
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.
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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. 

Čerstvě zveřejněné hodnocení americké ekonomiky je ______ 
než předchozí vyjádření FEDu – ten uváděl, že stav 
ekonomiky se v zásadě ______, a v některých částech země 
dokonce tempo růstu významně polevilo. 

(A) věrohodnější – zlepšuje 
(B) podrobnější – nemění 
(C) důležitější – zpomaluje 
(D) příznivější – nezlepšuje 
(E) pravdivější – liší 
  

2. 

Existenci kolektivních ceremoniálů ______ obvykle 
sociologové za jeden z hlavních faktorů, jimiž 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 
  

3. 

Nápad sázet stromy a prodávat je připadal ještě před pár lety 
mnoha Uganďanům ______. Podobný názor měli na ______ 
pěstování dřeva i lidé, kteří se zabývají pomocí chudým 
zemím. Nakonec je to ale překvapivě jeden z ______ projektů, 
které EU v Africe podporuje. 

(A) slibný – cílené – nejvýnosnějších 
(B) nesmyslný – bezúčelné – nejpovedenějších 
(C) absurdní – komerční – nejúspěšnějších 
(D) skeptický – vlastní – nejlepších 
(E) nepromyšlený – umělé – nejkritizovanějších 
  

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. 

PROTEKCE : ______ = ______ : UTRPENÍ 

(A) protežování – nepříjemnost 
(B) šikana – soucit 
(C) přímluva – úleva 
(D) znevýhodnění – požitek 
(E) vliv – strádání 
  

5. 

______ : BRÝLE = ______ : NASLOUCHADLO 

(A) zrak – slyšet 
(B) slepota – sluch 
(C) oko – hlas 
(D) mrkat – šeptat 
(E) nevidomý – hluchý 
  

6. 

______ : DÁLNICE = ŘEKA : ______ 

(A) cesta – potok 
(B) silnice – veletok 
(C) nadjezd – most 
(D) chodník – moře 
(E) automobil – loď 
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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. 

Na výstavě dětské tvorby mě zaujal obrázek malovaný sytými 
barvami, které šlo jasně rozeznat už z dálky. 

synonymum 

(A) pestrými 
(B) teplými 
(C) křiklavými 
(D) kontrastními 
(E) intenzivními 

antonymum 

(F) ponurými 
(G) mdlými 
(H) prostými 
(I) podobnými 
(J) zklidňujícími 
  

8. 

Když jsem mu vysvětlil, co se stalo, objevil se mu na tváři 
vlídný výraz. 

synonymum 

(A) ochotný 
(B) spokojený 
(C) velkorysý 
(D) přívětivý 
(E) pokorný 

antonymum 

(F) neklidný 
(G) drzý 
(H) zrazující 
(I) nevrlý 
(J) sklíčený 
  

9. 

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 
  



  111  verbální oddíl  111 

© Scio 2019  4 

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. 

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. 
  

11. 

Kočky mají pověst sobeckých zvířat, jimž jde jen o vlastní prospěch. Často slýcháme, že člověka berou jen jako někoho, kdo je 
zásobuje potravou a na němž se dá ležet. Tuto představu potvrzuje i nová studie, na níž se podíleli vědci z Oregon State University. 
Lidé si podle ní chování koček vykládají mylně. Ve skutečnosti mají kočky zřejmě mnohem komplexnější uvažování a k lidem se 
chovají více altruisticky, než si myslíme. Nedostatek reakcí na sociální podněty, jenž je kočkám přisuzován, je podle této studie 
způsoben zkrátka tím, že příliš dobře nerozumíme tomu, jak kočky reagují, nikoli tím, že by byly sobeckými stvořeními. 

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

(A) Kočky mají pověst sobeckých zvířat, jimž jde jen o vlastní prospěch. 
(B) Často slýcháme, že člověka berou jen jako někoho, kdo je zásobuje potravou a na němž se dá ležet. 
(C) Tuto představu potvrzuje i nová studie, na níž se podíleli vědci z Oregon State University. 
(D) Lidé si podle ní chování koček vykládají mylně. 
(E) Ve skutečnosti mají kočky zřejmě mnohem komplexnější uvažování a k lidem se chovají více altruisticky, než si myslíme. 
  

12. 

Na školách je ve srovnání s obory STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) kladen mnohem větší důraz na 
společenskovědní obory, které mají i nesrovnatelně vyšší časovou dotaci. Proč by ale měli nejchytřejší a nejschopnější mladí lidé jít 
studovat obory STEM? Mnohem více by nám pomohlo, kdyby se nejlepší mozky namísto inovací smartphonů věnovaly spíše 
psychologii, politologii či jiným společenskovědním oborům. Třeba ČEZ přišel v Albánii o hodně peněz, a nebylo to nedostatky 
v technologiích, spíše špatně vyhodnotil politickou situaci. Myslím, že nejvíce by pomohlo rozšíření výuky společenskovědních 
předmětů na základních a středních školách. Naše vzdělání ve společenskovědních oborech je totiž poměrně slabé. Běžný 
gymnazista, než dojde k maturitě, má za sebou nějakých 1 000 hodin výuky oborů STEM, ale jen 300 hodin výuky společenských 
věd. 

