
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. 

______ expedice s početnými zástupy nosičů a tunami 
materiálu jsou organizačně i finančně ______. 

(A) Úspěšné – nejasné 
(B) Rychlé – nepřekonatelné 
(C) Komorní – přijatelné 
(D) Velké – náročné 
(E) Neplánované – zabezpečené 
  

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. 

______ mají tendenci hledat za ______ jasnou a jednoznačnou 
příčinu. Roli náhody ______. 

(A) Všichni – viníky – přeceňují 
(B) Odborníci – důvody – zdůrazňují 
(C) Lidé – vším – podceňují 
(D) Filosofové – myšlenkami – zveličují 
(E) Někteří – chováním – uznávají 
  

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. 

______ : PRORADNÝ = ______ : NECHUTNÝ 

(A) mizerný – jedovatý 
(B) věrný – lahodný 
(C) hodnověrný – odpuzující 
(D) závazný – povedený 
(E) lstivý – zlolajný 
  

5. 

PTÁK : ______ = ______ : ZÁVĚJ 

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

6. 

______ : NADÁVAT = NAŘÍKAT : ______ 

(A) hrubnout – stěžovat si 
(B) klít – oslavovat 
(C) rozzlobit – plakat 
(D) spílat – bědovat 
(E) kritizovat – vinit 
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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. 

Svoboda projevu nemůže být bezbřehá, neboť mezi ústavně 
zaručená práva patří i právo na zachování dobré pověsti. 

synonymum 

(A) neuvážená 
(B) obrovská 
(C) rozsáhlá 
(D) urážlivá 
(E) neomezená 

antonymum 

(F) limitovaná 
(G) nepatrná 
(H) důstojná 
(I) ohleduplná 
(J) zdánlivá 
  

8. 

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 
  

9. 

Náměstek průmyslu a obchodu inkasoval od svého šéfa 
štědrou odměnu 1,3 milionu korun. 

synonymum 

(A) nepřiměřenou 
(B) bohatou 
(C) nestandardní 
(D) nezvyklou 
(E) přejícnou 

antonymum 

(F) skromnou 
(G) podprůměrnou 
(H) lakomou 
(I) obyčejnou 
(J) neadekvátní 
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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. 

Víkendové nákupy potravin jsou pro většinu Čechů vykoupeny dlouhými frontami u pokladen. To se však díky plánům velkých 
řetězců v oblasti e-shopingu stane již brzy minulostí. Na internetu potraviny doposud nabízí v omezeném rozsahu pouze jeden z 
velkých řetězců, který svůj e-shop zprovoznil před čtyřmi roky. Konkurenci mu dělají jen specializované e-shopy. Pro českého 
spotřebitele vypadá na první pohled zajímavě zpráva z Německa, že tamější obchodní řetězec, který působí i v ČR, chystá pro 
německý trh e-shop s potravinami od roku 2018. Do tří let má následovat Polsko. Pro Česko však zatím konkrétní termín není. 
„Otázka, kdy a zda vůbec budeme nabízet zákazníkům zboží na webu, zatím není zodpovězena,“ uvedl ředitel řetězce. Logistická 
náročnost spojená se zavedením nákupů přes internet však odrazuje i další řetězce od zavedení on-line nákupů v ČR. 

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

(A) Víkendové nákupy potravin jsou pro většinu Čechů vykoupeny dlouhými frontami u pokladen. 
(B) To se však díky plánům velkých řetězců v oblasti e-shopingu stane již brzy minulostí. 
(C) Konkurenci mu dělají jen specializované e-shopy. 
(D) Pro Česko však zatím konkrétní termín není. 
(E) Otázka, kdy a zda vůbec budeme nabízet zákazníkům zboží na webu, zatím není zodpovězena, 
  

11. 

