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V každém z následujících krátkých textů jsou dvě nebo tři prázdná místa, která značí, že ve větě bylo něco vynecháno. Vyberte 
z nabízených možností dvojici nebo trojici slov, která se významově a stylisticky nejlépe hodí do příslušného textu jako celku. 

1. 

Existenci kolektivních ceremoniálů ______ obvykle sociologové 
za jeden z hlavních faktorů, jímž se odlišuje náboženství od 
magie, i když hranice mezi nimi není úplně ______. 

(A) požadují – vypovídající 
(B) považují – zřetelná 
(C) vyzdvihují – přímá 
(D) jmenují – ověřená 
(E) označují – jednoduchá 
  

2. 

Už v roce 1940 vešlo v platnost nařízení o odpadech, ______ 
o sběru recyklovatelného odpadu, ale předpisy pro způsob 
zakládání a udržování skládek vznikly ______ v letech 1973 až 
1975. 

(A) neboli – dříve 
(B) pochopitelně – teprve 
(C) respektive – až 
(D) například – sotva 
(E) doslova – těžce 
  

3. 

Na ______ 30. let ______ Evropu další revoluční vlna, 
přičemž impuls k ní opět ______ z Francie. 

(A) počátku – zachvátila – zamířil 
(B) okraji – sužovala – směřoval 
(C) prahu – zasáhla – vzešel 
(D) sklonku – trápila – působil 
(E) startu – postihla – vyšel 
  

Vyberte z dvojic výrazů nabízených v odpovědích tu, po jejímž doplnění na vynechaná místa v zadání (v uvedeném pořadí) bude 
významový vztah mezi výrazy vpravo od rovnítka nejpodobnější významovému vztahu mezi výrazy vlevo od rovnítka (pořadí 
výrazů ve dvojicích je důležité). 

4. 

VYCHÝLENÝ : ______ = POMAČKANÝ : ______ 

(A) srovnat – vyžehlit 
(B) pokřivit – ušpinit 
(C) vztyčit – zmuchlat 
(D) vyvážit – vyprat 
(E) odvrátit – vyhladit 
  

5. 

______ : DOBRÝ = BLESKOVÝ : ______ 

(A) zlepšující – zpomalený 
(B) přijatelný – svižný 
(C) skvostný – rychlý 
(D) slušný – zářící 
(E) úspěšný – okamžitý 
  

6. 

PROTEKCE : ______ = ______ : UTRPENÍ 

(A) protežování – nepříjemnost 
(B) šikana – soucit 
(C) přímluva – úleva 
(D) znevýhodnění – požitek 
(E) vliv – strádání 
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V každé z následujících úloh vyberte z nabízených možností A až E ten výraz, který se v kontextu uvedené věty nejvíce blíží 
významu podtrženého výrazu (synonymum). Z možností F až J pak vyberte ten výraz, který se v kontextu uvedené věty nejvíce 
blíží opačnému významu podtrženého výrazu (antonymum). Pozor, v úlohách jde často o odlišení velmi jemných rozdílů. 

7. 

Za své stávající postavení ve firmě vděčí zaměstnanec své 
přičinlivosti a ochotě zkoušet nové věci. 

synonymum 

(A) nezištnosti 
(B) pečlivosti 
(C) cílevědomosti 
(D) šikovnosti 
(E) píli 

antonymum 

(F) nedůslednosti 
(G) zahálčivosti 
(H) konzervativnosti 
(I) pomalosti 
(J) nezkušenosti 
  

8. 

Učitel potrestal zpupného žáka domácím úkolem z matematiky 
navíc. 

synonymum 

(A) nedbalého 
(B) nepozorného 
(C) odbojného 
(D) prolhaného 
(E) líného 

antonymum 

(F) pečlivého 
(G) vzpurného 
(H) pravdomluvného 
(I) pracovitého 
(J) poslušného 
  

9. 

Senátorka pojala své mateřství jako součást politické agitace 
a dávala je v médiích ostentativně najevo, takže není divu, že 
někteří kreslíři na situaci reagovali ironickými obrázky. 

synonymum 

(A) vytrvale 
(B) okázale 
(C) nabubřele 
(D) samoúčelně 
(E) cíleně 

antonymum 

(F) sporadicky 
(G) zdvořile 
(H) sympaticky 
(I) nenápadně 
(J) promyšleně 
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V každém z následujících textů je právě jedna část, která do něj svým vyzněním nezapadá. U každé z úloh zvolte možnost, která 
obsahuje právě tu část textu, jež není v souladu s jeho celkovým vyzněním. 

10. 

Profesor Yudkin označil cukr za hlavní příčinu obezity již v roce 1972. Okamžitě byl však označen za lobbistu mlékárenského 
průmyslu a jeho práce byla odmítnuta jako „hora nesmyslů“. Odborníci na výživu se zkrátka rozhodli, že nepřítelem zdraví je tuk, 
nikoli cukr, a tato hypotéza byla zakotvena v oficiálních doporučeních. Vláda USA vydala v roce 1980 první směrnice stanovující 
potřebu snižovat množství tuku a cholesterolu ve stravě. Ovšem čím méně tuku populace přijímala, tím vyšší mírou obezity trpěla. 
Odborníci na výživu začali postupně přiznávat, že se profesor Yudkin možná mýlil. I americká vláda nedávno tiše připustila, že 
pravým viníkem obezity jsou spíše slazené nápoje než cholesterol. 

Která z následujících částí uvedeného textu není v souladu s jeho celkovým vyzněním? 

(A) Okamžitě byl však označen za lobbistu mlékárenského průmyslu a jeho práce byla odmítnuta jako „hora nesmyslů“. 
(B) Odborníci na výživu se zkrátka rozhodli, že nepřítelem zdraví je tuk, nikoli cukr, a tato hypotéza byla zakotvena v oficiálních 

doporučeních. 
(C) Ovšem čím méně tuku populace přijímala, tím vyšší mírou obezity trpěla. 
(D) Odborníci na výživu začali postupně přiznávat, že se profesor Yudkin možná mýlil. 
(E) I americká vláda nedávno tiše připustila, že pravým viníkem obezity jsou spíše slazené nápoje než cholesterol. 
  

11. 

Život v New Yorku přináší neustálé výzvy. Ve všem tam zažíváte obrovskou konkurenci. Pořád podvědomě poměřujete s druhými 
své schopnosti i svůj životní příběh. Naproti tomu v Praze je možné být průměrný a přitom žít spokojeně. Není potřeba dělat nic 
výjimečného, protože spousta lidí kolem vás není nijak výjimečná. Ano, známého spisovatele můžete potkat v Praze i v New Yorku. 
Ale v Americe jste v klidu a neřešíte, že je někdo lepší než vy. 

Která z následujících částí uvedeného textu není v souladu s jeho celkovým vyzněním? 

(A) Ve všem tam zažíváte obrovskou konkurenci. 
(B) Naproti tomu v Praze je možné být průměrný a přitom žít spokojeně. 
(C) Není potřeba dělat nic výjimečného, protože spousta lidí kolem vás není nijak výjimečná. 
(D) Ano, známého spisovatele můžete potkat v Praze i v New Yorku. 
(E) Ale v Americe jste v klidu a neřešíte, že je někdo lepší než vy. 
  