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

(A) Na školách je ve srovnání s obory STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) kladen mnohem větší 
důraz na společenskovědní obory, které mají i nesrovnatelně vyšší časovou dotaci. 

(B) Mnohem více by nám pomohlo, kdyby se nejlepší mozky namísto inovací smartphonů věnovaly spíše psychologii, politologii či 
jiným společenskovědním oborům. 

(C) Třeba ČEZ přišel v Albánii o hodně peněz, a nebylo to nedostatky v technologiích, spíše špatně vyhodnotil politickou situaci. 
(D) Myslím, že nejvíce by pomohlo rozšíření výuky společenskovědních předmětů na základních a středních školách. 
(E) Naše vzdělání ve společenskovědních oborech je totiž poměrně slabé. 
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13. 

To, že nám banky připisují na běžných účtech v podstatě nulové úroky, je fakt, na který si nikdo nechce zvyknout. Nedivím se tomu, 
koneckonců ještě před nedávnem byly běžné účty úročeny mnohem výhodněji, zatímco dnes na nich klient prakticky tratí. Je obecně 
známým faktem, že lidé mají tendenci zapomínat vše špatné a spíše si pamatovat to hezké, a stejné je to právě s úroky na běžných 
účtech. Kdo si pamatuje inflaci ve výši 20 % z roku 1993 nebo úroky z hypoték ve výši 15 % z přelomu století? Skoro nikdo. A 
určitě byste je teď nechtěli platit. Lidé si stěžují, že ještě před pár lety byly úroky na běžných účtech kolem 2 %. Ale kdo si 
vzpomene, že v té době byla inflace na úrovni 4 %, a uvědomí si, že úročení bylo tím pádem méně výhodné než dnes? Málokdo. 
Uvědomme si konečně, že úrok 2 % je při inflaci 4 % mnohem méně než úrok 0 % při inflaci 0 %. 

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

(A) To, že nám banky připisují na běžných účtech v podstatě nulové úroky, je fakt, na který si nikdo nechce zvyknout. 
(B) Nedivím se tomu, koneckonců ještě před nedávnem byly běžné účty úročeny mnohem výhodněji, zatímco dnes na nich 

klient prakticky tratí. 
(C) Je obecně známým faktem, že lidé mají tendenci zapomínat vše špatné a spíše si pamatovat to hezké, a stejné je to právě s úroky 

na běžných účtech. 
(D) Ale kdo si vzpomene, že v té době byla inflace na úrovni 4 %, a uvědomí si, že úročení bylo tím pádem méně výhodné než dnes? 
(E) Uvědomme si konečně, že úrok 2 % je při inflaci 4 % mnohem méně než úrok 0 % při inflaci 0 %. 
  

14. 

Česká míra nezaměstnanosti dosáhla v dubnu 3,2 %. Toto číslo však neodpovídá reálné situaci a z nezaměstnanosti dělá uměle větší 
problém, než by bylo nutné. Odhadl bych, že dalších 200 tisíc lidí je mimo evidenci Úřadů práce a jsou dlouhodobě nezaměstnaní 
a vlastně nezaměstnatelní. Vedle těchto nešťastníků jsou zde také důchodci – odhadem dalších 200–250 tisíc lidí, kteří by rádi 
pracovali, ale práce pro ně není. Firmy prostě nemají o zaměstnávání lidí ve věkové kategorii 65+ valný zájem. Číslo 3,2 % je tak 
sice krásnou statistickou hodnotou, avšak vůbec nevyjadřuje rozsah problému nezaměstnanosti u nás. Spoustu osob, které by 
pracovat chtěly a nemohou, totiž vůbec nezohledňuje. 

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

(A) Česká míra nezaměstnanosti dosáhla v dubnu 3,2 %. 
(B) Toto číslo však neodpovídá reálné situaci a z nezaměstnanosti dělá uměle větší problém, než by bylo nutné. 
(C) Vedle těchto nešťastníků jsou zde také důchodci – odhadem dalších 200–250 tisíc lidí, kteří by rádi pracovali, ale práce pro ně není. 
(D) Číslo 3,2 % je tak sice krásnou statistickou hodnotou, avšak vůbec nevyjadřuje rozsah problému nezaměstnanosti u nás. 
(E) Spoustu osob, které by pracovat chtěly a nemohou, totiž vůbec nezohledňuje. 
  

15. 

