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Pokyny ke zkoušce:

n Test obsahuje 66 úloh.

n Je rozdělen do 2 oddílů, na řešení prvního máte 35 minut, na další 50 minut.

n Pracujte vždy jen na příslušném oddílu, časy nejsou převoditelné.

n U každé úlohy je jen jedna správná odpověď.

n Za každou správnou odpověď získáte bod, za špatnou část bodu ztrácíte.

n Nejlepší je řešit nejdříve snadné úlohy a k náročnějším se vrátit.

n Nebuďte nervózní z toho, že nevyřešíte všechno, to se povede málokomu.
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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. 

Mezi ______ účinky „prášků na chytrost“ patří zrychlení 
přítoku krve dodávající do mozku více kyslíku, zlepšení 
paměti a schopnosti učit se a také ______ celkové duševní 
vyrovnanosti. 

(A) žádoucí – posílení 
(B) vedlejší – vytvoření 
(C) nežádoucí – upevnění 
(D) základní – léčba 
(E) další – úprava 
  

2. 

Základním ______ pro dosažení úspěchu v podnikání je dobrý 
podnikatelský záměr a dostatek ______ pro pokrytí 
počátečních nákladů. 

(A) důvodem – zákazníků 
(B) cílem – peněz 
(C) přínosem – financí 
(D) předpokladem – prostředků 
(E) návodem – vůle 
  

3. 

______ loni trápilo jihomoravské zemědělce sucho a pak 
i horko, které již tak ______ úrodu snížilo, letos ______ 
tropická vedra jen pár dnů. 

(A) Přestože – nevelkou – byla 
(B) Jelikož – nízkou – dosahovala 
(C) Protože – zbídačenou – škodila 
(D) Zatímco – bídnou – panovala 
(E) Ačkoli – nevýraznou – nastala 
  

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. 

PTÁK : ______ = ______ : ZÁVĚJ 

(A) holubník – zima 
(B) krmítko – led 
(C) vejce – sáně 
(D) křídlo – ledovec 
(E) hejno – vločka 
  

5. 

LOĎ : ______ = ______ : TÝL 

(A) stěžeň – čelo 
(B) záď – hlava 
(C) kormidlo – zátylek 
(D) přístav – lebka 
(E) parník – mozek 
  

6. 

ODDANĚ : ______ = CUDNĚ : ______ 

(A) věrně – něžně 
(B) nespolehlivě – nepřístupně 
(C) zoufale – svůdně 
(D) láskyplně – laskavě 
(E) nevěrně – neřestně 
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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. 

I zkušeného herce může takto příkrá kritika naprosto 
demotivovat. 

synonymum 

(A) strmá 
(B) náhlá 
(C) tvrdá 
(D) srázná 
(E) nečekaná 

antonymum 

(F) mírná 
(G) pozvolná 
(H) motivační 
(I) klesající 
(J) pozdní 
  

8. 

Ve srovnání s architektonickými skvosty v okolí působila nová 
nákupní galerie fádním dojmem. 

synonymum 

(A) atraktivním 
(B) suchopárným 
(C) bezcenným 
(D) malicherným 
(E) zbytečným 

antonymum 

(F) neotřelým 
(G) luxusním 
(H) uklidňujícím 
(I) vzácným 
(J) moderním 
  

9. 

Do naší firmy nastoupil jako ostřílený právník. 

synonymum 

(A) vynikající 
(B) uznávaný 
(C) zkušený 
(D) agresivní 
(E) vysloužilý 

antonymum 

(F) nedostudovaný 
(G) špatný 
(H) mírný 
(I) začínající 
(J) naivní 
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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. 

Brienne nebyla příliš hezká ani elegantní. Byla zrzavá, pihovatá a postavu měla spíše jako muž. Byla ale společenská, veselá a pro 
každého měla vlídné slovo. Tato mladá žena se po celou cestu stranila jejich společnosti a většinu času trávila s koňmi. Těm s láskou 
kartáčovala srst a vytahovala kamínky z kopyt. Občas mlčky pomáhala Šaddovi vařit a také čistit zvěřinu. Brzy se dokonce ukázalo, 
že umí lovit stejně dobře jako muži. Jakýkoli úkol, kterým ji lady Catelyn pověřila, Brienne vykonala zručně a beze slůvka stížnosti. 
Když Brienne někdo oslovil, zdvořile odpověděla. Nikdy si ale s nikým jen tak nepovídala. Nikdy neplakala ani se nesmála. Jedla 
s nimi každý den. Spala mezi nimi ve společném táboře každou noc. Ale nikdy se ve skutečnosti nestala jednou z nich. 

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

(A) Brienne nebyla příliš hezká ani elegantní. 
(B) Byla ale společenská, veselá a pro každého měla vlídné slovo. 
(C) Tato mladá žena se po celou cestu stranila jejich společnosti a většinu času trávila s koňmi. 
(D) Brzy se dokonce ukázalo, že umí lovit stejně dobře jako muži. 
(E) Ale nikdy se ve skutečnosti nestala jednou z nich. 
  

11. 

Elektrizační síť a její provoz se v zásadě neliší od dalších síťových infrastruktur – plynovodů, produktovodů, ale i například silniční 
či telekomunikační sítě. Jedině na elektřině je naše civilizace se všemi systémy a spotřebiči v každém okamžiku bytostně závislá. Na 
rozdíl od vody, plynu či ropy lze elektřinu jen obtížně a v omezeném množství skladovat. A navíc synchronně propojená elektrická 
soustava tvoří fyzikální systém, ve kterém se vzruch od každé poruchy okamžitě šíří celou sítí. Jediný výpadek výrobního zdroje 
nebo vedení může způsobit kaskádovité přetížení okolních prvků a rozkolísat celý systém. Zejména proto jsou obvykle organizačně- 
-bezpečnostní opatření chránící elektrizační síť řádově přísnější. 

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

(A) Elektrizační síť a její provoz se v zásadě neliší od dalších síťových infrastruktur – plynovodů, produktovodů, ale i 
například silniční či telekomunikační sítě. 

(B) Jedině na elektřině je naše civilizace se všemi systémy a spotřebiči v každém okamžiku bytostně závislá. 
(C) Na rozdíl od vody, plynu či ropy lze elektřinu jen obtížně a v omezeném množství skladovat. 
(D) A navíc synchronně propojená elektrická soustava tvoří fyzikální systém, ve kterém se vzruch od každé poruchy okamžitě šíří 

celou sítí. 
(E) Zejména proto jsou obvykle organizačně-bezpečnostní opatření chránící elektrizační síť řádově přísnější. 
  

12. 