12. 

Je zcela evidentní, že v 21. století již institut rodiny nemá co nabídnout. Psychologové se shodují, že v rodině se formují první lidské 
zkušenosti. V ní vyrůstáme, jsme součástí košatého stromu lidských vztahů a učíme se tvořit společenství. Ovoce našich životů, 
výsledky naší práce, výchovy a usilování jsou podmíněny vším, co jsme se v rodině naučili. Nacházíme zde podporu a zázemí, 
oslavujeme úspěchy a milníky našich životů. Bohužel současná společnost směřuje k individualismu a někdejší soudržnost více 
generací je ohrožena. Ačkoli pro osobnostní růst je důležité rozpoznat klady a zápory zděděné po předcích, stále méně lidí se zajímá 
o své rodiče a prarodiče. 

Která z následujících částí uvedeného textu není v souladu s jeho celkovým vyzněním? 

(A) Je zcela evidentní, že v 21. století již institut rodiny nemá co nabídnout. 
(B) Psychologové se shodují, že v rodině se formují první lidské zkušenosti. 
(C) Ovoce našich životů, výsledky naší práce, výchovy a usilování jsou podmíněny vším, co jsme se v rodině naučili. 
(D) Bohužel současná společnost směřuje k individualismu a někdejší soudržnost více generací je ohrožena. 
(E) Ačkoli pro osobnostní růst je důležité rozpoznat klady a zápory zděděné po předcích, stále méně lidí se zajímá o své rodiče a prarodiče. 
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13. 

Před volbami do sněmovny před dvěma lety se poslanci stavěli k návrhu povinného posledního roku v mateřské škole značně 
odmítavě. Nyní to vypadá tak, že poslanci zákon zavádějící povinný poslední rok ve školce sice odsouhlasí, ale už teď se za něj 
omlouvají stylem „nebojte, stejně ho nebude muset nikdo dodržovat“. Z jednoznačné podpory se totiž během dvou let stalo jen velmi 
odtažité ano. Před dvěma lety poslanci argumentovali tím, že povinná školka pomůže sociálně znevýhodněným dětem. Kromě toho 
tvrdili, že mnohým rodičům odpadnou starosti s hledáním volného místa. Dnes již ale hlavní předvolební trhák téměř nikdo 
nepodporuje. 

Která z následujících částí uvedeného textu není v souladu s jeho celkovým vyzněním? 

(A) Před volbami do sněmovny před dvěma lety se poslanci stavěli k návrhu povinného posledního roku v mateřské škole 
značně odmítavě. 

(B) Nyní to vypadá tak, že poslanci zákon zavádějící povinný poslední rok ve školce sice odsouhlasí, ale už teď se za něj omlouvají 
stylem „nebojte, stejně ho nebude muset nikdo dodržovat“. 

(C) Z jednoznačné podpory se totiž během dvou let stalo jen velmi odtažité ano. 
(D) Před dvěma lety poslanci argumentovali tím, že povinná školka pomůže sociálně znevýhodněným dětem. 
(E) Dnes již ale hlavní předvolební trhák téměř nikdo nepodporuje. 
  

14. 

Sociálně a ekonomicky silnější rodiče stále častěji stahují své děti z veřejného vzdělávacího systému. Ministerstvo školství by proto nemělo 
povolovat vznik dalších soukromých škol, jinak hrozí, že bude docházet k čím dál výraznějšímu oddělení elit od zbytku společnosti, a to už 
v raném věku. Osobně si myslím, že postoj ministerstva v otázce nových soukromých škol není v souladu ani s dlouhodobým záměrem 
vzdělávání v Česku, ani se strategickým záměrem rozvoje regionů. Je třeba si uvědomit, že bránění v činnosti soukromých škol pouze 
přiměje tu část rodičů, kteří o vzdělávání svých dětí skutečně uvažují, k hledání jiných cest, jak z veřejného školství utéct. A lidé na 
ministerstvu si mohou být jisti, že tito rodiče si cestu najdou, neboť jsou převážně vysoce vzdělaní a schopní. Shrnuto a podtrženo, 
omezování vzniku nových soukromých škol je nekoncepčním zásahem, který českému školství skutečně nijak nepomůže. 

Která z následujících částí uvedeného textu není v souladu s jeho celkovým vyzněním? 

(A) Ministerstvo školství by proto nemělo povolovat vznik dalších soukromých škol, jinak hrozí, že bude docházet k čím dál 
výraznějšímu oddělení elit od zbytku společnosti, a to už v raném věku. 

(B) Osobně si myslím, že postoj ministerstva v otázce nových soukromých škol není v souladu ani s dlouhodobým záměrem 
vzdělávání v Česku, ani se strategickým záměrem rozvoje regionů. 

(C) Je třeba si uvědomit, že bránění v činnosti soukromých škol pouze přiměje tu část rodičů, kteří o vzdělávání svých dětí skutečně 
uvažují, k hledání jiných cest, jak z veřejného školství utéct. 

(D) A lidé na ministerstvu si mohou být jisti, že tito rodiče si cestu najdou, neboť jsou převážně vysoce vzdělaní a schopní. 
(E) Shrnuto a podtrženo, omezování vzniku nových soukromých škol je nekoncepčním zásahem, který českému školství skutečně 

nijak nepomůže. 
  

15. 

Na konferenci Mezinárodní astronomické unie v roce 2006 byla odhlasována jednoznačná definice planety, neboť taková definice do té 
doby neexistovala. Pluto, který mnoha svými vlastnostmi kritéria planety nesplňoval, byl tehdy přeřazen do kategorie trpasličích planet, 
spolu s např. Ceres, která byla do té doby označována jako planetka. Mnoho lidí tuto změnu neslo s těžkým srdcem. Obzvláště Američané 
osud Pluta prožívali, patrně proto, že se jednalo o jedinou planetu Sluneční soustavy, která nebyla poprvé pozorována a detailně popsána 
Evropany, ale domácími astronomy z pozemních observatoří v USA. Pojmenována podle něj byla dokonce i disneyovská kreslená 
postavička. Pluto není možné ze Země pozorovat a téměř žádné parametry jeho tělesa dosud neznáme. Přesto v USA stále platí za jakéhosi 
národního hrdinu z řad vesmírných těles. Jeho degradace ze statusu planety je předmětem mnoha hořkých vtipů. Na amerických e-shopech 
například seženete celou plejádu triček s nápisy jako „Pluto, 1930–2006. Nezapomeneme!“ a podobně. 

Která z následujících částí uvedeného textu není v souladu s jeho celkovým vyzněním? 

(A) Obzvláště Američané osud Pluta prožívali, patrně proto, že se jednalo o jedinou planetu Sluneční soustavy, která nebyla poprvé 
pozorována a detailně popsána Evropany, ale domácími astronomy z pozemních observatoří v USA. 