Je zarážející, jak nepořádně jsou základní souhrnné statistiky týkající se chřipky citovány. Články snažící se odradit čtenáře od 
údajně rizikového očkování často hrozbu chřipky podceňují a ohánějí se přitom tvrzením, že způsobí jen okolo 2 000 úmrtí za rok. 
Tento údaj je však pouze volnou parafrází exaktně spočítaných, avšak mylně interpretovaných výsledků, a hrozbu chřipky zbytečně 
zveličuje. Citace těchto čísel bez širšího kontextu totiž zastírá fakt, že chřipka je většinou jen jeden z několika faktorů vedoucích k 
danému úmrtí. Zapomíná se na to, že kardiovaskulární nebo onkologické problémy, kterými dotyční obvykle trpí, nejsou jen běžným 
životním stavem, nýbrž samy o sobě vážnými nemocemi. Chřipka sama o sobě má ve skutečnosti na svědomí jen pár desítek úmrtí 
za rok. 

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

(A) Je zarážející, jak nepořádně jsou základní souhrnné statistiky týkající se chřipky citovány. 
(B) Články snažící se odradit čtenáře od údajně rizikového očkování často hrozbu chřipky podceňují a ohánějí se přitom 

tvrzením, že způsobí jen okolo 2 000 úmrtí za rok. 
(C) Navíc citace těchto čísel bez širšího kontextu zastírá fakt, že chřipka je většinou jen jeden z několika faktorů vedoucích 

k danému úmrtí. 
(D) Zapomíná se na to, že kardiovaskulární nebo onkologické problémy, kterými dotyční obvykle trpí, nejsou jen běžným životním 

stavem, nýbrž samy o sobě vážnými nemocemi. 
(E) Chřipka sama o sobě má ve skutečnosti na svědomí jen pár desítek úmrtí za rok. 
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Všechny následující úlohy řešte pouze na základě informací uvedených v textu či z něho vyplývajících. 

16. 

Jestliže počet nezaměstnaných v župě Sudety činil ještě koncem 
roku 1938 více než 200 000 lidí, v lednu 1940 už bylo hlášeno jen 
32 560 nezaměstnaných mužů a žen. Už v letních měsících roku 
1940 bylo v župě Sudety dosaženo téměř plné zaměstnanosti, 
a v září 1940 musel zemský úřad práce župy Sudety dokonce 
hlásit 52 000 neobsazených míst při 1 250 nezaměstnaných. Práce 
v nově vytvořeném válečném hospodářství byla pro dělníky 
lukrativní, protože měli vyšší mzdy než třeba v textilním 
průmyslu. Celkově se situace na trhu práce v pohraničních 
oblastech ve srovnání s polovinou 30. let obrátila a v roce 1941 
panoval v župě Sudety nedostatek pracovních sil. 

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

I. Ve 30. letech odmítala řada dělníků pracovat v textilním 
průmyslu kvůli nízkým mzdám. 

II. V období let 1938 až 1940 došlo v župě Sudety k poklesu 
počtu nezaměstnaných. 

III. Některá pracovní místa byla v župě Sudety v září 1940 
neobsazena. 

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

17. 

Ke kolektivním strategiím dělnictva se stát stavěl negativně 
a velice pečlivě dohlížel na dodržování práva a pořádku – 
vláda měla dosti velký strach z toho, aby jednotlivé nepokoje a 
stávky neradikalizovaly obyvatelstvo a nepřerostly v 
celoplošnou revoltu. Z tohoto důvodu byla celá řada stávek a 
demonstrací poměrně přísně postihována. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Stávky organizované studenty postihoval stát velmi 
přísně, neboť existovala reálná možnost rozšíření 
nepokojů na celou zemi. 

(B) Účastníci demonstrací a stávek se vystavovali hrozbě 
vysokých trestů odnětí svobody. 

(C) Kolektivní strategie dělníků vedly po počátečních 
neúspěších k řadě stávek pozitivně přijímaných 
obyvatelstvem. 

(D) Hlavním prostředkem vlády v boji s kolektivními 
strategiemi dělníků bylo důsledné dodržování lidských 
práv a garance ústavních svobod všem obyvatelům. 

(E) Stát spatřoval v jednotlivých dělnických nepokojích 
možnou předzvěst větších bouří. 

  

18. 

Společenské instituce – politické strany, odbory, vlády, 
sociální služby atd. – se stávají konzervátory té podoby 
sociální skutečnosti, která stále méně existuje. Zatímco 
představy o životě třídy, rodiny, profese, ženy a muže ztrácejí 
reálný obsah a sílu vedoucí do budoucnosti, jsou v 
„protektorských institucích“ konzervovány a uplatňovány proti 
„uchylujícím se“ vývojovým procesům a orientacím. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Pokud určitý myšlenkový proud nerespektuje představy 
o společnosti tak, jak je deklarují hlavní společenské 
instituce, není zaměřený na budoucnost. 