Britský soud stanovil tvrdší, devítiletý trest pro muže, který si na záchodě v letadle zapálil cigaretu a donutil tak stroj s více než 
dvěma stovkami lidí na palubě zahájit nouzové klesání. Nedopalek ohrozil let, když způsobil obtížně zvladatelný požár v 
odpadkovém koši. Původně si měl Brit John Cox za svůj čin odpykat čtrnáct let ve vězení, odvolací soud ale ve čtvrtek trest o pět let 
snížil. Vyhověl tak požadavku státního zástupce, který původní výši trestu za obecné ohrožení považoval za nedostatečnou. Cox se 
proti prodloužení nepodmíněného trestu pravděpodobně odvolá. 

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

(A) Britský soud stanovil tvrdší, devítiletý trest pro muže, který si na záchodě v letadle zapálil cigaretu 
(B) a donutil tak stroj s více než dvěma stovkami lidí na palubě zahájit nouzové klesání. 
(C) Původně si měl Brit John Cox za svůj čin odpykat čtrnáct let ve vězení, odvolací soud ale ve čtvrtek trest o pět let snížil. 
(D) Vyhověl tak požadavku státního zástupce, který původní výši trestu za obecné ohrožení považoval za nedostatečnou. 
(E) Cox se proti prodloužení nepodmíněného trestu pravděpodobně odvolá. 
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13. 

Povinné přijímací zkoušky na střední školy s maturitou měly omezit praxi některých škol, které braly v podstatě každého, protože za 
každého přijatého dostaly od státu peníze. Mnozí z těchto žáků však poté nebyli schopni složit maturitu. Od povinných přijímacích 
zkoušek si ministerstvo slibovalo, že se jich slabší studenti zaleknou, na maturitní obor se nepřihlásí a raději zvolí obor bez maturity. 
Jenže to se nestalo. „Máme stejný poměr přihlášených do maturitních i nematuritních oborů jako dříve. Čeho by se žáci měli 
zaleknout? Stát nestanovil žádnou minimální hranici pro přijetí, takže je úplně jedno, kolik bodů získají,“ uvádí ředitelka odborného 
učiliště v Praze. I další ředitelé středních škol potvrzují, že zaznamenali úbytek zájemců o maturitní obory ve prospěch 
nematuritních oborů. 

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

(A) Povinné přijímací zkoušky na střední školy s maturitou měly omezit praxi některých škol, které braly v podstatě každého, 
protože za každého přijatého dostaly od státu peníze. 

(B) Jenže to se nestalo. 
(C) Máme stejný poměr přihlášených do maturitních i nematuritních oborů jako dříve. 
(D) Stát nestanovil žádnou minimální hranici pro přijetí, takže je úplně jedno, kolik bodů získají, 
(E) I další ředitelé středních škol potvrzují, že zaznamenali úbytek zájemců o maturitní obory ve prospěch nematuritních 

oborů. 
  

14. 

Když jsem se dozvěděl o záměru Evropské komise zrušit veškerá omezení týkající se držení zbraní za účelem sebeobrany, tak jsem 
ani nebyl překvapený. Byla to jen otázka času, kdy se to stane a pod jakou záminkou. Už jsme si zvykli, že Brusel de facto 
rozhoduje o našich životech ve větší míře, než jsme ochotni připustit. Eurobyrokrati to dělají velmi šikovně, salámovou metodou, a 
vše je podepřené argumenty, které jsou na první pohled logické. Vše je zdánlivě pro naše dobro, naše zdraví atd. Ale to je jen 
začátek, válec se rozjel a už se jen tak nezastaví. Když víme, jakým stylem euroválec pracuje, tak je více než pravděpodobné, že se 
časem navrhne celoevropská legislativa, která přímo zakáže civilistům držení zbraní na sebeobranu. Následovat bude omezení i 
loveckých zbraní, ohledně kterých už existují návrhy, aby byly tyto zbraně mimo čas lovu trvale uloženy na policii. A šikanováni 
budou Bruselem dříve či později i sběratelé historických zbraní a sportovní střelci. 

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

(A) Když jsem se dozvěděl o záměru Evropské komise zrušit veškerá omezení týkající se držení zbraní za účelem 
sebeobrany, tak jsem ani nebyl překvapený. 

(B) Už jsme si zvykli, že Brusel de facto rozhoduje o našich životech ve větší míře, než jsme ochotni připustit. 
(C) Vše je zdánlivě pro naše dobro, naše zdraví atd. 
(D) Následovat bude omezení i loveckých zbraní, ohledně kterých už existují návrhy, aby byly tyto zbraně mimo čas lovu trvale 

uloženy na policii. 
(E) A šikanováni budou Bruselem dříve či později i sběratelé historických zbraní a sportovní střelci. 
  

15. 

V průběhu minulého století zaujal Hendersonův ostrov především bohatou biodiverzitou, která mu zajistila místo v seznamu 
Světového dědictví. Poloha uprostřed Tichého oceánu 5 tisíc kilometrů od nejbližší větší pevniny jej spolehlivě chrání před 
přítomností lidí, a tak jej většina zdrojů stále považuje za „ekosystém relativně nedotčený kontaktem s lidskou společností“. Vědci 
však odhalili na 36 km2 velkém ostrově přes 40 milionů kousků plastu. Ostrov totiž stojí přímo v cestě oceánskému proudění, a 
slouží tak v podstatě jako filtr zachycující proudy nesené odpadky. Podle místních úřadů nepomáhají ani po ostrově hojně 
instalované cedule vyzývající turisty k větší ohleduplnosti. Romantické písečné pláže se tak pozvolna mění v gigantickou skládku. 

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

(A) V průběhu minulého století zaujal Hendersonův ostrov především bohatou biodiverzitou, která mu zajistila místo v seznamu 
Světového dědictví. 

(B) a tak jej většina zdrojů stále považuje za „ekosystém relativně nedotčený kontaktem s lidskou společností“. 
(C) Vědci však odhalili na 36 km2 velkém ostrově přes 40 milionů kousků plastu. 
(D) Podle místních úřadů nepomáhají ani po ostrově hojně instalované cedule vyzývající turisty k větší ohleduplnosti. 
(E) Romantické písečné pláže se tak pozvolna mění v gigantickou skládku. 
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Všechny následující úlohy řešte pouze na základě informací uvedených v textu či z něho vyplývajících. 

16. 

V Melbourne 1956 se poprvé objevil na olympijských hrách 
při skoku vysokém hoblinami změkčený dopad. Poprvé také 
získal medaili ze skoku vysokého Rus – Igor Kaškarov. 
V roce 1957 vylepšil světový rekord v této disciplíně na 
216 centimetrů jeho krajan Igor Stěpanov, jehož speciální 
tretry při odrazu fungovaly jako malá trampolína. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Do olympijských her v Melbourne skákali všichni skokani 
bosí. 