(B) Pluto není možné ze Země pozorovat a téměř žádné parametry jeho tělesa dosud neznáme. 
(C) Přesto v USA stále platí za jakéhosi národního hrdinu z řad vesmírných těles. 
(D) Jeho degradace ze statusu planety je předmětem mnoha hořkých vtipů. 
(E) Na amerických e-shopech například seženete celou plejádu triček s nápisy jako „Pluto, 1930–2006. Nezapomeneme!“ a podobně. 
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Všechny následující úlohy řešte pouze na základě informací uvedených v textu či z něho vyplývajících. 

16. 

Třicetiletá válka vynesla Švédsko poprvé a naposledy mezi 
evropské velmoci. Vestfálský mír, který tuto válku ukončil, mu 
roku 1648 přiřkl území ve Svaté říši římské, což kromě účasti 
na jednání říšského sněmu znamenalo i možnost dlouhodobě 
zasahovat do říšské politiky. Švédští panovníci se stali 
říšskými knížaty. Jejich nerozvážnost a přehnaná touha po 
mocenském vlivu i na východě Evropy, ať již šlo o angažmá 
ve slabším Polsku, či střetnutí s Ruskem, však severskou 
monarchii stály nakonec její postavení a velkou část území. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Území Švédska se díky vestfálskému míru rozrostlo 
směrem na východ. 

(B) Jednání říšského sněmu se účastnily výhradně země, 
kterým patřilo území ve Svaté říši římské. 

(C) Švédsko nedokázalo udržet mocenské pozice 
zaujímané po vestfálském míru. 

(D) Rusko bylo první zemí, která dokázala švédské bojovníky 
porazit. 

(E) Švédsko bylo ve třicetileté válce nejúspěšnější zemí. 
  

17. 

Sdílená ekonomika v posledních letech zažívá boom po celém 
světě. Lidé mezi sebou sdílejí auta či nářadí. Mohou díky tomu 
ušetřit, protože nemusejí výlučně vlastnit a kupovat vše, co 
potřebují. A mohou samozřejmě i vydělat. Řada lidí dnes 
například sdílí vlastní byty a domy. Růstu obliby sdílení 
nahrává jednak rozvoj moderních technologií, jednak poměrně 
silná snaha vyhnout se klasickým ekonomickým strukturám, 
jejichž důvěryhodnost byla finanční krizí otřesena. V 
neposlední řadě podporuje ideu sdílení stále rozšířenější 
povědomí o potřebě šetřit zdroje. Budoucnost sdílení je ale 
značně nejistá. Kritici z řad podnikatelů protestují a tlačí na 
zákonodárce, aby sdílení legislativně ošetřili a narovnali 
sdílením pokřivený trh. Očekává se proto, že nadcházející rok 
bude ve znamení zákazů či omezení některých oblastí sdílení. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Některé oblasti sdílení budou možná legislativně 
upraveny. 

(B) Sdílená ekonomika existuje teprve několik let. 
(C) Bez internetu a mobilních aplikací by rozvoj sdílení nebyl 

možný. 
(D) Sdílení se týká výhradně nemovitých věci. 
(E) Finanční krize podkopala u mladé generace důvěru 

v kapitalismus. 
  

18. 

Britská školní inspekce je pod sílícím tlakem, aby prokázala, 
že výsledky školních inspekcí jsou nezaujaté a objektivní. 
V kuloárech koluje přesvědčení, že výsledky inspekcí záleží 
převážně na tom, který z inspektorů na školu přijde. Kritici 
britské školní inspekce uvádějí, že odhadem každá desátá 
inspekční návštěva není plně objektivní. Podle návrhu 
učitelských odborů by na školy měli chodit vždy dva na sobě 
nezávislí inspektoři a měla by se zkoumat míra jejich shody. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Objektivitu školních inspekcí nelze zajistit. 
(B) Učitelské odbory ve Velké Británii dlouhodobě kritizují 

činnost tamní školní inspekce. 
(C) Na výsledky školních inspekcí může mít dle některých 

názorů vliv osobnost inspektora. 
(D) Pokud vykonají inspektoři inspekční návštěvu ve dvojici, 

roste šance, že jejich hodnocení budou shodná. 
(E) Učitelské odbory chtějí zvyšovat nezaujatost jednotlivých 

inspektorů. 
  

19. 

Sršňovití (Vespidae) jsou nejvýznamnějšími zástupci aktivně 
jedovatých druhů hmyzu řádu blanokřídlých (Hymenoptera). 
Jejich jedový aparát se skládá ze tří částí: jedových žláz, 
jedového váčku a žihadla. Jedovaté jsou pouze samičky, 
jelikož jedové žlázy se vyvinuly z připojených orgánů 
samičího rozmnožovacího ústrojí. Vosy a sršni (na rozdíl od 
včel) nemají na žihadle zpětné háčky, a žihadlo proto mohou 
použít i několikrát. 

Které z následujících tvrzení z uvedeného textu nevyplývá? 

(A) Samci sršňovitých nejsou jedovatí. 
(B) Jedový váček je součástí jedového aparátu. 
(C) Včely mají na žihadle zpětné háčky. 
(D) Žihadlo se vyvinulo ze samčího rozmnožovacího 

ústrojí. 
(E) Sršňovití jsou zástupci řádu blanokřídlých. 
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20. 

Tomás Faragó se ve své studii zaměřil na lidskou schopnost 
rozlišovat emoce psů podle jejich štěkání. Zajímalo ho, zda 
dokážeme na základě zvukového záznamu rozeznat, v jakém 
případě se jedná o projev radosti, a kdy se jedná o výraz pocitu 
ohrožení. Výsledky výzkumu ukázaly, že si psí reakce správně 
vyložilo 63 % účastníků. Ženy byly v rozeznávání projevů 
obou typů emocí zachycených na nahrávkách úspěšnější než 
muži, uspělo dokonce 65 % z nich. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Psi štěkají nejenom v případech, kdy se cítí ohroženi, 
ale i když mají radost. 

(B) Mužští účastníci výzkumu porozuměli významu psího 
štěkání jen v menšině případů. 

(C) Psi štěkají, protože se snaží napodobovat lidské emoce. 
(D) Během výzkumu bylo účastníky správně určeno 63 % 

záznamů štěkání. 
(E) Tomás Faragó zkoumal, jak se liší psí štěkání v okamžiku 

radosti a ohrožení. 
  

21. 

Vzorem k veltruské klasicistní stavbě Laudonova pavilonu byl 
obdobný objekt v Prior Parku v anglickém Bathu 
z první poloviny 18. století. Z obdélníkového půdorysu 
Laudonova pavilonu vystupují dva sloupové portály 
s trojúhelníkovými štíty, rámující vysoké půlkruhově klenuté 
protilehlé vchody, k nimž na obou stranách vedou schody. 
Stěny nad průplavem jsou prolomeny velkými okny, která jsou 
dělena jónskými sloupky a uprostřed zaklenuta půlkruhovými 
oblouky. 

Které/á z následujících tvrzení vyplývá/ají z uvedeného textu? 

I. Laudonův pavilon ve Veltrusích byl postaven v první 
polovině 18. století. 

II. Do Laudonova pavilonu lze vstoupit po schodech 
nejméně ze dvou stran. 

III. Laudonův pavilon je klasicistní stavbou. 

(A) jen II 
(B) jen III 
(C) jen I a III 
(D) jen II a III 
(E) všechna tři 
  

22. 