(B) Mylné představy společenských institucí o sociální realitě 
vedou k vyhrocení pozic mezi ochránci sociální skutečnosti 
a těmi, kdo se snaží odchýlit od hlavního proudu. 

(C) Vlády, politické strany a další instituce se v současné době 
stávají čím dál méně konzervativními, aby se přiblížily 
realitě. 

(D) V budoucnosti budou společenské instituce sehrávat 
mnohem méně významnou roli než v současnosti. 

(E) Existuje jistý rozpor mezi sociální skutečností tak, jak 
ji konzervují „protektorské instituce“, a realitou. 

  

19. 

Malpy jsou duševně nejvyspělejší americké opice. Snadno se 
učí a v rámci různých experimentů dovedly rozřešit i velmi 
náročné úkoly. V přírodě běžně používají kameny jako 
nástroje k roztloukání tvrdých předmětů a zoolog Z. 
Veselovský popsal, jak si malpy v pražské zoologické zahradě 
vytloukly ve svislé stěně výběhu stupy, po nichž unikaly ven. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Americké malpy pravidelně unikají z výběhů pomocí 
vlastnoručně zhotovených stupů. 

(B) Některé druhy opic žijících na americkém kontinentu jsou 
duševně vyspělejší než druhy žijící jinde. 

(C) Zoolog Z. Veselovský popsal příklad chování opic 
žijících mimo oblast svého přirozeného výskytu. 

(D) Zoolog Z. Veselovský měl v pražské zoologické zahradě 
na starost malpy. 

(E) Duševní vyspělost umožňuje malpám navrhovat i velmi 
náročné experimenty. 
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20. 

Mezinárodní soudní dvůr je hlavní soudní orgán Organizace 
spojených národů. Hlavním úkolem tohoto soudu je řešit spory 
mezi státy a podávat posudky o právních otázkách na žádost 
oprávněných orgánů. Skládá se z patnácti soudců volených 
Valným shromážděním a Radou bezpečnosti. Soudci jsou 
voleni na devět let a mohou být znovuzvoleni. Každé tři roky 
se ve volbě obnovuje jedna třetina soudců. Členy soudu 
nemohou být zároveň dva příslušníci stejného státu. Při volbě 
musí být zohledněna zásada, že mají být zastoupeny všechny 
regiony světa a také jednotlivé právní kultury. Soudci se 
usnášejí prostou většinou hlasů a v případě rovnosti je 
rozhodující hlas předsedy. Pro určité druhy sporů soud může 
vytvořit menší senáty při minimálním počtu tří soudců. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Kandidáty na soudce Mezinárodního soudního dvora 
navrhuje Rada bezpečnosti. 

(B) Mezi soudci Mezinárodního soudního dvora nemohou 
současně být dva Evropané. 

(C) Jedna osoba může být zvolena soudcem Mezinárodního 
soudního dvora nejvýše ve dvou po sobě jdoucích 
funkčních obdobích. 

(D) Každé tři roky se volí pět soudců Mezinárodního 
soudního dvora. 

(E) Mezi soudci Mezinárodního soudního dvora musejí mít 
zastoupení všechny velké země světa. 

  

21. 

Výběr aktivně provozovaného sportu je silně podmíněn 
sociálním statusem. Naopak pasivní divácký zájem o sledování 
sportu v televizi stejně jako divácké preference jsou na statusu 
mnohem méně závislé. Pro sledování sportu v televizi má 
prvořadý význam příslušnost k pohlaví. Také některé základní 
demografické charakteristiky, jako věk, se podílejí na 
diváckých preferencích výrazněji než sociální status 
respondentů. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Ženy sledují pasivně všechny druhy sportu méně než muži. 
(B) Sociální status ovlivňuje volbu aktivně provozovaného 

sportu. 
(C) Věk a pohlaví nehrají žádnou roli při volbě aktivně 

provozovaného sportu. 
(D) V populaci je více těch, kteří provozují sport aktivně, než 

těch, kteří jej sledují pasivně v televizi. 
(E) Chudší lidé spíše sledují sport pasivně v televizi, než aby 

aktivně sportovali. 
  

22. 

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. 
  

23. 

Zebra kvaga je druh zebry vyhubený v 19. století. Od 
příbuzných zeber se lišila především zbarvením – typické 
pruhy měla jen na hlavě a krku a dále měla téměř bílé nohy a 
na trupu hnědou srst. Ještě na počátku 19. století žila kvaga ve 
velikých stádech na horním toku řeky Orange v jižní Africe. 
Jihoafričtí Búrové a další Evropané je však začali hromadně 
vybíjet. Vybíjení postupovalo tak rychle, že zoologové ani 
nestačili zareagovat a vytvořit v zajetí chovná stáda. V roce 
1878 byla zastřelena poslední kvaga ve volné přírodě. Kusy 
chované v různých zoo byly většinou staré a neschopné 
rozmnožování, a tak poslední zvíře tohoto druhu pošlo 12. 
srpna 1883 v amsterdamské zoologické zahradě. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Poslední chovné stádo zeber kvaga bylo vybito v roce 1883. 
(B) Žádné jiné zebry kromě zeber kvaga neměly pruhy na 

hlavě a krku. 
(C) Evropané nesou zodpovědnost za vyhubení mnoha 

živočišných druhů v Africe. 
(D) Na počátku 19. století byla zebra kvaga jedním 

z nejhojněji se vyskytujících druhů zeber v Africe. 
(E) Poslední žijící zebra kvaga uhynula přibližně pět let 

poté, co byl tento druh zeber vyhuben ve volné 
přírodě. 
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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. 