(B) Světový rekord ve skoku vysokém patřil v minulosti 
Rusovi. 

(C) V roce 1957 překonal Stěpanov světový rekord 
Kaškarova. 

(D) V Melbourne 1956 byl vytvořen světový rekord ve skoku 
vysokém. 

(E) Skok vysoký se poprvé objevil na olympijských hrách 
v Melbourne. 

  

17. 

Studie zkoumající proces osvojování jazyka malými dětmi 
v odlišných podmínkách prokázala, že prostředí má vliv na 
osvojení. Přesto je jasné, že člověk nemůže přičíst úspěšné 
osvojení pouze vlivu okolního prostředí. Velkou roli hraje také 
vrozený talent. Z toho vyplývá, že nejrozumnější otázkou, 
kterou se můžeme zabývat, je, zda hraje talent důležitější roli 
v jazykovém osvojování než prostředí. Na tuto otázku je 
ovšem obtížné odpovědět, protože je nemožné najít skupinu 
totožně talentovaných dětí vhodných pro výzkum. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Osvojování jazyka malými dětmi je nejobtížnějším 
vědeckým výzkumným tématem. 

(B) Na osvojování mluveného jazyka mají u malých dětí vliv 
zejména rodiče. 

(C) Není dosud jasné, jakou měrou k osvojování jazyka 
přispívají vrozené dispozice a vliv prostředí. 

(D) Kombinace vlivu prostředí a nízkého talentu znemožňuje 
osvojení cizího jazyka. 

(E) Mechanismus, kterým si děti osvojují cizí jazyk, je 
prozatím vědcům zcela neznámý. 

  

18. 

Schopenhauer ve své teorii vůle předjímá Freuda tím, že také 
pokládá vůli za silnější než poznání a intelekt. Vyhnout se 
utrpení plynoucímu z trvalého nenaplnění představ je podle něj 
možné pouze radikálním popřením vůle, jehož cílem je 
buddhistická extáze. 

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

I. Freud obdobně jako Schopenhauer považuje poznání 
a intelekt za slabší než vůli. 

II. Usilování o buddhistickou extázi může být podle 
Schopenhauera spojeno s popřením vůle. 

III. Trvalé nenaplnění představ může podle Schopenhauera 
přinášet člověku utrpení. 

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

19. 

Julius Wagner-Jauregg léčil na psychiatrické klinice ve Vídni 
ženu s těžkou laktační psychózou, které šťastně přestálý břišní 
tyfus přechodně vrátil rozum. Mladého doktora tento „zázrak“ 
zaujal natolik, že začal kolem sebe pátrat. Objevil 223 dalších 
podobných případů, kdy člověk trpící psychózou prodělal 
těžkou chorobu, ze které se uzdravil. V 77 případech psychóza 
ustoupila, a ve 22 případech dokonce trvale vymizela. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) V některých případech je možné nemocné psychózou léčit 
tím, že se nakazí těžkou nemocí, následkem čehož tělo 
zapojí všechny síly do uzdravení z obou nemocí. 

(B) Julius Wagner-Jauregg vlivem zajímavého případu své 
pacientky začal vyhledávat případy osob nemocných 
psychózou, které přestály těžké onemocnění. 

(C) Julius Wagner-Jauregg zkoumal 223 případů, ve kterých 
se pacient neočekávaně uzdravil z psychické i fyzické 
choroby. 

(D) V historii psychiatrie se objevily případy, kdy lidem, kteří 
ochořeli nějakým závažným onemocněním, pomohla 
prodělaná psychóza k úspěšnějšímu uzdravení z dané 
nemoci. 

(E) Vídeňský psychiatr Julius Wagner-Jauregg objevil 
22 pacientů, kteří se trvale vyléčili z psychózy, která byla 
průvodním jevem dalšího vážného onemocnění. 
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20. 

Do českých zemí přišli jezuité z Vídně roku 1556. Podnětem 
k jejich příchodu byl dopis, který roku 1554 poslala Ignáci 
z Loyoly česká katolická strana. Určitá jednání s ním vedl i 
král Ferdinand I. Jezuité v českých zemích působili do 
roku 1618. Poté byli vykázáni nekatolíky, ale nazpět se vrátili 
již roku 1620 po bitvě na Bílé hoře. Jezuité prováděli takzvané 
vnitřní misie, jejichž cílem byla rekatolizace českého národa. 
Jejich působení je často vnímáno rozporně. Podporovali 
vzdělanost a zakládali školy, které měly vynikající úroveň 
vzdělání, na druhé straně v těchto školách neexistovala 
svoboda vyznání. Jezuité také prováděli cenzuru části 
literatury, včetně fyzické likvidace knih. Mnoho faktů o 
fungování jezuitské cenzury v českých zemích bylo ovšem 
později kvůli různým politickým tlakům také výrazně 
zkreslováno. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Působení jezuitů v českých zemích bylo spojeno 
s prosazováním rekatolizace českého národa. 

(B) Prvním jezuitou, který přišel do Čech, byl Ignác z Loyoly. 
(C) Pozdější obviňování jezuitů z provádění násilné 

rekatolizace bylo motivováno politickými tlaky 
a nezakládalo se na faktech. 

(D) Jezuité spálili mnoho českých knih, jejichž obsah 
odporoval katolické víře. 

(E) V jezuitských školách bylo zakázáno číst knihy od jiných 
než katolických autorů. 

  

21. 

V roce 1950 vydalo UNESCO stanovisko, v němž stálo, že 
všichni lidé patří k jednomu druhu, že pojem „rasa“ nemá 
žádné biologické opodstatnění a že se jedná o mýtus. 
Prohlášení bylo výsledkem mezinárodního sympozia 
antropologů, genetiků, sociologů a psychologů. Přesto se i 
dnes běžně setkáváme s lidmi, kteří mýtu o lidských rasách 
věří. A nejen to, v České republice se tento mýtus dokonce 
vyučuje ve školách. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Podle UNESCO není teorie ras, kterou na svém sympoziu 
potvrdili antropologové, genetici, sociologové 
a psychologové, ničím podložena. 

(B) Přestože již roku 1950 byl na mezinárodní úrovni vědci 
vyvrácen mýtus týkající se existence ras, existují země, 
kde je to státem podporovaná doktrína. 

(C) Čeští školáci se při výuce setkávají s teorií, která byla 
již před desítkami let odmítnuta na mezinárodní 
úrovni. 

(D) UNESCO sezvalo roku 1950 vědce různých disciplín, aby 
vyvrátili do té doby rozšířenou teorii, že lidstvo se skládá 
z různých ras obdařených různými vlastnostmi. 