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) chce vyslat na Mars další velké robotické vozítko. Nové vozítko je svojí 
konstrukcí podobné vozítku, které se jmenuje Curiosity. Curiosity nyní na rudé planetě pracuje a hledá známky života. Nové vozítko 
však bude mít jiné úkoly. Bude zkoumat složení hornin a získávat informace o jádru planety. Jelikož se poslání nového vozítka od 
Curiosity liší, bude i přes podobnost konstrukce vybaveno jinými nástroji a technologií. NASA to oznámil na svých internetových 
stránkách. Připravovaná sonda by měla zamířit ke čtvrté planetě Sluneční soustavy v roce 2020. Pokud bude mise úspěšná, bude mít 
NASA již dvě vozítka hledající na rudé planetě známky života. Náklady na celou misi by měly dosáhnout 1,5 miliardy dolarů 
(29 miliard korun). 

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

(A) Nové vozítko je svojí konstrukcí podobné vozítku, které se jmenuje Curiosity. 
(B) Curiosity nyní na rudé planetě pracuje a hledá známky života. 
(C) Jelikož se poslání nového vozítka od Curiosity liší, bude i přes podobnost konstrukce vybaveno jinými nástroji a technologií. 
(D) Pokud bude mise úspěšná, bude mít NASA již dvě vozítka hledající na rudé planetě známky života. 
(E) Náklady na celou misi by měly dosáhnout 1,5 miliardy dolarů (29 miliard korun). 
  

12. 

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. 
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13. 

Pražský magistrát projednává návrh zřídit v Praze aplikační místnosti pro narkomany, tzv. „šlehárny“. Nejde o žádný módní 
výstřelek či snad lobby drogové mafie. Takováto zařízení jsou v zahraničí osvědčeným receptem, jak minimalizovat rizika plynoucí 
z existence otevřené drogové scény. V takovýchto zdravotnických zařízeních by si prokazatelně závislý člověk mohl pod dohledem 
vyškoleného personálu píchnout přinesenou drogu, udělat si zdarma test HIV či si třeba vyprat. Z ulic by zmizely stříkačky a 
omezilo by se šíření nakažlivých nemocí jako žloutenka a HIV. Stále jde však jen o ústupek problémovým existencím, který vůbec 
nic neřeší. 

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

(A) Nejde o žádný módní výstřelek či snad lobby drogové mafie. 
(B) Takováto zařízení jsou v zahraničí osvědčeným receptem, jak minimalizovat rizika plynoucí z existence otevřené drogové scény. 
(C) V takovýchto zdravotnických zařízeních by si prokazatelně závislý člověk mohl pod dohledem vyškoleného personálu píchnout 

přinesenou drogu, udělat si zdarma test HIV, či si třeba vyprat. 
(D) Z ulic by zmizely stříkačky a omezilo by se šíření nakažlivých nemocí jako žloutenka a HIV. 
(E) Stále jde však jen o ústupek problémovým existencím, který vůbec nic neřeší. 
  

14. 

Pokud uvažujete o pořízení vlastního bydlení a váháte mezi novostavbou a přestavbou, měli byste zvážit několik faktorů. Především: 
koupit si zanedbanou nemovitost a postupnou rekonstrukcí ji proměnit ve vysněnou stavbu je finančně mnohem dostupnější než 
stavět na zelené louce. Rekonstrukce se sice může vyplatit těm, kteří dům zdědili a nemohou nebo nechtějí ho prodat, v ostatních 
případech však bude přitahovat spíše lidi se zálibou v osobitém kouzlu starších budov. V jednom ohledu ale novostavbu přece jenom 
na první pohled předčí: hned se můžete nastěhovat. Ti, kteří spěchají, se proto k této variantě uchylují navzdory počátečnímu 
nepohodlí a zvýšeným nákladům. Těm, pro které jsou úspory na prvním místě, však nezbude než se pustit do zdlouhavější z obou 
možností: nové stavby. 