Každá supernova, tedy exploze, která završuje zánik velké 
hvězdy, je naprosto ohromující a otřese pořádným kusem 
vesmíru. Některé supernovy ale vynikají svojí silou a zářivostí. 
Říká se jim hypernovy a vznikají kolapsem na konci životního 
cyklu výjimečně masivních hvězd. V hypernově se jádro 
hvězdy hroutí přímo do nově vznikající černé díry, přičemž z 
pólů její rotace vytrysknou dva extrémně energetické proudy 
plazmatu dosahující takřka rychlosti světla. Tyto výtrysky 
emitují intenzivní gama záření a spekuluje se o tom, že právě 
ony způsobují tzv. gama záblesky. Exploze z kategorie 
hypernov jsou mnohem energetičtější, nejméně stokrát jasnější 
a také asi tak tisíckrát vzácnější než běžné supernovy. 
Odhaduje se, že v naší galaxii k výbuchu velikosti hypernovy 
dochází každých 200 milionů let. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Každá hvězda končí svůj život výbuchem, ale jen některé 
z těchto explozí se označují jako hypernovy. 

(B) K dalšímu výbuchu kategorie hypernovy by v naší galaxii 
mělo dojít až za 200 milionů let. 

(C) Pouze jedna hvězda z tisíce zaniká při výbuchu 
označovaném jako supernova. 

(D) Kolapsy některých hvězd mohou být spojeny se 
vznikem černých děr. 

(E) Pokaždé, když zaniká velká hvězda, dochází k tzv. gama 
záblesku. 

  

23. 

Podle výzkumů PISA stráví děti vzdělávající se v zemích 
OECD průměrně 44 hodin týdně učením, což odpovídá 55 % 
dostupného času (tj. po odečtu víkendů a osmi hodin spánku 
denně). V některých zemích mimo OECD se děti učí podstatně 
déle, např. ve Spojených arabských emirátech je to minimálně 
65 % dostupného času, zatímco v některých zemích OECD se 
děti učí méně než polovinu svého dostupného času (například 
ve Finsku nebo v Německu). Většinu rozdílu přitom tvoří 
učení mimo školu, domácí úkoly a soukromé hodiny. Ve 
Spojených arabských emirátech stráví děti jen o dvě hodiny 
více ve škole než jejich finští vrstevníci, mimo školu je to ale o 
17 hodin učení týdně více. Neplatí ale vždy přímá úměra, že 
čím více času stráví děti učením, tím dosahují lepších 
výsledků. Dokazují to výsledky v mezinárodních testech PISA. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Ve Spojených arabských emirátech mají děti nedostatek 
času na spaní a koníčky. 

(B) Děti ve Finsku stráví v průměru učením méně než 44 
hodin týdně. 

(C) PISA se zaměřuje výhradně na výzkum vzdělávání 
v zemích OECD. 

(D) Děti v Německu jsou chytřejší než děti ve Spojených 
arabských emirátech. 

(E) Výsledky mezinárodních testů PISA jsou diskutabilní. 
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Za souvislým textem následují úlohy sestavené na základě jeho obsahu. Přečtěte si uvedený text a pak vyberte u každé úlohy 
nejvhodnější odpověď na danou otázku. Všechny úlohy řešte pouze na základě toho, co se v textu píše nebo co z textu vyplývá. 

TEXT K ÚLOHÁM 24 AŽ 26 

Internet skutečně přišel jako bouře a zaskočil snad každého (nadšenci jsou výjimkou potvrzující pravidlo). Vyžaduje nejen spoustu 
nových návyků a dovedností, ale také nové myšlení, které například převrací naruby časté představy, které mají lidé o počítači. 
Navíc se internet rychle mění a vyžaduje také podobně flexibilní přístup od svých uživatelů, na což nejsou zvyklí – je to, jako kdyby 
se třikrát za rok změnil vysílací rozvrh televize včetně struktury jednotlivých kanálů, pořadů, seriálů, znělek, hlasatelů atd. Zběsilé 
tempo se v etablovaných oblastech internetu (média, významné obchody či služby) už pomalu zpomaluje, ne ani tak proto, že by už 
nebylo co vynalézat, ale protože tvůrci už začínají brát ohled na své zákazníky a cítí, že jim příliš nepomohou, když jim překopou 
web několikrát ročně pod rukama. 

Hlavní je ovšem dramaticky rychle se zvyšující dostupnost internetu. Získat vstupenku do světa internetu není vůbec obtížné a dnes 
ji využívá dobře půl milionu Čechů. Ale podobá se to vysazení netrénované osoby do jiného světa, třeba do indického velkoměsta. 
Jak intenzivně budete toto město, jeho lidi, obchody, služby, zábavu poznávat a prožívat? Určitě každý z nás jinak – ale naprostá 
většina (z laiků všichni) hodně pomalu a opatrně. 

Není asi překvapivé, že nejdříve si lidé vyzkoušejí elektronickou poštu – je to poměrně jednoduchá operace, poslat dopis 
kamarádovi, přijde odpověď, a už to znám. S pravidelnou prací s poštou a se získáním správných e-mailových návyků to zatím nemá 
moc společného, ale bariéra je už překonána – proto e-mail celkem bez překážek využije skoro každý uživatel internetu. Jen ale 
zhruba každý desátý český uživatel se zatím dostal k pravidelnému využívání webu. Služby webu (nejen média) vyžadují daleko víc 
aktivního přístupu, jsou velice pestré, a jejich ovládnutí není snadné – uvědomme si, že už jen prostá orientace v desítce 
nejvýznamnějších českých internetových médií je docela komplikovaná. 

Počet lidí, kteří zatím využili služeb internetových obchodů, je pak ještě mnohem menší. Bariéra internetového obchodu je totiž 
mnohem vyšší než u internetového média a hlavně vzbuzuje dojem závaznosti; lidé mají obavu, že mohou snadno něco pokazit, že si 
něco objednají, aniž si to vlastně uvědomí, a občas mají u zmateně fungujících obchodů i pravdu. 

(Jiří Hlavenka – Dělejte byznys na internetu) 

24. 

Které z následujících tvrzení odporuje informacím v uvedeném 
textu? 

(A) Lidé mají nesprávné představy o počítači. 
(B) Nevyškolení lidé nemají při práci s internetem žádné 

zábrany. 
(C) Na českém internetu je vysoký počet stránek. 
(D) U internetového obchodu existují jistá rizika. 
(E) Lidé nechtějí být příliš flexibilní. 
  

25. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, z jakého 
důvodu se podle uvedeného textu zpomalují změny v 
některých oblastech internetu? 

(A) Internet se stává dostupnějším pro stále větší počet uživatelů. 
(B) Opatrnost uživatelů internetových služeb se postupně 

zvyšuje. 
(C) Stále více uživatelů internetu používá pouze elektronickou 

poštu. 
(D) Nové internetové služby odrazují uživatele svojí složitostí. 
(E) Autoři internetového obsahu více myslí na běžné 

uživatele. 
  

26. 