(E) Na českých školách se kromě výuky založené na teorii ras 
objevuje i výuka, která respektuje stanovisko UNESCO 
a podporuje teorii evoluce. 

  

22. 

Telekomunikačním společnostem se nevyplatí pokládat nové 
optické kabely jinde než v hustě zalidněných městských 
aglomeracích. Náklady na toto pokládání spočívají převážně 
v ceně lidské práce, a proto se nedá očekávat, že budou 
v budoucnu nějak podstatně klesat. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Pokládka nových optických kabelů na venkově se 
telekomunikačním společnostem nevyplácí. 

(B) Cena lidské práce významně zvyšuje prosperitu 
telekomunikačních společností. 

(C) Největší prostředky vynakládají telekomunikační 
společnosti na pokládku optických kabelů. 

(D) Cena optických kabelů v hustě zalidněných aglomeracích 
nebude v budoucnu podstatně klesat. 

(E) V hustě zalidněných aglomeracích je cena lidské práce 
nejvyšší. 

  

23. 

Po 1. světové válce svěřila Společnost národů Namibii 
Jihoafrické unii jako mandátní území s úkolem připravit zemi 
na získání nezávislosti. Jihoafrická unie však brzy považovala 
Namibii za svou pátou provincii a v roce 1925 ji prohlásila za 
svou nedílnou součást. 

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

I. Od roku 1925 je Namibie nedílnou součástí území 
Jihoafrické republiky. 

II. Namibie bojovala v 1. světové válce na straně poražených 
mocností. 

III. Společnost národů podpořila po 1. světové válce 
myšlenku na nezávislost Namibie. 

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

Jak vysvětlit zrychlování rozpínání vesmíru bez temné energie? 

Temné energii, která by měla tvořit 68 % celkového úhrnu hmoty a energie vesmíru, by spíše slušelo jméno tajemná energie. Nikdo totiž 
neví, jaká je její podstata. Není tedy divu, že se část fyziků s existencí temné energie nesmířila a snaží se vysvětlit pozorované chování 
vesmíru i bez této neuchopitelné síly. K těmto lidem náleží i tým maďarského doktoranda Gábora Rácze z univerzity v Budapešti. Podle 
nich žádná temná energie neexistuje, a nemuseli bychom tudíž truchlit, že jí nerozumíme. 

Celý problém s temnou energií spískal výzkum supernov typu Ia, tedy explodujících bílých trpaslíků v binárních hvězdných systémech, 
kteří fungují jako praktické standardní svíčky k měření kosmických vzdáleností. Ať totiž vybuchnou kdekoli ve vesmíru, vždy by měli být 
stejně jasní. Problém je v tom, že podle těchto standardních svíček to vypadá, že se rozpínání našeho vesmíru zrychluje, což původně téměř 
nikdo nečekal. Když se fyzici probrali ze šoku, tak museli zrychlení rozpínání vesmíru nějak vysvětlit. Vymysleli si tedy sílu, která by za to 
měla být zodpovědná. A tak se zrodila teorie temné energie. 

Ráczův tým nabízí alternativní vysvětlení. Vychází z toho, že mainstreamové kosmologické modely, které vysvětlují pozorované 
zrychlování rozpínání vesmíru prostřednictvím temné energie, spoléhají na chybný a velmi zjednodušující předpoklad – rovnoměrné 
rozložení hmoty ve vesmíru – i když je prokázáno, že vesmír ve skutečnosti homogenní není. Připomíná spíše nezměrnou pěnu, ve které 
jsou kupy a nadkupy galaxií nalepené na stěny bublin obalujících enormní vesmírné prázdnoty. Rácz s kolegy prohnali počítačovými 
simulacemi modely vesmíru, v nichž uvažovali vliv gravitace na rozložení milionů částic temné hmoty (které jsou ovšem stále zcela 
neznámé, a není jisté, zda vůbec existují, abychom byli spravedliví). Těmito simulacemi rekonstruovali evoluci vesmíru od raného 
rozložení hmoty až po utvoření největších vesmírných struktur. 

Na základě výsledků těchto simulací došli Rácz s kolegy k modelu, z nějž plyne, že se různé oblasti vesmíru rozpínají různou rychlostí, což 
by vysvětlilo pozorované chování vesmíru i bez nutnosti vypomáhat si temnou energií. Rácz s kolegy podotýkají, že nezpochybňují 
platnost Einsteinových rovnic obecné relativity, z nichž mainstreamové kosmologické modely vycházejí. Jenom mají problém s jejich 
zjednodušováním, které nebere v potaz skutečnou strukturu vesmíru. Ráczův tým tedy zůstává v hájemství obecné relativity a ještě ke 
všemu ji zbavil nutnosti vyvolávat záhadného ducha temné energie. 

(Zdroj: http://www.osel.cz/9328-jak-vysvetlit-zrychlovani-rozpinani-vesmiru-bez-temne-energie.html – kráceno) 

24. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, v čem se liší 
mainstreamové kosmologické modely od zjištění Ráczova 
týmu? 

(A) Mainstreamové modely na rozdíl od Ráczova týmu tvrdí, 
že supernovy typu Ia se při explozi jeví pozorovatelům na 
Zemi jako různě jasné. 

(B) Mainstreamové modely na rozdíl od Ráczova týmu tvrdí, 
že rychlost rozpínání vesmíru se zvyšuje v důsledku 
homogenního rozložení vesmírné hmoty. 

(C) Mainstreamové modely na rozdíl od Ráczova týmu 
vysvětlují jisté vlastnosti vesmíru prostřednictvím 
působení energie, jejíž podstata není dosud známa. 

(D) Mainstreamové modely na rozdíl od Ráczova týmu 
uznávají existenci částic tzv. temné hmoty. 

(E) Mainstreamové modely na rozdíl od Ráczova týmu tvrdí, 
že rychlost rozpínání vesmíru není v celém vesmíru 
v daném čase stejná. 

  

25. 

Které z následujících tvrzení je v rozporu se závěry výzkumu 
Ráczova týmu? 

(A) Supernovy typu Ia se pozorovateli na Zemi při svém 
výbuchu někdy jeví jasnější než jindy. 

(B) Některé vlastnosti vesmíru lze popsat Einsteinovými 
rovnicemi obecné relativity. 

(C) V raných fázích existence vesmíru byla hmota ve vesmíru 
rozložena rovnoměrně. 

(D) Rychlost rozpínání vesmíru je ve všech částech 
vesmíru shodná, ale postupně se zvyšuje. 

(E) Pozorované vlastnosti vesmíru lze vysvětlit i jinak než 
prostřednictvím temné energie. 

  

26. 

