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V každé z následujících úloh vyberte slovo, které se 
nejvíce blíží opačnému významu slova v zadání. 

1. 

ÚTRŽKOVITĚ 

(A) souvisle 
(B) včasně 
(C) přesně 
(D) barvitě 
(E) zmateně 
  

 

V každé z následujících úloh vyberte dvojici slov, mezi 
nimiž je vztah nejpodobnější vztahu mezi dvojicí slov 
v zadání. 

2. 

SOUD : ROZSUDEK 

(A) zločin : krádež 
(B) trénink : závod 
(C) výzkum : objev 
(D) válka : boj 
(E) obchod : útrata 
  

 

V každé z následujících úloh vyberte slovo či dvojici slov 
nebo výrazů, které se nejlépe hodí na vynechaná místa ve 
větě v zadání. 

3. 

Historie mnohokrát _______, že odvahou a zápalem mohou 
válečníci _______ i velkou přesilu. 

(A) potvrdila – podpořit 
(B) ukázala – udolat 
(C) předvedla – vytvořit 
(D) rozhodla – zničit 
(E) souhlasila – porazit 
  

4. 

Ani přes _______ úsilí našeho týmu v posledních minutách 
se nepodařilo stav utkání  _______. 

(A) omezené – napravit 
(B) překvapivé – dohrát 
(C) nadšené – dohnat 
(D) vítězné – zlepšit 
(E) zvýšené – zvrátit 
  

 

Následující úlohy se vztahují k textu a uvedeným 
podmínkám. Každou úlohu řešte nezávisle na ostatních. 

TEXT K ÚLOHÁM 5 AŽ 7 

Katka má v pondělí v rozvrhu 6 různých předmětů – 
anglický jazyk, německý jazyk, český jazyk, dějepis, 
zeměpis a fyziku. O pořadí, v jakém následují po sobě, 
víme: 

• Jako první předmět je některý z jazyků, ale ne 
český jazyk. 

• Hodiny anglického, českého a německého jazyka 
jsou všechny během prvních čtyř hodin.  

• Zeměpis je v rozvrhu později než fyzika. 

• Bezprostředně po hodině dějepisu následuje 
hodina německého jazyka. 

5. 

Které z následujících tvrzení je určitě pravdivé? 

(A) První hodinu je český jazyk. 
(B) Poslední hodinu je fyzika. 
(C) Třetí hodinu je německý jazyk. 
(D) Poslední hodinu je zeměpis. 
(E) Český jazyk následuje až po dějepisu. 
  

6. 

Které pořadí předmětů ve druhé až páté hodině je v souladu 
s uvedenými podmínkami možné? 

(A) český jazyk, dějepis, německý jazyk, zeměpis 
(B) dějepis, český jazyk, německý jazyk, fyzika 
(C) dějepis, německý jazyk, český jazyk, fyzika 
(D) český jazyk, německý jazyk, dějepis, fyzika 
(E) dějepis, německý jazyk, český jazyk, zeměpis 
  

7. 

Které z následujících tvrzení určitě neplatí? 

(A) Dějepis je v rozvrhu až po fyzice. 
(B) Český jazyk je v rozvrhu až po dějepisu. 
(C) Německý jazyk je v rozvrhu až po anglickém jazyku. 
(D) Zeměpis je v rozvrhu až po českém jazyku. 
(E) Německý jazyk je v rozvrhu až po českém jazyku. 
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GRAF K ÚLOHÁM 8 A 9 

Tři veterináři (Nový, Tupý, Milý) očkují kozy, ovce a 
králíky. Graf uvádí, kolik koz, ovcí a králíků jednotliví 
veterináři naočkovali v jednotlivých měsících. 

 
8. 

Kolik koz naočkovali dohromady všichni tři veterináři 
v únoru? 

(A) 500 
(B) 550 
(C) 600 
(D) 650 
(E) 750 
  

9. 

O kterých měsících platí, že v nich veterinář Milý naočkoval 
víc králíků než veterinář Tupý ovcí? 

(A) jen o lednu a dubnu 
(B) jen o únoru a březnu 
(C) jen o lednu a květnu 
(D) jen o lednu, dubnu a květnu 
(E) jen o březnu, dubnu a červnu 
  

TABULKA K ÚLOHÁM 10 A 11 

Čtyři kamarádky (Blanka, Stáňa, Naďa, Tereza) každý den 
cvičí jógu. V tabulce je uvedeno, kolik minut každá z nich 
v jednotlivých dnech týdne cvičila. 

  pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle
Naďa 12 10 11 9 8 13 7 
Tereza 14 15 13 10 9 10 10 
Blanka 6 9 10 11 9 11 9 
Stáňa 8 7 12 8 7 12 12 

 

10. 

Ve kterých dnech určitě platí, že Stáňa odcvičila víc minut 
než předchozí den i víc než následující den? 

(A) jen v úterý 
(B) jen ve středu 
(C) jen v pátek 
(D) jen v sobotu 
(E) jen ve středu a v sobotu 
  

11. 

Jaký je rozdíl mezi největším a nejmenším počtem minut, 
které Stáňa odcvičila v jednotlivých dnech? 

(A) 10 minut 
(B)   8 minut 
(C)   7 minut 
(D)   6 minut 
(E)   5 minut 
 

V následujících  dvou úlohách je vaším úkolem porovnat 
dvě hodnoty. 

12. 

 
Ve čtverci CDAB jsou vyznačeny bílé a šedé trojúhelníky. 

součet obsahů všech 
šedých trojúhelníků 

součet obsahů všech 
bílých trojúhelníků 

(A) Hodnota vlevo je větší než hodnota vpravo. 
(B) Hodnota vpravo je větší než hodnota vlevo. 
(C) Hodnota vlevo je stejná jako hodnota vpravo. 
(D) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší. 
  

13. 
Čepice s šálou stojí dohromady 180 Kč. 

Čepice stojí pětkrát víc než šála. 
 

100 Kč cena tří šál 

(A) Hodnota vlevo je větší než hodnota vpravo. 
(B) Hodnota vpravo je větší než hodnota vlevo. 
(C) Hodnota vlevo je stejná jako hodnota vpravo. 
(D) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší. 
  

14. 

Tužky byly před Vánocemi zlevněny o 20 %. Kolik stálo 
8 tužek před zlevněním, jestliže 5 tužek po zlevnění stojí 
20 Kč? 

(A) 22 Kč 
(B) 28 Kč 
(C) 32 Kč 
(D) 36 Kč 
(E) 40 Kč 
  

15. 

Jana je třikrát starší než Sylva. Za šest let bude Sylva 
o polovinu mladší než Jana. Kolik let je nyní Janě? 

(A) 24 
(B) 21 
(C) 18 
(D) 15 
(E) 12 
  