Přibližně kolik Čechů podle uvedeného textu využívá služby 
internetových obchodů? 

(A) více než 500 000 
(B) 300 000–500 000 
(C) 200 000–300 000 
(D) 100 000–200 000 
(E) méně než 50 000 
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TEXT K ÚLOHÁM 27 AŽ 29 

Bylo jen otázkou času, kdy se stále lepší a především levnější a dostupnější drony stanou vážnou vojenskou hrozbou, a v roce 2016 
k tomu konečně došlo. Ozbrojenci takzvaného Islámského státu v iráckém Mosulu dokázali několik měsíců velmi efektivně 
zpomalovat postup irácké armády a amerických speciálních jednotek při osvobozování města, když běžné komerční kvadrokoptéry 
a další drony v hodnotě několika tisíc korun dostupné přes internetové obchody s hračkami vyzbrojili náložemi a granáty a vysílali je 
prakticky nepozorovaně na pozice útočících jednotek. „Irácké úsilí se takřka zastavilo, když během 24 hodin bylo ve vzduchu až 
sedmdesát takových dronů,“ připustil nedávno šéf amerického velitelství pro speciální operace Raymond Thomas. V jednom 
okamžiku podle něj ve vzduchu byl i tucet těchto strojů – a to i přes konvenční vzdušnou nadvládu koaličních sil nad celou oblastí. 
Jedinou dostupnou obranou iráckých a amerických jednotek byly ruční zbraně. 

Zkušenosti z obléhání Mosulu donutily proto americké velení zamyslet se nad tím, jak co nejrychleji vyvinout či zdokonalit 
technologie, které by umožňovaly drony efektivně ničit. Jednou z nich je využití výkonných laserů, které v uplynulých několika 
měsících dostalo v Pentagonu zelenou. 

Americká armáda už týdny testuje druhou verzi systému MEHEL umístěného na obrněném kolovém vozidle Stryker, který dokáže 
dron doslova smést z oblohy. Systém měli vojáci k dispozici už před rokem, oproti první verzi s laserovým kanónem o výkonu 2 kW 
teď ale dostal nový model laser o výkonu 5 kW. Do vozidla byl také nainstalován palubní radar, který dokáže blížící se dron 
zachytit. Systém kromě zničení dronu dovede rušit spojení mezi bezpilotním strojem a jeho obsluhou. Tu dokáže navíc najít a 
zaměřit pro úder dělostřelectva či letectva. V boji proti dronům přitom takto vyzbrojený obrněnec působí naprosto tiše. Při „střelbě“ 
nevydává žádné zvuky ani světelné efekty. Nepotřebuje také žádnou munici, jen energii. Do baterií pro laserový kanón ji vyrábějí 
generátory, které fungují na stejné palivo jako motory obrněnce. 

Poslední testování ukázala, že již současný výkon laserů postačuje na ničení taktických bezpilotních letounů různé hmotnosti 
i rozměrů. Už brzy ale bude mít americká armáda poprvé v historii k dispozici také laser o výkonu 10 kW. Do roku 2022 by podle 
šéfa americké protiraketové obrany Jamese Dickinsona armáda mohla vyzkoušet i laser o výkonu 100 kW. Ten by pak mohl být 
součástí systému protiraketové obrany. 

(Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/laser-na-niceni-dronu-05a-/zpr_nato.aspx?c=A170802_022436_zpr_nato_inc – upraveno) 

27. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) V roce 2016 došlo k vůbec prvnímu využití dronů při 
vojenské operaci. 

(B) Americká armáda na základě zkušeností získaných při 
osvobozování Mosulu zvažuje urychlení vývoje nových 
vojenských dronů. 

(C) Americké speciální jednotky utrpěly během osvobozování 
Mosulu velké ztráty na životech. 

(D) Americká armáda zatím nedisponuje laserem o 
výkonu 10 kW. 

(E) Spojené státy americké mají ve vývoji laserových zbraní 
náskok před jinými zeměmi. 

  

28. 

Která z následujících informací je v uvedeném textu přímo 
obsažena? 

(A) jméno velitele amerických vzdušných sil 
(B) výkon laseru, který byl součástí první verze systému 

MEHEL 
(C) obvyklý počet útoků drony na americké jednotky 

dobývající Mosul během jednoho dne 
(D) minimální výkon laseru nutný ke zničení bezpilotního 

letounu 
(E) označení systému americké protiraketové obrany 

využívajícího bezpilotní letouny 
  

29. 

Na kterou z následujících otázek je na základě informací 
v uvedeném textu možné jednoznačně odpovědět? 

(A) Mohou běžně dostupné drony představovat 
významnou vojenskou hrozbu? 

(B) Jsou všechny laserové kanóny při střelbě bezhlučné? 
(C) Která země jako první začala používat lasery pro vojenské 

účely? 
(D) Byla vozidla Stryker použita během vojenské operace 

v Mosulu? 
(E) Používá americká armáda drony jako protiraketovou obranu? 
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Za dvojicí textů následují úlohy sestavené na základě jejich obsahu. Všechny úlohy řešte pouze na základě toho, co se v textech 
píše nebo co z textů vyplývá. Přečtěte si oba texty v zadání a pak vyberte nejvhodnější odpověď na danou otázku. Vždy si 
pozorně přečtěte otázku – i zdánlivě podobná zadání se mohou lišit. 

TEXT K ÚLOHÁM 30 AŽ 33 

Text 1 

Když se dítě narodí v bilingvní, tedy dvojjazyčné rodině, neznamená to, že oba jazyky zvládne perfektně. Problém je, pokud to 
rodiče očekávají. Pak se dítě může dostat do zbytečného stresu. Nejlepší je, když slyší oba jazyky hned od narození a když každý 
rodič mluví zásadně svojí řečí. Dříve se odborníci domnívali, že dvojjazyčnost může být pro dítě zátěžová, dnes jsou naopak spíše 
přesvědčeni o jejích výhodách. 

Děti mluvící dvěma jazyky jsou často vnímavější a otevřenější, protože každou chvíli musejí vyhodnocovat, jak mluví jejich partner 
v rozhovoru. To je dobrý trénink pro mozek, děti díky tomu mají tvořivější myšlení a jsou citlivější v komunikaci. Bilingvní děti 
také dovedou lépe uvažovat o povaze a funkci jazyka a snadněji se učí další řeč. 

Rodiče si ale musejí uvědomit, že je vždy jeden jazyk silnější a druhý slabší, přičemž se tato dominance může během vývoje měnit. 
Ve slabším jazyce se může u některých předškoláků vyskytovat koktání. Vzniká především proto, že dítě už rychle myslí, chce toho 
říci hodně, ale ve slabším jazyce ještě není řečový projev tak rozvinutý, chybí i slovní zásoba. Když se pak slabší jazyk zlepšuje, 
koktání zpravidla samo od sebe odeznívá. 

Často panují i obavy, zda řečový vývoj dítěte probíhá správně, když děti míchají jazyky třeba i v jediné větě. To je ale pro bilingvní 
děti typické, s věkem a rozvojem obou jazyků se to zlepšuje. Důležité je, aby rodiče jazyky nemíchali a na dítě se vždy obraceli jen 
ve svém jazyce. 