Co z následujícího je podle uvedeného textu jedním z 
problémů při využívání webu? 

(A) Tempo aktualizace obsahu internetu se postupně zpomaluje. 
(B) Ovládnutí internetových služeb není pro laika snadné. 
(C) Většina uživatelů využívá elektronickou poštu nepravidelně. 
(D) Nabídka v českých internetových obchodech je příliš pestrá. 
(E) Počet počítačových odborníků je v Česku prozatím nízký. 
  

26. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Internet významně přispěl k rozšíření počítačů. 
(B) Téměř půl milionu Čechů používá zcela bez problémů 

pravidelně e-mail. 
(C) Překotný příchod internetu vzbudil v Česku bouřlivé nadšení. 
(D) S rozšiřováním internetových služeb počet uživatelů 

internetu poroste. 
(E) Většina českých uživatelů prozatím využívá služeb 

webu nepravidelně nebo vůbec. 
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TEXT K ÚLOHÁM 27 AŽ 29 

Lze se domluvit s teroristy po dobrém? Mnozí lidé se domnívají, že ano. Stačí uzavřít obchod: naše orgány budou vaše činnosti víceméně 
tolerovat, vy na oplátku nebudete provádět atentáty na našem území. Existují názory, že donedávna takováto tichá dohoda platila ve Velké 
Británii. Islamistická skupina Al-Muhajiroun po jistou dobu veřejně prohlašovala, že Británie se nemusí bát násilí díky vstřícnému chování 
vůči muslimům na svém území. 

V srpnu 2004 publikoval časopis New Statesman článek Proč teroristé milují Británii. Autor James Campbell citoval islámského radikála 
Mohameda Sifaouiho. „Britští islamisté vědí, že dokud Británie zaručí svobodu takovým, jako je Hassan Butt (islámský radikál 
sympatizující s terorismem), teroristické útoky budou v Británii plánované, avšak nikoli prováděné.“ New Statesman vyvodil ironický 
(nicméně logicky konzistentní) závěr, že přítomnost aktivních sympatizantů islámského terorismu ve Velké Británii znamená vyšší stupeň 
bezpečí pro Brity na úkor obyvatel jiných zemí. 

Vůdce organizace Al-Muhajiroun, Omar Bakri Mohamed, přirovnal tuto smlouvu k úmluvě společníků Proroka s etiopským králem, která 
vytvořila v koránském právu precedens: muslimové nesmějí útočit na obyvatele zemí, které jim zaručují bezpečí. Tato neformální, ale 
dodržovaná smlouva prý zaručuje Británii bezpečí, prohlásil v roce 2004 Omar Bakri Mohamed. V lednu 2005 ovšem konstatoval, že 
bezpečnostní smlouva vypršela v důsledku přijaté protiteroristické legislativy. 

Výše popsané vztahy mezi vládou a teroristy jsou učebnicovým příkladem teorie her. Stav, kdy obě strany navzájem spolupracují a který je 
přitom nevýhodné jednostranně porušit, se nazývá Nashova rovnováha. Pakliže obě strany jsou v konfliktu (a pokud platí, že pro každou 
z obou stran je nevýhodné tuto strategii jednostranně změnit), pak rovněž hovoříme o Nashově rovnováze. Rovnováha tohoto typu může 
být velmi stabilní, ačkoli je oboustranně nevýhodná. Svědčí o tom délka trvání izraelsko-palestinského konfliktu, který má stejný charakter. 

Co z teorie her vyplývá pro britskou vládu? Návrat do nekonfliktní Nashovy rovnováhy je nemožný. Sedmý červenec 2005 znamenal 
definitivní přesun do konfliktního stavu. Britové tedy mají na výběr jediné: vést válku proti terorismu se vší rozhodností. Alternativou je 
polovičaté vedení války – pouze slovy, nikoli činy. S tímto přístupem již Británie jednou udělala velmi špatnou zkušenost. Šlo o období tzv. 
„podivné války“ v roce 1939. 

(http://pavelkohout.blogspot.com/2005/07/londn-terorismus-teorie-her.html) 

27. 

Který z následujících postupů stran islámského terorismu 
uvedený text doporučuje britské vládě? 