Která z následujících možností nejlépe popisuje, co je podle 
mainstreamových kosmologických modelů důsledkem 
existence temné energie? 

(A) V důsledku existence temné energie se některé části 
vesmíru rozpínají rychleji než jiné. 

(B) V důsledku existence temné energie vznikají ve vesmíru 
kupy a nadkupy galaxií a enormní vesmírné prázdnoty. 

(C) V důsledku existence temné energie se rychlost 
rozpínání vesmíru v čase zvyšuje. 

(D) V důsledku existence temné energie je hmota ve vesmíru 
rozložena homogenně. 

(E) V důsledku existence temné energie je nutné zjednodušit 
rovnice obecné relativity, aby byla zajištěna jejich 
platnost. 
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TEXT K ÚLOHÁM 27 AŽ 29 

Vedlejší účinky fytoterapie 

Léčivé přípravky na bázi bylin mají svá specifika, ale v principu se neliší od klasických léků. Stejně jako u nich efekt závisí na 
přítomnosti chemikálie (účinné látky). Z toho vyplývá, že jejich užívání doprovázejí i analogická negativa v podobě rizika vedlejších 
účinků. Na rozdíl od klasických léků zvýhodňuje léčivé přípravky na bázi bylin falešný pocit bezpečí. Pramení z toho, že k produktu 
není přibalen leták, který dopodrobna rozebírá jednotlivé vedlejší účinky a jejich frekvenci. Většinou tyto informace nahrazuje věta: 
Nejsou známy žádné vedlejší účinky. Neškodně znějící formulace ale ve skutečnosti znamená: Vedlejší účinky neznáme, protože je 
nikdo nezkoumal. 

Nejčastěji vzniká problém doprovázející příjem cizorodých látek (ať syntetického, nebo rostlinného původu) v játrech, kde se tyto 
sloučeniny metabolizují. Toxické poškození jater je dosti zrádným vedlejším projevem účinné látky. Pro někoho může být 
překvapením, že hepatotoxický je například i extrakt ze zeleného čaje. Nicméně čajomilci mohou zůstat v klidu. Nic jim nehrozí. 
Nejsou schopni dostat do sebe přirozenou cestou takové množství složky epigalokatechin-3-galát (EGCG), aby je to stálo zdraví. 
Riziko selhání jater podstupují jen ti, kdo užívají rafinovaný extrakt EGCG. 

K dalším velmi nebezpečným bylinám, které jsou obsaženy v léčivých přípravcích rostlinného původu, patří asijské druhy vranec 
zubatý, rdesno mnohokvěté a chvojník čínský. Rdesno se hojně vyváží, tudíž je k sehnání i u nás. To vranec se ve skladech českých 
prodejců zřejmě nenachází a prodej chvojníku vzhledem k obsahu efedrinu zakazuje vyhláška č. 225/2008 Sb. definující požadavky 
na doplňky stravy. K zakázaným druhům náleží rovněž pepřovník opojný, přesto ho některé české e-shopy nabízejí. Mimo Evropu 
se používá jako lék na úzkost, nespavost a depresi. Avšak početný výskyt případů selhání jater, a dokonce selhání ledvin spojených 
s pepřovníkem, vedl v řadě evropských zemí k zákazu jeho prodeje. Přívrženci přírodní léčby v omezení prodeje pepřovníku ovšem 
spatřují účelové spiknutí chránící tučné zisky farmaceutických společností. 

Kromě skupiny těch zdravotně nejzávadnějších druhů probíraných v odstavci výše existují takové, které způsobují trable s játry 
vzácněji, zato je seženete v každé lékárně nebo obchodu se sušenými bylinkami. Patří k nim například Aloe vera nebo kozlík 
lékařský. 

Rozhodnutí užít léčivý přípravek na bázi bylin v každém případě není tak banální, jak by se mohlo zdát. 

(Zdroj: http://www.osel.cz/9139-lecite-se-bylinkami-napadlo-vas-ze-by-mohly-uskodit.html) 

27. 

Které z následujících tvrzení nevyplývá z uvedeného textu? 

(A) I když může mít Aloe vera nežádoucí vedlejší účinky, je 
poměrně snadno k sehnání. 

(B) Látka nacházející se v zeleném čaji může ve větším 
množství poškodit játra. 

(C) V České republice je k dostání i bylina, jejíž prodej je 
oficiálně zakázán. 

(D) Farmaceutické společnosti nezřídka šíří nepravdivé 
informace ohledně vedlejších účinků bylin na játra. 

(E) V balení léčivých přípravků na bázi bylin obvykle chybí 
informace o frekvenci výskytu vedlejších účinků. 

  

28. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Prodej vrance zubatého je v České republice vzhledem 
k jeho rizikovosti zakázán vyhláškou. 

(B) Vyhláška č. 225/2008 Sb. zakazuje v České republice 
prodej jakýchkoli léčiv obsahujících efedrin. 

(C) Užití léčivého přípravku na bázi bylin může v 
některých případech způsobit poškození jater, ale i 
poškození ledvin. 

(D) Prodej rafinovaného extraktu EGCG je v českých zemích 
na rozdíl od prodeje rdesna mnohokvětého zakázán. 

(E) Užívání chvojníku čínského s sebou ve srovnání 
s pepřovníkem opojným nese vyšší riziko selhání jater. 

  

29. 

Na kterou z následujících otázek nalezneme v uvedeném textu 
odpověď? 

(A) Ze které země se do České republiky dováží rdesno 
mnohokvěté? 

(B) Jak velké množství složky EGCG už může způsobit 
selhání jater? 

(C) Za jakým účelem se obvykle užívá kozlík lékařský? 
(D) Z jakého důvodu je v některých zemích zakázán 

prodej pepřovníku? 
(E) Je větší hrozbou pro játra užívání rdesna mnohokvětého, 

nebo vrance zubatého? 
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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 

Každý si dokáže představit situaci, v níž je smrt spíš vysvobozením. Je umělé prodlužování utrpení výrazem úcty k životu? Pokud už 
v jisté chvíli není naděje na zlepšení, každý si může položit otázku, jestli takový život ještě má smysl. 

Eutanazie jistě přináší vážná rizika. Nacistický režim svého času spustil nechvalně proslulý program, jehož účelem bylo odstranění 
„neužitečných jedlíků“. Eutanazie tedy nepatří do režie státu. 

Druhým závažným rizikem je, že by se eutanazie stala nástrojem k řešení problémů, které by v žádném případě řešit neměla. 
Sklenice s jedem nesmí nahradit péči psychologa nebo psychiatra. Duševní utrpení může být hrozné, ale smrt není v tomto případě 
ospravedlnitelná odpověď. Jsou jiné alternativy, které je třeba využít. Stejně tak nesmí být eutanazie lékem na osamělost stáří. Jejím 
účelem by měla být jen úleva od fyzické bolesti. 