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

Text 2 

V případě, že výuka jazyka probíhá v domácím prostředí, kde není ani jeden z rodičů cizinec, děti často nevědí, proč na ně matka či 
otec mluví cizím jazykem, a mohou být proto zmatené. Bylo dokázáno, že u velkého množství dětí vychovávaných bilingvně 
dochází k narušenému vývoji řeči. Těmto dětem prostě trvá déle, než si osvojí více jazyků. Mnohdy ještě v předškolním období mají 
problémy s výslovností, šišlají, neumějí hlásku r či ř. 

Některé děti mohou na časnou výuku cizího jazyka reagovat regresí – zpožděním vývoje. Mohou se také objevit problémy s 
mateřským jazykem. Děti z cizojazyčných školek, stejně jako bilingvně vychovávané děti, běžně nejsou schopny dobře odlišit jazyk 
mateřský od cizího. Používají oba dohromady. Nemohou-li najít vhodný výraz v mateřštině, okamžitě ho nahradí výrazem v cizím 
jazyce. Vnitřní řeč – myšlení se tím podstatně komplikuje a přináší to mnoho dalších problémů třeba v komunikaci s vrstevníky či 
dospělými. 

Jestliže dítě jazyk plynule nepoužívá během dalšího vývoje, jazyk se postupně ztrácí. Dokládají to studie dětí, které nějakou dobu 
žily v zahraničí. Po roce stráveném v cizojazyčné školce či škole se s vrstevníky i učiteli plynně domluvily. Jestliže se ale rodiče s 
nimi vrátili do českého prostředí bez dalšího kontaktu s cizím jazykem, schopnost rozumět a mluvit jiným jazykem postupně vyhasla 
a děti po několika letech doma si pamatovaly pouze několik základních frází. 

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

30. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z každého z uvedené 
dvojice textů? 

(A) Děti vychovávané bilingvně mají často problémy 
s výslovností problematických českých samohlásek. 

(B) Pokud rodič s dítětem mluví v cizí řeči, ačkoli sám není 
cizinec, často dochází ke zmatení dítěte. 

(C) Pro bilingvně vychovávané děti není míchání jazyků 
v jedné větě nijak neobvyklé. 

(D) Oba rodiče by s dětmi měli mluvit stejným jazykem. 
(E) Pokud děti ztratí kontakt s druhým jazykem, často jej za 

chvíli téměř úplně zapomenou. 
  

31. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z druhého, ale nikoli 
z prvního textu? 

(A) Ačkoli se odborníci dříve domnívali, že bilingvní výchova 
je spíše zátěžová, dnes mezi nimi převládá opačný názor. 

(B) Bilingvní výchova dětem významně ztěžuje vnitřní řeč. 
(C) Bilingvně vychovávané děti často v jedné větě míchají oba 

jazyky. 
(D) Koktání je mezi bilingvně vychovávanými dětmi velmi 

běžné. 
(E) Bilingvně vychovávané děti se snáze učí dalším cizím 

jazykům. 
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32. 

V názoru na který z následujících bodů se autoři v uvedených 
textech nejzřetelněji liší? 

(A) na vliv bilingvní výchovy na školní úspěšnost dětí 
(B) na dopad bilingvní výchovy na komunikační rozvoj 

dětí 
(C) na roli rodičů v bilingvní výchově 
(D) na názor odborníků na dvojjazyčnou výchovu 
(E) na vliv zahraničních pobytů na slabší a silnější jazyk 

bilingvních dětí 
  

33. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z prvního, ale nikoli 
z druhého textu? 

(A) Bilingvně vychovávané děti jsou často zmatené tím, že na 
ně rodiče mluví různými jazyky. 

(B) Odborníci se shodují na tom, že bilingvní výchova je pro 
děti spíše škodlivá. 

(C) Bilingvně vychovávané děti v řeči často míchají různé 
jazyky. 

(D) Problémy, které bilingvně vychovávané děti mají 
s výslovností a mícháním jazyků, se většinou časem 
vytrácejí. 

(E) Pobyt v zahraničí nemá výrazný vliv na jazykové 
schopnosti bilingvně vychovávaných dětí. 

  

 
 
 

STOP – KONEC ODDÍLU 1 

Pokud jste skončili a ještě vám zbývá čas, můžete si zkontrolovat svoji práci v tomto oddíle. 
Není dovoleno zabývat se dalším oddílem! 
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Není dovoleno používat kalkulačky! Není-li uvedeno jinak, jsou všechna použitá čísla reálná a zapsaná v desítkové soustavě. 
Čáry, které se jeví jako přímé, považujte za přímky. Číslo umístěné u části geometrického obrazce označuje velikost této části. 
O velikosti neoznačených částí obrazců nelze činit žádné předpoklady. Geometrické úlohy řešte pomocí matematických 
znalostí, nikoli odhadem či měřením z obrázku. Obsahuje-li úloha proměnnou, je třeba pro řešení uvažovat všechny její přípustné 
hodnoty. 

TEXT K ÚLOHÁM 34 AŽ 36 

Spojnicový graf ukazuje celkové počty ryb v rybníku vždy k 30. 6. v letech 1990 až 1994. Výsečový graf ukazuje druhové složení 
ryb v rybníku, které bylo shodné pro všechny prezentované roky. 

  
 

34. 

O kolik byl počet kaprů k 30. 6. 1993 vyšší než k 30. 6. 1991? 

(A) o 1 260 
(B) o 2 000 
(C) o 3 210 
(D) o 3 320 
(E) o 3 780 
  

35. 

Celkem kolik línů bylo v rybníku k 30. 6. 1994? 

(A) 3 800 
(B) 3 960 
(C) 4 205 
(D) 4 320 
(E) 4 477 
  

36. 

Jaký byl k 30. 6. let 1990 až 1994 průměrný počet ostatních 
ryb v rybníku? 

(A)    800 
(B) 1 000 
(C) 1 200 
(D) 1 400 
(E) 2 000 
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TEXT K ÚLOHÁM 37 AŽ 39 

Pan Malý vlastní stánek, v němž prodává pět druhů ovoce. Tabulka ukazuje u jednotlivých druhů prodávaného ovoce prodejní cenu 
za kilogram, počet kilogramů ovoce, které v pondělí prodal, a počet kilogramů ovoce, které se v pondělí zkazilo a proto je pan Malý 
musel místo prodeje vyhodit. 

 Cena za 1 kg v Kč Množství prodaného ovoce v kg Množství zkaženého ovoce v kg 

Jablka 20 50 2 

Pomeranče 30 40 6 

Švestky 20 50 1 

Banány 35 60 3 

Hrušky 25 40 0 

 

37. 

Kolik mohl pan Malý utržit za veškeré ovoce, které se v 
pondělí zkazilo, pokud by ho prodal za uvedené prodejní ceny? 

(A)   12 Kč 
(B) 100 Kč 
(C) 240 Kč 
(D) 325 Kč 
(E) 345 Kč 
  

38. 

Celkem kolik kg ovoce pan Malý během pondělí prodal? 

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

39. 

Za který druh ovoce utržil pan Malý v pondělí nejvíce peněz? 