(A) V duchu Nashovy rovnováhy by měla britská vláda 
poskytnout islamistům záruky výměnou za trvalé příměří. 

(B) Ve snaze vyhnout se otevřenému konfliktu by britská vláda 
měla přijmout legislativu upravující práva muslimů na jejím 
území. 

(C) Británie by měla okamžitě ukončit válku proti terorismu se 
vší rozhodností, ačkoli s tímto přístupem má velmi špatnou 
zkušenost. 

(D) Vzhledem k faktu, že návrat do stavu před sedmým 
červencem 2005 je neuskutečnitelný, nezbývá britské 
vládě než vést nekompromisní válku proti terorismu. 

(E) Sedmý červenec 2005 přinesl významný zvrat v probíhajícím 
boji britské vlády proti terorismu, proto by měla uvažovat 
spíše o vedení polovičaté války proti terorismu. 

  

28. Úloha byla na základě VO vyřazena. 

Která z následujících možností nejlépe popisuje, v čem situace ve 
Velké Británii před rokem 2005 odpovídala části koránského 
práva? 

(A) Vzhledem k množství muslimů na území Velké Británie 
nebylo toto území podle koránského práva nepřátelské. 

(B) Oficiální dohoda britské vlády s muslimy o vzájemném 
neútočení vycházela z principů Koránu uplatněných poprvé 
v Etiopii. 

(C) Na základě koránského práva byla uzavřena písemná 
smlouva zakazující muslimům útočit na Brity, která však 
v roce 2005 vypršela. 

(D) Velká Británie pasivně tolerovala přítomnost teroristů na 
svém území a ti vůči ní nepodnikali útoky. 

(E) Závazek Velké Británie respektovat právní principy Koránu 
poskytoval muslimským vůdcům na jejím území bezpečí. 

  

29. 

Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje podstatu 
Nashovy rovnováhy, jak ji popisuje uvedený text? 

(A) Jedná se o bezkonfliktní stav, který přináší dostatečné 
záruky oběma stranám, a tedy je nevýhodné jej porušit. 

(B) Jedná se o vzájemnou spolupráci dvou stran, která 
v případě jednostranného porušení přechází v konflikt. 

(C) Jedná se o nezměnitelnou, oboustranně výhodnou 
rovnováhu dvou spolupracujících stran. 

(D) Jedná se o stav, při kterém žádná strana nemá zájem 
provést jednostrannou změnu, ať už má tento stav 
povahu spolupráce, či konfliktu. 

(E) Jedná se o strategii uplatňovanou při konfliktním stavu 
k zajištění stability, která však může být pro obě strany 
nevýhodná. 
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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 prvního, ale nikoli 
z druhého textu? 

(A) Pokud oba rodiče s dítětem mluví různými jazyky, řečový 
vývoj dítěte probíhá stejně rychle v obou jazycích. 

(B) Děti vychovávané bilingvně jsou lépe připravené na 
studium dalších jazyků. 

(C) Děti vychovávané bilingvně jsou často řečově opožděné. 
(D) Bilingvní výchova dětem značně komplikuje vývoj vnitřní 

řeči. 
(E) Bilingvní děti často směšují dva různé jazyky v jedné větě. 
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32. 

V názoru na který z následujících bodů se autoři v uvedených 
textech nejvíce shodují? 

(A) na přínos bilingvní výchovy pro logopedický rozvoj dítěte 
(B) na výskyt směšování různých jazyků u bilingvních dětí 
(C) na přínos bilingvní výchovy pro komunikační rozvoj dětí 
(D) na vliv bilingvní výchovy na další studium cizích jazyků 
(E) na vztah mezi silným a slabým jazykem bilingvně 

vychovávaných dětí 
  

33. 

Na kterou z následujících otázek lze najít odpověď v každém 
z uvedených textů? 

(A) Jaký má bilingvní výchova vliv na komunikační vývoj 
dítěte? 

(B) Proč bilingvní rodiče často koktají? 
(C) Co posiluje vztah mezi dvěma jazyky, kterým je bilingvní 

dítě vystaveno? 
(D) Jak mohou rodiče bilingvně vychovávanému dítěti 

usnadnit rozlišování mezi jazyky? 
(E) Proč se dnes odborníci domnívají, že bilingvní výchova 

dětem spíše prospívá? 
  

 
 
 

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. 1992 vyšší než k 30. 6. 1990? 

(A) o 2 050 
(B) o 2 920 
(C) o 3 210 
(D) o 3 780 
(E) o 4 000 
  

35. 

Celkem kolik línů bylo v rybníku k 30. 6. 1992? 

(A) 2 700 
(B) 3 240 
(C) 3 780 
(D) 3 960 
(E) 4 205 
  

36. 

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

(A)   8 000 
(B) 10 000 
(C) 12 000 
(D) 14 000 
(E) 16 000 
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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. 

U kterého druhu ovoce je celková cena toho množství, které se 
během pondělí zkazilo, největší? 