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

(A) Pokud uvažujete o pořízení vlastního bydlení a váháte mezi novostavbou a přestavbou, měli byste zvážit několik faktorů. 
(B) Především: koupit si zanedbanou nemovitost a postupnou rekonstrukcí ji proměnit ve vysněnou stavbu je finančně 

mnohem dostupnější než stavět na zelené louce. 
(C) Rekonstrukce se sice může vyplatit těm, kteří dům zdědili a nemohou nebo nechtějí ho prodat, v ostatních případech však bude 

přitahovat spíše lidi se zálibou v osobitém kouzlu starších budov. 
(D) V jednom ohledu ale novostavbu přece jenom na první pohled předčí: hned se můžete nastěhovat. 
(E) Ti, kteří spěchají, se proto k této variantě uchylují navzdory počátečnímu nepohodlí a zvýšeným nákladům. 
  

15. 

Vytírání podlah může zabrat dost času. Je ale možné si tuto činnost usnadnit, dokonce se jí úplně vyhnout. Udělá ji za nás někdo 
jiný: robotický vytírač. Jen málokdo už někdy neslyšel o robotickém vysavači, který má rotační a sběrné kartáče, sám jezdí po bytě 
či domě a vysává prach a jiný nepořádek. Podobně fungují všechny druhy robotických vytíračů. Vytírač lze sehnat v různých 
cenových relacích podle funkcí, které nabízí. Liší se i plochou, kterou dokážou vytřít za jeden uklízecí cyklus. Existence jediného 
modelu, která zabraňuje možnosti výběru, je hlavním negativem robotického vytírače. Menší vytírač si poradí s úklidem podlahy i v 
malých či členitých místnostech (třeba v koupelně) a dostane se na hůře přístupná místa. 

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

(A) Vytírání podlah může zabrat dost času. 
(B) Je ale možné si tuto činnost usnadnit, dokonce se jí úplně vyhnout. 
(C) Podobně fungují všechny druhy robotických vytíračů. 
(D) Vytírač lze sehnat v různých cenových relacích podle funkcí, které nabízí. 
(E) Existence jediného modelu, která zabraňuje možnosti výběru, je hlavním negativem robotického vytírače. 
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Všechny následující úlohy řešte pouze na základě informací uvedených v textu či z něho vyplývajících. 

16. 

Vysokofrekvenční zbraně jsou jednou z kategorií neletálních 
zbraní, tedy zbraní, které mají na určitou dobu vyřadit z 
činnosti vybranou skupinu lidí, aniž by přímo ohrozily jejich 
životy, nebo vyřadit z činnosti vybrané druhy vojenské 
techniky. Vysokofrekvenční záření narušuje činnost mozku a 
nervové soustavy. Může způsobovat poruchy vnímání, únavu a 
ospalost, nebo naopak neklid a úzkost, pocit žízně, teploty, 
chladu a někdy i další vedlejší vjemy v závislosti na 
konkrétních parametrech vysílaného signálu. Všechny účinky 
působení vysokofrekvenčních zbraní na lidský organismus 
zatím nejsou známy. O jejich naprosté dlouhodobé neškodnosti 
není většina lékařů jednoznačně přesvědčena. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Mezi obvyklé účinky vysokofrekvenčního záření na lidský 
organismus patří nevolnost a zvracení. 

(B) Účinky vysokofrekvenčních zbraní na lidský organismus 
jsou větší než u jiných typů neletálních zbraní. 

(C) Všechny neletální zbraně způsobují narušení činnosti 
nervové soustavy projevující se např. poruchami vnímání. 

(D) Není dosud zcela jisté, že vysokofrekvenční zbraně 
nezpůsobují žádné dlouhodobé poškození lidského 
organismu. 

(E) Vysokofrekvenční zbraně dokážou velmi efektivně vyřadit 
z činnosti různé druhy vojenské techniky. 

  

17. 

