu dostali 
auto, vilu, chatu, dom, obrazy, hotovosť. Ďalej vieme, že: 

 Róbert je starší ako Dávid. 
 Zdena nedostala obrazy a je staršia ako Róbert. 
 Tamara je staršia než Klára a Dávid, ale mladšia než 

Michal. 

64. 

Pokiaľ by platilo, že Róbert je mladší ako Klára, čo by dostal 
Dávid? 

(A) chatu 
(B) dom 
(C) obrazy 
(D) hotovosť 
(E) auto 
  

65. 

Pokiaľ by platilo, že Klára dostala dom, čo by dostala Tamara? 

(A) obrazy 
(B) vilu 
(C) chatu 
(D) dom 
(E) hotovosť 
  

66. 

Pokiaľ by platilo, že Michal dostal obrazy, čo by mohla dostať 
Tamara? 

(A) len vilu 
(B) len dom 
(C) len hotovosť 
(D) čokoľvek z dvojice dom, obrazy 
(E) čokoľvek z dvojice chata, dom 
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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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