(A) u jablek 
(B) u pomerančů 
(C) u švestek 
(D) u banánů 
(E) u hrušek 
  

38. 

Celkem kolik kg ovoce panu Malému během pondělí ubylo 
prodejem a vyhozením dohromady? 

(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 více než 
1 000 Kč a současně méně než 2 000 Kč? 

(A) za jablka 
(B) za pomeranče 
(C) za švestky 
(D) za banány 
(E) za hrušky 
  



  222  analytický oddíl  222 

© Scio 2019  14 

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. 

Petr má stejný počet známek jako Milan a Tom dohromady. 
Tom má dvakrát více známek než Milan. 

počet známek,  
které má Petr 

trojnásobek počtu známek, 
které má Milan 

 

(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 5 000 jenů.  
Hodnota 2 000 jenů je rovna hodnotě 30 kun.  

hodnota 20 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 bočních 
stěn n-bokého hranolu 

počet 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. 
  

43. 

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

věk Petry před deseti lety věk Moniky za 10 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. 
  

vlevo vpravo 

44. 

Číslo x je kladné. 

jedna třetina z 60 % x jedna šestina z 30 % x 
 

(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. 

3x y   

2x  
2y  

 

(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. 

Na záhonku roste 6 kusů zeleniny tří různých druhů (mrkev, 
petržel, celer; od každého druhu alespoň jeden kus). Kolik 
mrkví tam roste? 

(1) Petrželí roste na záhonku stejně jako mrkví a celerů 
dohromady. 

(2) Mrkví roste na záhonku více než celerů, ale méně než 
petrželí. 

(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. 

Test obsahoval celkem 8 otázek – pět tříbodových a tři 
pětibodové otázky. Za správnou odpověď student získal 
příslušný počet bodů, za špatnou či vynechanou odpověď nula 
bodů. Kolik otázek zodpověděla Žofie správně? 

(1) Z otázek za tři body zodpověděla Žofie správně pouze 
jednu. 

(2) Žofie získala v testu právě 18 bodů. 

(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. 

V 10.00 vyjel autobus z místa A do místa B stálou rychlostí 
40 km/h. O dvě hodiny později vyjel z místa A po téže trase 
stálou rychlostí 80 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)   40 km 
(B)   80 km 
(C) 120 km 
(D) 160 km 
  

50. 

Marek skládal obrázkové puzzle tvořené 1 500 stejně velkými 
dílky. Poté, co složil 80 % obrázku, zjistil, že ztratil 30 dílků. 
Jakou část z dosud nesloženého zbytku obrázku nemůže kvůli 
chybějícím dílkům složit? 

(A)   2 % 
(B)   5 % 
(C) 10 % 
(D) 15 % 
  

51. 

Celkem kolik existuje různých trojciferných čísel 
obsahujících tři 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) 120 
  

52. 

Sešit je osmkrát dražší než tužka. Sešit a tužka stojí 
dohromady 27 Kč. Kolik budou stát dohromady dva sešity a 
tři tužky? 

(A) 42 Kč 
(B) 54 Kč 
(C) 57 Kč 
(D) 60 Kč 
  

53. 

Bobr s vydrou sežerou dohromady za den třikrát 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 4 kg potravy? 

(A) 0,5 kg 
(B) 1,0 kg 
(C) 2,0 kg 
(D) 3,0 kg 
  

54. 

Základna rovnoramenného trojúhelníku má délku 12 cm, 
výška k ní příslušná má velikost 15 cm. Rovnoběžkou se 
základnou je odříznut trojúhelník, jehož obsah je čtyřikrát 
menší než obsah původního trojúhelníku. Jaká je výška 
příslušná základně odříznutého trojúhelníku? 

(A)   6,0 cm 
(B)   7,5 cm 
(C) 10,0 cm 
(D) 12,5 cm 
  

55. 

Do jednotlivých polí tabulky o třech řádcích a třech sloupcích 
je třeba rozmístit čísla 1 až 9 tak, že v každém poli bude 
právě jedno číslo. Po rozmístění čísel se sečtou body podle 
následujících pravidel: 

 Číslo v prostředním poli se do bodování nezapočítává. 
 V rohových polích se za liché číslo přičítá počet bodů 

rovný tomuto číslu, za sudé číslo se nic nepřičítá ani 
neodečítá. 

 V ostatních polích se za sudé číslo přičítá počet bodů 
rovný tomuto číslu, za liché číslo se nic nepřičítá ani 
neodečítá. 

Do rohových polí umístíme čísla 6, 7, 8 a 9. Jaký nejmenší 
možný počet bodů lze získat po doplnění zbylých čísel za 
celou tabulku? 

(A) 16 
(B) 18 
(C) 20 
(D) 22 
  



  222  analytický oddíl  222 

© Scio 2019  17 

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. 