Program Apollo, probíhající v letech 1961–1972, byl americký 
program pilotovaných kosmických letů. Jeho cílem bylo 
přistání lidí na Měsíci a jejich návrat na Zemi. Program Apollo 
byl připravován koncem 50. let 20. století jako nástupce 
programu Mercury, prvního amerického programu 
pilotovaných letů. Poté, co prezident John F. Kennedy 
v roce 1961 vyhlásil národním cílem přistání lidí na Měsíci a 
jejich bezpečný návrat na Zemi do konce desetiletí, získal 
program Apollo konkrétní směr. Kennedyho úkol splnil let 
Apolla 11 v roce 1969. Na Měsíci pak přistálo pět dalších misí 
programu Apollo, poslední v roce 1972. V těchto šesti 
vesmírných letech se prošlo po Měsíci celkem dvanáct 
astronautů, kteří i dnes zůstávají jedinými lidmi, kteří kdy 
navštívili jiné vesmírné těleso. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Mercury byl první americký program, jehož cílem bylo 
přistání na Měsíci. 

(B) V rámci projektu Apollo navštívil poslední člověk 
Měsíc nejpozději v roce 1972. 

(C) Každého letu v rámci programu Apollo se účastnili dva 
astronauti. 

(D) Kosmických letů v rámci programu Apollo se zúčastnilo 
celkem dvanáct astronautů. 

(E) Měsíc obletěla poprvé posádka letu Apollo 11 v roce 1969. 
  

18. 

Neexistuje žádné specifické učení o stravování v tradičním 
křesťanství kromě toho, že není nic zakázáno z náboženských 
principů. Jedení masa není ani podporováno, ani od něj není 
odrazováno. Křesťané byli vždy svobodni v tom, že se mohli 
rozhodnout, co budou jíst; avšak existují skupiny uvnitř 
křesťanství, které praktikují zvláštní stravovací omezení. 
Například některé mnišské řády dávají přednost vegetariánské 
stravě a členové pravoslavné církve jedí během půstů 
veganskou stravu. Římští katolíci by se měli zdržet masa 
(definováno jako všechno zvířecí maso s výjimkou vodních 
živočichů) během Popeleční středy a během všech pátků postní 
doby včetně Velkého pátku. Omezení týkající se konzumace 
masa v těchto dnech je chápáno pouze jako akt pokání a ne 
jako vyjádření náboženských námitek proti pojídání masa. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Tradiční křesťanství nemá nábožensky motivované 
obecné výhrady vůči pojídání masa. 

(B) Římští katolíci smějí během Popeleční středy jíst pouze 
vodní živočichy. 

(C) Většina mnišských řádů vyžaduje od svých členů, aby se 
zřekli jedení masa. 

(D) Během postní doby by římští katolíci neměli jíst žádné 
maso. 

(E) Protestanti na rozdíl od římských katolíků 
a pravoslavných křesťanů nemají žádná stravovací 
omezení. 
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19. 

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. 

  

20. 

Ptakoještěři jsou vyhynulí druhohorní plazi a první obratlovci 
v historii Země, kteří byli schopni aktivního letu. Bývají někdy 
mylně zahrnováni mezi dinosaury, kteří ovšem mezi plazy 
vůbec nepatří. Dinosauři jsou totiž mnohem podobnější 
ptákům, proto je odborníci mezi plazy neřadí. Výzkumy v 
posledních dvaceti letech ukázaly, že ptáci jsou ve skutečnosti 
pokračovateli evoluční linie dinosaurů. 

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

I. Na rozdíl od dinosaurů patří ptakoještěři skutečně mezi 
plazy. 

II. Ptáci nebyli prvními obratlovci, kteří měli schopnost 
aktivně létat. 

III. Podle výzkumů z posledních let se dinosauři vyvinuli 
z ptakoještěrů posílením znaků typických pro ptáky. 

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

21. 

Jazykový purismus se drží toho názoru, že v každém jazyce by 
pro každou věc mělo existovat jen jedno jediné řešení. Každá 
myšlenka má podle něj jeden jediný výraz, od něhož bychom 
se neměli odchylovat. Celý se zakládá na dost absurdní 
představě, že víme, co je to jedna myšlenka, nebo že víme 
lépe, co je nějaká myšlenka, než co je výraz té myšlenky. 