(A) za jablka 
(B) za pomeranče 
(C) za švestky 
(D) za banány 
(E) za hrušky 
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V následujících úlohách porovnejte hodnoty výrazů vlevo a vpravo a zvolte odpověď: 
(A) pokud hodnota vlevo je větší, 
(B) pokud hodnota vpravo je větší, 
(C) pokud jsou si hodnoty rovny, 
(D) pokud nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší (tj. nelze jednoznačně rozhodnout, je-li hodnota vlevo větší než 

hodnota vpravo, menší než hodnota vpravo, nebo stejně velká jako hodnota vpravo). 

Informace týkající se jednoho nebo obou výrazů jsou uvedeny vždy nad oběma výrazy. 

vlevo vpravo 

40. 

Lenka má stejný počet známek jako Eva a Ivana dohromady. 
Ivana má dvakrát více známek než Eva. 

polovina počtu známek,  
které má Lenka 

počet známek,  
které má Eva 

 

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

41. 

Hodnota 30 tolarů je rovna hodnotě 4 000 jenů.  
Hodnota 3 000 jenů je rovna hodnotě 20 kun.  

hodnota 10 kun hodnota 10 tolarů 
 

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

42. 
 

dvojnásobek počtu hran  
n-bokého hranolu 

trojnásobek počtu vrcholů  
n-bokého hranolu 

 

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

vlevo vpravo 

43. 

Petra je třikrát starší než Monika. Za deset let bude Petra jen 
dvakrát starší než Monika. 

věk Petry před deseti lety 30 let 
 

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

44. 

Číslo m je kladné. 

jedna sedmina ze 30 % m jedna třetina ze 70 % m 
 

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

45. 

7a b   

2a  2b  
 

(A) Hodnota vlevo je větší než hodnota vpravo. 
(B) Hodnota vpravo je větší než hodnota vlevo. 
(C) Hodnota vpravo je stejná jako hodnota vlevo. 
(D) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší. 
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Každá z následujících úloh se skládá z otázky a dvou tvrzení, označených jako (1) a (2), která obsahují určité informace. Některé 
úlohy také obsahují úvodní informace. S využitím všech těchto informací, znalostí matematiky a objektivních známých faktů 
(tj. např. kolik dní má červenec, co znamená pojem zleva doprava...) rozhodněte, zda jsou dané informace dostačující pro určení 
jednoznačné odpovědi na otázku v zadání. 

46. 

Kolik cestujících je na palubě letadla? 

(1) Kapacita letadla je 160 míst pro cestující. 
(2) Zvětšíme-li počet cestujících na palubě o třetinu, budou 

místa pro cestující obsazena právě ze tří čtvrtin. 

(A) Tvrzení (1) samotné je dostačující, ale tvrzení (2) samotné 
není dostačující. 

(B) Tvrzení (2) samotné je dostačující, ale tvrzení (1) samotné 
není dostačující. 

(C) Obě tvrzení dohromady jsou dostačující, ale ani jedno 
tvrzení samotné není dostačující. 

(D) Každé tvrzení samotné je dostačující. 
(E) Tvrzení (1) a (2) dohromady nejsou dostačující. 
  

47. 

Honza a Aleš hrají hru, při které postupně každý z nich hází 
dvěma kostkami (jedná se o standardní šestistěnné kostky s 
čísly 1 až 6 na jednotlivých stěnách). Vítězem hry se stává ten, 
kdo v daném kole hry dosáhne vyššího součtu dvou čísel, která 
mu při jednom hodu padnou na obou jeho kostkách. Pokud by 
v jednom kole oba chlapci dosáhli stejného součtu, pokračuje 
hra dalším kolem. Hra skončila hned po prvním kole 
vítězstvím Aleše. Kolik činil součet čísel na obou Alešových 
kostkách? 

(1) Součet čísel na obou Honzových kostkách byl větší než 10. 
(2) Součet čísel na obou Honzových kostkách byl menší než 

12. 

(A) Tvrzení (1) samotné je dostačující, ale tvrzení (2) 
samotné není dostačující. 

(B) Tvrzení (2) samotné je dostačující, ale tvrzení (1) samotné 
není dostačující. 

(C) Obě tvrzení dohromady jsou dostačující, ale ani jedno 
tvrzení samotné není dostačující. 

(D) Každé tvrzení samotné je dostačující. 
(E) Tvrzení (1) a (2) dohromady nejsou dostačující. 
  

48. 

V šachovém klubu je celkem 53 členů. Kolik z nich je dívek? 

(1) Kdyby sehrála každá dívka s každou z ostatních dívek 
právě jednu šachovou partii, sehrály by dohromady 
153 partií. 

(2) Kdyby pětina chlapců z klubu odešla, zůstalo by jich 
v klubu o 10 více než dívek. 

(A) Tvrzení (1) samotné je dostačující, ale tvrzení (2) samotné 
není dostačující. 

(B) Tvrzení (2) samotné je dostačující, ale tvrzení (1) samotné 
není dostačující. 

(C) Obě tvrzení dohromady jsou dostačující, ale ani jedno 
tvrzení samotné není dostačující. 

(D) Každé tvrzení samotné je dostačující. 
(E) Tvrzení (1) a (2) dohromady nejsou dostačující. 
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49. 

Z místa A vyjel do místa B autobus stálou rychlostí 45 km/h. 
O dvě hodiny později vyjel z místa A po téže trase stálou 
rychlostí 75 km/h osobní automobil. Automobil dostihl 
autobus v místě S ležícím na trase mezi místy A a B. Jaká je 
vzdálenost mezi místy A a S (po trase, po níž jela obě 
vozidla)? 

(A)   90 km 
(B) 150 km 
(C) 135 km 
(D) 225 km 
  

50. 

Dana skládala obrázkové puzzle tvořené z 2 000 stejně 
velkých dílků. Poté, co složila 80 % obrázku, zjistila, že 
ztratila 20 dílků. Jakou část z dosud nesloženého zbytku 
obrázku nemůže kvůli chybějícím dílkům složit? 

(A)   1 % 
(B)   2 % 
(C)   5 % 
(D) 20 % 
  

51. 

Celkem kolik existuje různých čtyřciferných čísel 
obsahujících čtyři z číslic 2, 3, 0, 8, 5, jestliže se žádná číslice 
nesmí v čísle opakovat a číslo nesmí začínat nulou? 

(A) 40 
(B) 48 
(C) 64 
(D) 96 
  

52. 

Sešit je devětkrát dražší než tužka. Sešit a tužka stojí 
dohromady 20 Kč. Kolik budou stát dohromady dva sešity a 
tři tužky? 

(A) 36 Kč 
(B) 42 Kč 
(C) 45 Kč 
(D) 60 Kč 
  

53. 

Bobr s vydrou sežerou za den dohromady dvakrát více 
kilogramů potravy než nutrie. Vydra sežere za den pětkrát 
méně kilogramů potravy než bobr. Jaké množství potravy 
sežere za den nutrie, jestliže všechna tři zvířata sežerou 
dohromady za den 6 kg potravy? 

(A) 1 kg 
(B) 2 kg 
(C) 3 kg 
(D) 4 kg 
  

54. 