Usmrcení pacienta je opravdu silný zásah a nemůže stačit čistě jen jeho žádost. Souhlasím, že lékaři mají v maximální míře 
respektovat jeho přání, má ale pacient také právo být na vlastní žádost usmrcen? Lékař je povinen léčit dle svého nejlepšího vědomí 
a svědomí, s prostředky, které má k dispozici. Nemůže být nucen provádět zákrok, o němž ví, že pacienta zbytečně poškodí. 

Každá žádost o eutanazii by musela být projednána komisí lékařů, zda jsou splněny příslušné medicínské indikace. Jistě si to vyžádá 
dlouhou a velmi vzrušenou debatu. 

(http://eportal.parlamentnilisty.cz/Articles/6863-jsem-pro-eutanazii-co-vy-.aspx) 

Text 2 

Sebevrah, který si bere život ze zoufalství, říká: „Jste nehodni toho, abych pro vás žil. Nic na tomto světě není natolik dobré, abych 
kvůli tomu žil.“ Nemá možnost zabít vše, tak zabije alespoň sebe. Sebevražda je aktem svobody, který maří jakoukoli svobodu další. 

Pro eutanazii to platí také, ale i další. Sugeruje, že život v utrpení nemá hodnotu či význam ani pro trpícího, ani pro jeho okolí. Je to 
však velice povrchní, pohodlný a primitivní pohled na život. Bere život jen z jeho slunných stránek. 

Dále, je otázkou, zda lidé duševně trpící nebo těžce nemocní jsou plně schopni se svobodně a uvážlivě rozhodnout, či zda podléhají 
tlaku okolí, okolností či atmosféry. Zda by si raději nezvolili život, kdyby věděli, že někdo je má skutečně rád a chce o ně pečovat. 

Zatřetí, nevedlo by zavedení eutanazie postupně k praxi velkého a hromadného zabíjení? Nakonec by mohl být zabit kdokoli, o kom 
by tak rozhodl lékař, příbuzní nebo stát. 

Začtvrté, když někdo páchá sebevraždu, stále lze říci, že je to jeho věc. Při eutanazii jedna osoba záměrně zabíjí osobu druhou. 
Záměrným zabitím nevinného života se ve společnosti relativizuje hodnota každého nevinného lidského života, tudíž i jeho 
nedotknutelnost. Tím slábnou či odpadají důvody, proč je špatné zabít i jiné nevinné lidské životy. 

Zapáté, nebyla by eutanazie degradací důstojného a šlechetného povolání a popřením poslání lékaře? Učinit z osoby, jež má léčit, 
zabijáka? Když už eutanazie, pak zaveďme jinou, novou profesi – státem licencovanou – zabiják. 

(http://eportal.parlamentnilisty.cz/Articles/1388-euthanasie-ne-dekuji-mam-lepsi-plany-pro-dnesek-a-pro-zivot-.aspx) 

30. 

Které z následujících tvrzení odporuje každému z obou 
uvedených textů? 

(A) Někteří duševně trpící lidé vidí v eutanazii východisko ze 
své situace. 

(B) Eutanazie je aktem svobody. 
(C) Posláním lékaře je vyhovět přání pacienta, i kdyby to 

mělo vést k pacientově smrti. 
(D) Prodlužování života naplněného fyzickým utrpením je 

výrazem neúcty k životu. 
(E) Zastánci eutanazie berou život jen z jeho slunných 

stránek. 
  

31. 

Která z následujících možností nejlépe popisuje názory autorů 
jednotlivých textů na to, jak se ve společnosti po případném 
zavedení eutanazie změní vnímání nedotknutelnosti lidského 
života? 

(A) Podle autora prvního textu bude nedotknutelnost 
zpochybněna, podle autora druhého textu se vnímání 
nedotknutelnosti nezmění. 

(B) Podle autora prvního textu i podle autora druhého textu se 
vnímání nedotknutelnosti nezmění. 

(C) Podle autora prvního textu i podle autora druhého textu 
bude nedotknutelnost zpochybněna. 

(D) Podle autora prvního textu se vnímání nedotknutelnosti 
nezmění, podle autora druhého textu bude nedotknutelnost 
zpochybněna. 

(E) Autor prvního textu o tom nic neuvádí, podle autora 
druhého textu bude nedotknutelnost života 
zpochybněna. 
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32. 

Která z následujících možností nejlépe popisuje, v čem se 
postoje autorů vyjádřené v jednotlivých textech shodují a v 
čem liší? 

(A) Autoři se shodují, že eutanazie je za určitých podmínek 
přípustná, a liší se v tom, jakým praktickým způsobem by 
měla být prováděna. 

(B) Autoři se shodují, že eutanazie je za určitých podmínek 
přípustná, a liší se v tom, jaká konkrétní rizika eutanazie 
má. 

(C) Autoři se shodují, že eutanazie přináší řadu rizik, a liší 
se v tom, zda by měla být eutanazie přípustná. 

(D) Autoři se shodují, že eutanazie by neměla být povolena, 
a liší se v tom, který důvod je nejvážnější překážkou 
eutanazie. 

(E) Autoři se shodují, že eutanazie by neměla být povolena, 
a liší se v tom, zda důvody proti ní jsou především 
ekonomické, nebo morální. 

  

33. 

Co z následujícího není ani v jednom z uvedených textů 
zmíněno jako riziko nebo problematický aspekt eutanazie? 

(A) riziko hromadného zabíjení 
(B) související morální dilemata lékařů 
(C) nebezpečí zneužití státní mocí 
(D) riziko zhoršení psychiatrické péče 
(E) devalvace hodnoty lidského života 
  

 
 
 

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 

Šest kamarádů (Jana, Dušan, Kamil, Petra, Milan, Táňa) se rozhodlo ohodnotit tři plavecké bazény (Motorlet, Podolí, Šutka). Každý 
mohl každému bazénu přidělit 10 bodů (nejlepší hodnocení) až žádný bod (nejhorší hodnocení). Graf ukazuje, kolik bodů jednotlivé 
bazény od každého z nich dostaly (kamarádi přidělovali pouze celé body). 

 
 

34. 

Pro koho platí, že přidělil Motorletu více bodů než Šutce, ale 
méně než Podolí? 

(A) pro nikoho 
(B) pro Janu 
(C) pro Kamila 
(D) pro Petru 
(E) pro Táňu 
  

35. 

Jaké by bylo pořadí bazénů (od nejvyššího počtu bodů 
k nejnižšímu), pokud by se sčítaly jen body od Táni a od 
Petry? 