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

I. Je přirozené považovat myšlenky za jasně vyjádřitelné 
jediným výrazem. 

II. Všichni jazykovědci soudí, že pro každou věc by měl 
existovat jeden speciální výraz. 

III. Pokud se odchýlíme od výrazu, který je obecně používán 
k zachycení jedinečné myšlenky, budeme již popisovat 
jinou myšlenku. 

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

22. 

Při testování hypotéz nastává chyba I. druhu v případě, že 
nesprávně zamítneme hypotézu, která ve skutečnosti platí. 
Tato chyba nastává s pravděpodobností α, které se říká hladina 
významnosti. Chyba II. druhu spočívá v tom, že chybně 
nezamítneme hypotézu, která ve skutečnosti neplatí. 

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

I. Pokud je hladina významnosti při testování hypotézy 
rovna 5 %, znamená to, že existuje pětiprocentní 
pravděpodobnost nesprávného zamítnutí platné hypotézy. 

II. Jestliže je hladina významnosti při testování hypotézy 
rovna 10 %, je jen desetiprocentní pravděpodobnost, že 
hypotéza bude přijata jako pravdivá. 

III. Pokud je hladina významnosti při testování hypotézy 
rovna 3 %, pak s tříprocentní pravděpodobností přijmeme 
hypotézu, která ve skutečnosti neplatí. 

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

Pokud by se začal v moderní společnosti prosazovat jako 
zaručená a vědecky podložená pravda názor, že dnes stále 
častější psychické i fyzické obtíže mužů a žen ve středním 
věku jsou navzdory mnoha možným vedlejším příčinám 
vyvolány pouze nedostatečnou produkcí pohlavních hormonů, 
a dají se tudíž léčit, vedlo by to k obrovské produkci 
hormonálních doplňkových výrobků a farmaceutickým 
společnostem by se otevřela příležitost k obrovským ziskům. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Farmaceutické firmy zaplavují trh prostředky proti 
hormonálním obtížím středního věku. 

(B) Psychické a fyzické obtíže lidí středního věku přinášejí 
farmaceutickým firmám obrovské zisky. 

(C) Změny produkce některých hormonů ohrožují život mužů 
i žen. 

(D) Psychické a fyzické obtíže projevující se ve středním 
věku mohou mít více než jednu příčinu. 

(E) Doplňky stravy založené na hormonální bázi mohou 
pomoci omezit libovolné psychické obtíže. 
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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 vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Bude-li prokázána existence temné energie, bude nutné 
upravit Einsteinovy rovnice obecné relativity. 

(B) Einsteinovy rovnice obecné relativity byly formulovány 
na základě předpokladu, že rozpínání vesmíru se 
rovnoměrně zrychluje. 

(C) Hypotéza o existenci temné energie vznikla v reakci na 
pozorování supernov typu Ia. 

(D) Temná energie tvoří společně s temnou hmotou 68 % 
všeho, co existuje ve vesmíru. 

(E) Podle mainstreamových modelů by se rozpínání vesmíru 
bez existence temné energie postupně zpomalovalo. 

  
26. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje závěr, k 
němuž došel v rámci svého výzkumu Ráczův tým? 

(A) Temná energie je pouze umělým konstruktem, kterým se 
mainstreamové modely pokoušejí vysvětlit nehomogenní 
rozložení hmoty ve vesmíru. 

(B) Nerovnoměrné rozložení hmoty ve vesmíru není 
důsledkem působení temné energie, ale důsledkem 
nestejné rychlosti rozpínání různých částí vesmíru. 

(C) Rozložení hmoty ve vesmíru připomíná pěnu s kupami 
galaxií vedle obrovských vesmírných prázdnot. 

(D) Explodující bílí trpaslíci v binárních hvězdných systémech 
by se měli pozorovateli na Zemi jevit vždy jako stejně 
jasní, ale ve skutečnosti tomu tak není. 

(E) Pozorované chování vesmíru lze při zohlednění různé 
rychlosti rozpínání částí vesmíru vysvětlit i bez temné 
energie. 
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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 nejlépe odpovídá tomu, co se 
v uvedeném textu uvádí o klasických lécích a léčivých 
přípravcích na bázi bylin? 