Základna rovnoramenného trojúhelníku má délku 12 cm, 
výška k ní příslušná má velikost 20 cm. Rovnoběžkou se 
základnou je odříznut trojúhelník, jehož obsah je čtyřikrát 
menší než obsah původního trojúhelníku. Jaká je výška 
příslušná základně odříznutého trojúhelníku? 

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

55. 

Děti hrají upravené Člověče, nezlob se: házejí třemi 
standardními šestistěnnými hracími kostkami najednou 
(černou, šedou a bílou) a posouvají figurky následovně:  
padne-li na dvou či více kostkách stejné číslo, posunou 
figurku o tolik polí, kolik odpovídá dvojnásobku tohoto čísla. 
V ostatních případech platí, že padne-li na šedé kostce sudé 
číslo, posunou figurku o tolik polí, jaké číslo padlo na černé 
kostce, zatímco padne-li na šedé kostce liché číslo, posunou 
figurku o jedno pole více, než jaké číslo padlo na bílé kostce. 
Která z následujících čísel mohla padnout na černé, šedé a 
bílé kostce (v tomto pořadí), posunuly-li děti po tomto hodu 
figurku o čtyři pole? 

(A) 3, 2, 4 
(B) 2, 1, 4 
(C) 2, 3, 3 
(D) 4, 5, 3 
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Každá z následujících úloh je založena na textu nebo na rovnici, nerovnici, zápisu funkce nebo jiném matematickém výrazu, 
případně jejich kombinaci. Řešení úlohy spočívá v matematizaci určité situace nebo naopak v převedení matematického zadání 
do verbální podoby. Vždy si pozorně přečtěte otázku – i zdánlivě podobná zadání se mohou lišit. 

56. 

Ve výtahu jelo 5 osob, jejichž průměrná hmotnost byla x kg. 
K nim přistoupila šestá osoba, jejíž hmotnost byla 60 kg. 
Průměrná hmotnost osob ve výtahu se změnila na y kg. Který 
z následujících vztahů uvedenou situaci vyjadřuje? 

(A) 
5

60
6

x
y   

(B) 
60

6

x
y


  

(C) 5 60 6x y   

(D) 60x y   
  

57. 

V restauraci je stejný počet dvojmístných, trojmístných 
a čtyřmístných stolů. U trojmístných stolů je celkem x míst. 
Celkový počet míst u všech stolů je y. Který z následujících 
vztahů uvedenou situaci vyjadřuje? 

(A) 2 4x y    

(B)  2 4x x y     

(C)  2 3 4
3

x
y     

(D)  3 2 3 4x y     

  

58. 

Luděk a Martina si každý tajně zvolili své kladné celé číslo 
menší než 8 (čísla mohla být stejná nebo různá). Luděk svým 
číslem vynásobil součet čísel 1 a 2, Martina svým číslem 
vynásobila součet čísel 2 a 3. Součet výsledků obou výpočtů 
(součinů) je 45. Jaký je součet tajných čísel Luďka a Martiny? 

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

59. 

Operace @ je pro každá dvě kladná celá čísla m a n definována 
jako součet všech celých čísel ležících mezi m a n. Čemu se 
rovná b, platí-li 5 @ b = 7? 

(A) 8 
(B) 7 
(C) 3 
(D) 2 
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Každá z následujících úloh je založena na textu a na souboru podmínek. Rozlišujte, které podmínky se týkají celé série úloh a 
které podmínky jsou uvedeny pouze pro jednu jedinou úlohu. U některých úloh může být užitečné pomoci si hrubým náčrtkem. 

TEXT K ÚLOHÁM 60 AŽ 63 

Každý ze čtyř kamarádů (Adam, Bořek, Cyril, David) má jinou 
partnerku (Marie, Naďa, Olga, Pavla) a dal jí jako valentýnský 
dárek jinou květinu (orchidej, tulipán, růži, astru). Víme, že: 

 Pavla není ani partnerka Bořka, ani partnerka Davida. 
 Cyrilovou partnerkou je buď Marie, nebo Olga. 
 Bořek dal své partnerce astru. 
 Naďa dostala růži. 

60. 

Který z kamarádů mohl své partnerce dát tulipán? 

(A) jen Adam 
(B) jen Cyril 
(C) jen David 
(D) jen kterýkoli z dvojice Adam, Cyril 
(E) kterýkoli z trojice Adam, Cyril, David 
  

61. 

Kterou z dívek může mít za partnerku Adam? 

(A) jen Marii 
(B) jen Olgu 
(C) jen Pavlu 
(D) kteroukoli z dvojice Marie, Olga 
(E) kteroukoli z dvojice Pavla, Naďa 
  

62. 

Která z dívek mohla dostat orchidej? 

(A) jen Pavla 
(B) jen Olga 
(C) jen kterákoli z dvojice Marie, Olga 
(D) jen kterákoli z dvojice Olga, Pavla 
(E) kterákoli z trojice Marie, Olga, Pavla 
  

63. 

Která z následujících informací, pokud by platila, by umožnila 
pro každou dívku jednoznačně určit, čí partnerkou je a jakou 
květinu dostala? 

(A) Bořkovou partnerkou je Marie. 
(B) Olga dostala orchidej. 
(C) Cyril dal své partnerce tulipán. 
(D) Pavla je partnerkou Adama. 
(E) David dal své partnerce růži. 
  

TEXT K ÚLOHÁM 64 AŽ 66 

V motocyklových závodech se na prvních pěti místech umístili 
jezdci na motocyklech pěti různých značek (Aprilia, Honda, 
Jawa, Yamaha, Kawasaki). Víme, že: 

 Žádní dva jezdci se neumístili na stejném místě. 
 Aprilia nedojela pátá. 
 Yamaha dojela před Jawou, ale až za Kawasaki. 
 Honda dojela čtvrtá. 

64. 

Který motocykl mohl dojet druhý? 

(A) jen kterýkoli z dvojice Aprilia, Kawasaki 
(B) jen kterýkoli z dvojice Jawa, Aprilia 
(C) jen kterýkoli z dvojice Yamaha, Kawasaki 
(D) jen kterýkoli z dvojice Yamaha, Aprilia 
(E) kterýkoli z trojice Aprilia, Yamaha, Kawasaki 
  

65. 

Pokud by platilo, že Aprilia dojela třetí, které z následujících 
tvrzení by bylo určitě pravdivé? 

(A) Yamaha byla první. 
(B) Kawasaki byla druhá. 
(C) Aprilia dojela hned za Yamahou. 
(D) Jawa dojela před Hondou. 
(E) Honda dojela před Yamahou. 
  

66. 

Na kterém místě mohla skončit Yamaha? 

(A) jen na prvním 
(B) jen na druhém 
(C) jen na třetím 
(D) jen na kterémkoli z dvojice druhé, třetí 
(E) na kterémkoli z trojice první, druhé, třetí 
  

 

 
STOP – KONEC TESTU 

Pokud jste skončili a ještě vám zbývá čas, můžete si zkontrolovat svoji práci v tomto oddíle. 
Není dovoleno zabývat se předchozím oddílem! 
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