Škola má tři patra, do každého patra vede z nižšího podlaží 
N schodů. Cestou vzhůru vyjde Petr do prvního patra rychlostí 
tři schody za sekundu, mezi prvním a druhým patrem ujde za 
sekundu dva schody a mezi druhým a třetím patrem jeden 
schod za sekundu. Cestou dolů běží konstantní rychlostí pět 
schodů za sekundu. Který z následujících vzorců vyjadřuje čas 
T (v sekundách), který mu zabere pohyb po schodišti za celý 
školní rok (200 dní), pokud každý den absolvuje dvakrát cestu 
z přízemí do třetího patra a zpět? 

(A) 
3

2 200
3 2 1 5

N N N N
T

       
 

 

(B) 
200 3

2 3 2 1 5

N N N N
T

      
 

 

(C) 
200 1 1 1 3

2
3 2 1 5

T
N

       
 

 

(D) 
2

200
3 2 1 5

N N N N
T

      
 

 

  

57. 

Jana si chtěla koupit jedno tričko za x Kč a druhé za y Kč. Na 
zaplacení obou triček jí dohromady chybělo z Kč. Platí vztah: 

200x y z    

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného vztahu? 

(A) Kdyby si Jana koupila jen jedno tričko, měla by na 
zaplacení dost peněz. 

(B) Kdyby byla celková cena triček nižší o 200 Kč, Jana by 
měla na zaplacení dost peněz. 

(C) Protože bylo jedno tričko o 200 Kč dražší než druhé, Jana 
neměla na zaplacení dost peněz. 

(D) Kdyby stála obě trička dohromady 400 Kč, Janě by 
200 Kč na zaplacení chybělo. 

  

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 všechna přípustná a a b definována vztahem 
a

b a b
b

a    . Čemu se pro 0x   rovná hodnota 
1

x
x

 ? 

(A) 0 
(B) 2x  

(C) 2

1
1

x
  

(D) 2 1x   
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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 

Každá ze čtyř kamarádek (Alena, Blanka, Cecilka, Dana) má 
jiného partnera (Petr, Ota, Norbert, Milan) a dala mu jako 
valentýnský dárek jinou věc (kravata, ponožky, tričko, 
bačkory). Víme, že: 

 Ota dostal tričko. 
 Blanka dala svému partnerovi bačkory. 
 Cecilčiným partnerem je buď Petr, nebo Norbert. 
 Milan není ani partnerem Blanky, ani partnerem Dany. 

60. 

Která z kamarádek mohla svému partnerovi dát ponožky? 

(A) jen Alena 
(B) jen Cecilka 
(C) jen kterákoli z dvojice Alena, Cecilka 
(D) jen kterákoli z dvojice Cecilka, Dana 
(E) kterákoli z trojice Alena, Cecilka, Dana 
  

61. 

Kterého z chlapců může mít za partnera Alena? 

(A) jen Milana 
(B) jen Norberta 
(C) jen Petra 
(D) kteréhokoli z dvojice Norbert, Petr 
(E) kteréhokoli z dvojice Milan, Ota 
  

62. 

Který z chlapců mohl dostat kravatu? 

(A) jen Milan 
(B) jen Norbert 
(C) jen kterýkoli z dvojice Norbert, Petr 
(D) jen kterýkoli z dvojice Norbert, Milan 
(E) kterýkoli z trojice Petr, Norbert, Milan 
  

63. 

Která z následujících informací, pokud by platila, by umožnila 
pro každého chlapce jednoznačně určit, čí je partner a jaký 
dárek dostal? 

(A) Blančiným partnerem je Petr. 
(B) Cecilka dala svému partnerovi ponožky. 
(C) Milan je partnerem Aleny. 
(D) Dana dala svému partnerovi tričko. 
(E) Norbert dostal kravatu. 
  

TEXT K ÚLOHÁM 64 AŽ 66 

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

 Žádní dva jezdci se neumístili na stejném místě. 
 Jawa skončila čtvrtá. 
 Suzuki dojela před Kawasaki, ale až za Yamahou. 
 Honda nebyla pátá. 

64. 

Který motocykl mohl dojet třetí? 

(A) kterýkoli z dvojice Honda, Yamaha 
(B) kterýkoli z dvojice Honda, Kawasaki 
(C) kterýkoli z dvojice Yamaha, Suzuki 
(D) kterýkoli z dvojice Honda, Suzuki 
(E) kterýkoli z dvojice Yamaha, Kawasaki 
  

65. 

Pokud by platilo, že Honda dojela druhá, které z následujících 
tvrzení by bylo určitě pravdivé? 

(A) Yamaha byla první. 
(B) Suzuki byla první. 
(C) Yamaha nebyla první. 
(D) Suzuki dojela před Hondou. 
(E) Honda dojela před Yamahou. 
  

66. 

Na kterém místě mohla skončit Kawasaki? 

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

 

 
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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