(A) 1. Motorlet, 2. Podolí, 3. Šutka 
(B) 1. Motorlet, 2. Šutka, 3. Podolí 
(C) 1. Šutka, 2. Podolí, 3. Motorlet 
(D) 1. Podolí, 2. Šutka, 3. Motorlet 
(E) 1. Podolí, 2. Motorlet, 3. Šutka 
  

36. 

Které z následujících tvrzení platí? 

(A) Jana hodnotila každý z bazénů lépe než Petra. 
(B) Podolí získalo od chlapců dohromady právě 15 bodů. 
(C) Jana s Milanem přidělili Motorletu dohromady stejně 

bodů jako Petra s Kamilem. 
(D) Milan s Dušanem přidělili dohromady každému bazénu 

alespoň 10 bodů. 
(E) Ani jedno z tvrzení (A) až (D) neplatí. 
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TEXT K ÚLOHÁM 37 AŽ 39 

Tabulka uvádí kurzy jednotlivých zahraničních měn vůči koruně (počet Kč za jednotku cizí měny) v průběhu jednoho týdne ve 
směnárně. Kurz je stejný pro nákup i prodej. Kurz je tím vyšší, čím více za jednu jednotku cizí měny dostaneme (zaplatíme). 

 pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota 

dolar 17,8 17,9 17,9 18,0 17,9 17,9 

euro 24,5 24,6 24,7 24,8 24,9 25,0 

kuna 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 

frank 20,0 20,1 20,0 20,1 20,0 20,1 

zlotý 5,7 5,75 5,75 6,0 5,9 5,8 

libra 28,5 28,4 28,3 28,3 28,2 28,2 

 

37. 

Pokud by Petr utratil každý den ve směnárně 1 000 korun za 
dolary a dalších 1 000 korun za zloté, který den by dostal 
v součtu nejméně dolarů a zlotých? 

(A) v pondělí 
(B) ve středu 
(C) ve čtvrtek 
(D) v pátek 
(E) v sobotu 
  

38. 

Které měny a který den měly ve směnárně absolutně nejnižší 
a nejvyšší kurz? 

(A) nejnižší kurz kuna v pondělí, nejvyšší kurz euro v pátek 
(B) nejnižší kurz kuna v sobotu, nejvyšší kurz libra v pátek 
(C) nejnižší kurz zlotý v pondělí, nejvyšší kurz libra v pondělí 
(D) nejnižší kurz kuna v pondělí, nejvyšší kurz libra v 

pondělí 
(E) nejnižší kurz kuna v pátek, nejvyšší kurz libra v pátek 
  

39. 

Pokud by Petr koupil každý den ve směnárně 100 euro 
a 100 franků, který den by za ně utratil nejméně korun? 

(A) v pondělí 
(B) ve středu 
(C) ve čtvrtek 
(D) v pátek 
(E) v sobotu 
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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. 

a = 4 · 3 · 2 · 1 
b = 3 · 2 · 1 

a − b 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. 
  

41. 
 

počet minut v 1 dni počet dní ve 24 měsících 
 

(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. 

a je nejmenší kladné šesticiferné číslo 
b je největší kladné pěticiferné číslo 

1a

a


 

1

b

b 
 

 

(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. 

20 % z x je rovno pěti 
25 % z y je rovno šesti 

0,6x 0,75y 
 

(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. 
 

počet všech kladných čísel 
menších než 1 000,  
která jsou společným 
násobkem čísel 2 a 5 

počet všech kladných čísel 
menších než 1 000, 

která jsou společným 
násobkem čísel 3 a 4 

 

(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. 

Velký čtverec rozstříháme na 16 shodných malých čtverečků. 

osmina obvodu 
velkého čtverce 

polovina obvodu 
malého čtverečku 

 

(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. 

Je průměrný věk všech členů turistického oddílu vyšší než 
10 let? 

(1) Pokud by z oddílu odešel nejmladší ze všech členů, 
průměrný věk všech zbývajících členů oddílu by byl 
vyšší než 10 let. 

(2) Pokud by do oddílu přibyl další člen, kterému je více 
než 11 let, průměrný věk všech členů oddílu by byl vyšší 
než 10 let. 

(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. 

Ve volbách kandidovaly právě tři politické strany: strana A, 
strana B a strana C. Která z těchto stran získala nejmenší počet 
platných hlasů? 

(1) Strany B a C získaly dohromady 90 % platných hlasů. 
(2) Strana C získala pětkrát méně hlasů než strana B. 

(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. 

Do prázdné krabice jsme vložili 25 červených kuliček 
a 10 modrých kuliček. Z krabice postupně náhodně 
vytahujeme jednotlivé kuličky, přičemž vytažené kuličky se už 
zpět do krabice nevracejí. Jaká bude po vytažení pěti kuliček 
pravděpodobnost, že šestá vytažená kulička bude červená? 

(1) Žádná z prvních pěti vytažených kuliček nebude mít 
modrou barvu. 

(2) Po vytažení prvních pěti kuliček zůstane v krabici 
dvakrát více červených kuliček než modrých kuliček. 

(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. 

Ze shodných kostek je postavena pyramida. Základna je 
tvořena čtyřmi řadami po čtyřech kostkách, každá vyšší 
vrstva má o jednu řadu méně a o jednu kostku méně v každé 
řadě než vrstva pod ní. Kolik je celkem na tuto pyramidu 
potřeba kostek? 

(A) 13 
(B) 16 
(C) 30 
(D) 32 
  

50. 

Celou finanční částku určenou na ceny si nejlepší tři 
závodníci rozdělili (od nejlepšího k nejhoršímu) v poměru 5 : 
3 : 1. Jaká byla celková částka určená na ceny, je-li rozdíl 
mezi tím, co dostal první, a tím, co dostal třetí v pořadí, 
2 000 Kč? 

(A) 4 500 Kč 
(B) 5 000 Kč 
(C) 5 500 Kč 
(D) 7 000 Kč 
  

51. 

Měl jsem celkem 28 sirek. Z nich dvanáct jsem dal Jirkovi 
a čtyři Martinovi (ani jeden z nich předtím neměl žádnou 
sirku). Každý samostatně zapalujeme svíčky. Nejvýše kolik 
svíček dohromady všichni tři zapálíme, když já spotřebuji na 
zapálení každé svíčky 2 sirky, Jirka 3 sirky a Martin o 100 % 
více sirek než já? 

(A) 11 
(B) 13 
(C) 15 
(D) 16 
  

52. 

Pokud z je celé číslo, celkem pro kolik různých hodnot z platí 
nerovnost |z + 2| < 4? 

(A) pro žádnou 
(B) pro jednu 
(C) pro dvě 
(D) pro sedm 
  

53. 

Alešovi trvá uběhnutí každých 400 metrů právě 1,2 minuty. 
Eva vždycky běží průměrnou rychlostí 21 km/h a Romanovi 
trvá uběhnutí každých 200 m 0,02 h. Pokud budou společně 
závodit v běhu na vzdálenost 1 km a celou trať každý z nich 
poběží uvedenou rychlostí, v jakém doběhnou pořadí? 

(A) 1. Eva, 2. Aleš, 3. Roman 
(B) 1. Aleš, 2. Roman, 3. Eva 
(C) 1. Eva, 2. Roman, 3. Aleš 
(D) 1. Roman, 2. Aleš, 3. Eva 
  

54. 

Ludvík má dvakrát více známek než Martin. Norbert má 
stejný počet známek, jako mají Ludvík a Martin dohromady. 
Jestliže dá Norbert Martinovi 30 známek, budou jich mít 
všichni tři stejný počet. Kolik známek mají všichni tři 
dohromady? 

(A) 240 
(B) 180 
(C) 150 
(D) 120 
  

55. 

Jan, Filip a Magda psali krátký test o čtyřech otázkách, v 
každé otázce volili jednu z možností a, b, c. Jejich odpovědi 
zachycuje následující obrázek. 

 

Víme, že Jan měl tři odpovědi správně, Filip jen jednu 
odpověď správně a Magda dvě odpovědi správně. Jaké jsou 
správné odpovědi na druhou a třetí otázku? 

(A) 2a, 3a 
(B) 2a, 3c 
(C) 2b, 3c 
(D) 2c, 3c 
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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. 

Písmena L, U a B označují postupně počty nehod, které se staly 
v měsících lednu, únoru a březnu téhož roku. Platí vztah 

3L U B L   . Které z následujících tvrzení z uvedeného 
vztahu vyplývá? 

(A) Lednový počet nehod je roven průměrnému počtu 
nehod za uvedené tři měsíce. 

(B) V lednu se stalo třikrát více nehod než v obou 
následujících měsících dohromady. 

(C) V březnu se stal třetinový počet nehod oproti lednu 
a stejný počet nehod jako v únoru. 

(D) V lednu se stalo více nehod než v únoru i více než 
v březnu. 

  

57. 

V klubu je celkem c chlapců a d děvčat, mezi nimi i sourozenci 
Marek, Jana a Petra. Zbylých chlapců je v klubu dvakrát více 
než zbylých děvčat. Který z následujících vztahů uvedenou 
situaci vyjadřuje? 

(A)  2 1 2c d     

(B)  1 2 2c d     

(C)  1 2 2c d     

(D) 1 2 2c d    
  

58. 

Když s číslem 5 provedeme tajnou matematickou operaci, 
dostaneme číslo o 3 větší, než kdybychom stejnou tajnou 
matematickou operaci provedli s číslem 4 a k výsledku přičetli 
číslo 1. Která z následujících možností může být uvedenou 
tajnou matematickou operací? 

(A) přičtení čísla 10 
(B) odečtení čísla 2 
(C) vynásobení číslem 4 
(D) vynásobení číslem 10 
  

59. 

Která z nabídnutých částí výrazu patří do následujícího vztahu 
na místo označené podtržením, aby pro všechny přípustné 
hodnoty a a b vznikla platná rovnost? 

2 2

2 2

___a b a b

a ba b





 

(A) ab   
(B) 2ab   
(C) 2ab   
(D) 2ab   
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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 

Petr má v pondělí sedm vyučovacích hodin: češtinu, 
angličtinu, matematiku, chemii, fyziku, biologii a zeměpis. 
Víme, že: 

 Hodiny jdou těsně za sebou a začínají první hodinou. 
 Petrovy oblíbené předměty jsou angličtina, matematika, 

fyzika a chemie. 
 Žádné dva Petrovy oblíbené předměty nenásledují těsně 

po sobě. 
 Poslední hodina není ani matematika, ani angličtina. 
 Čeština následuje ihned po chemii. 
 Čtvrtá hodina je zeměpis. 
 Hodina zeměpisu se koná dříve než hodina biologie. 

60. 

Který předmět má Petr první hodinu? 

(A) matematiku 
(B) fyziku 
(C) angličtinu 
(D) chemii 
(E) biologii 
  

61. 

Které z následujících tvrzení je určitě pravdivé? 

(A) První hodina je biologie. 
(B) Hodina zeměpisu následuje ihned po češtině. 
(C) Hodina chemie je v rozvrhu poslední. 
(D) Hodina fyziky je v rozvrhu ihned po češtině. 
(E) Poslední hodina je fyzika. 
  

62. 

Kdy může být v rozvrhu matematika? 

(A) jen první hodinu 
(B) jen třetí hodinu 
(C) kdykoli z dvojice třetí hodina, pátá hodina 
(D) kdykoli z dvojice první hodina, šestá hodina 
(E) kdykoli z dvojice čtvrtá hodina, pátá hodina 
  

63. 

Které z následujících tvrzení je určitě nepravdivé? 

(A) První hodina je matematika. 
(B) Poslední hodina je fyzika. 
(C) Hodina matematiky je v rozvrhu před zeměpisem. 
(D) Fyzika následuje ihned po biologii. 
(E) Hodina biologie následuje až po češtině. 
  

TEXT K ÚLOHÁM 64 AŽ 66 

Každá ze čtyř kamarádek (Anna, Bára, Cecílie, Dana) má 
doma jiné domácí zvíře (kočka, papoušek, had, činčila), každé 
ze zvířat se jmenuje jinak (Lump, Fifi, Máca, Dodo). Víme, že: 

 Cecílie nemá činčilu. 
 Had se nejmenuje ani Lump, ani Fifi. 
 Danino zvíře se jmenuje Máca, Annino zvíře se jmenuje 

Dodo. 
 Bára má kočku. 
 Fifi není ani činčila, ani kočka. 

64. 

Kdo může mít hada? 

(A) jen Anna 
(B) jen Dana 
(C) jen Cecílie 
(D) kdokoli z dvojice Anna, Cecílie 
(E) kdokoli z dvojice Anna, Dana 
  

65. 

Které zvíře může mít Cecílie? 

(A) jen papouška 
(B) jen činčilu 
(C) kterékoli z dvojice had, papoušek 
(D) kterékoli z dvojice činčila, had 
(E) kterékoli z dvojice papoušek, činčila 
  

66. 

Pokud by platilo, že činčila se jmenuje Máca, které jméno by 
mohl mít had? 

(A) jen Lump 
(B) jen Fifi 
(C) jen Dodo 
(D) kterékoli z dvojice Dodo, Fifi 
(E) kterékoli z dvojice Fifi, Lump 
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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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