(A) Oba typy přípravků mohou způsobit selhání jater, avšak 
u klasických léků je pravděpodobnost selhání významně 
vyšší. 

(B) Na rozdíl od klasických léků jsou na baleních léčivých 
přípravků na bázi bylin mnohdy záměrně uvedeny 
nepravdivé informace. 

(C) Prodej léčivých přípravků na bázi bylin je státem regulován 
přísněji než prodej léků klasických, protože vedlejší účinky 
bylinných přípravků nejsou dostatečně známy. 

(D) Užití klasických léků i léčivých přípravků na bázi bylin 
může vyvolat vedlejší účinky, avšak u druhých 
zmiňovaných bývají potenciální vedlejší účinky mnohdy 
neprobádané. 

(E) Léčivé přípravky na bázi bylin vnímá společnost jako 
bezpečnější než klasické léky, protože vedlejší účinky 
hrozí až při požití jejich většího množství. 
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29. 

Které z následujících tvrzení odporuje uvedenému textu? 

(A) Složka epigalokatechin-3-galát se do těla dostává i pitím 
běžně připraveného zeleného čaje. 

(B) Na rozdíl od některých jiných asijských bylin 
nepředstavuje rdesno mnohokvěté hrozbu pro zdraví. 

(C) Obsah vyhlášky č. 225/2008 Sb. byl ovlivněn lobbingem 
farmaceutických společností. 

(D) U léčivých přípravků na bázi bylin je riziko vedlejších účinků 
i při správném užívání obdobné jako u klasických léků. 

(E) Účinnost pepřovníku opojného při potlačování nespavosti 
nebyla nikdy spolehlivě prokázána. 
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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. 

Které z následujících rizik eutanazie je zmíněno v každém 
z uvedené dvojice textů? 

(A) Mohla by vyvolat odpor nesouhlasících lékařů. 
(B) Mohla by způsobit nárůst počtu sebevražd. 
(C) Mohla by vést ke snížení zájmu o povolání lékaře. 
(D) Mohla by zvýšit kriminalitu ve společnosti. 
(E) O zabití člověka by mohli rozhodovat jiní, například 

stát. 
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32. 

Která z následujících možností nejlépe popisuje postoje autorů 
jednotlivých textů k názoru, že by eutanazii měl provádět 
lékař? 

(A) Autor prvního textu k tomu nezaujímá jednoznačné 
stanovisko, autor druhého textu to odmítá. 

(B) Autor prvního textu i autor druhého textu s tím souhlasí. 
(C) Autor prvního textu s tím souhlasí, autor druhého textu 

svůj postoj nevyjadřuje. 
(D) Autor prvního textu s tím souhlasí, autor druhého textu 

o tom vyjadřuje pochybnosti. 
(E) Autor prvního textu to odmítá, autor druhého textu o tom 

vyjadřuje pochybnosti. 
  

33. 

Které z následujících tvrzení vyplývá alespoň z jednoho 
z uvedených textů? 

(A) Sebevrah by vždy raději zabil někoho ze svého okolí než 
sebe. 

(B) Sebevražda a eutanazie se obvykle liší v počtu 
zapojených osob. 

(C) Někteří lékaři odmítají z náboženských důvodů provádět 
eutanazii. 

(D) Podle lékařské etiky musí lékař vždy respektovat přání 
pacienta. 

(E) Nevede-li psychiatrická léčba ke zlepšení duševního 
stavu, lze uvažovat o eutanazii. 

  

 
 
 

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 Podolí, ale 
méně než Šutce? 

(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 Jany a od Kamila? 

(A) 1. Motorlet, 2. Podolí, 3. Šutka 
(B) 1. Šutka, 2. Motorlet, 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 Kamilem přidělili Motorletu dohromady stejně 

bodů jako Petra s Milanem. 
(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 
eura a dalších 1 000 korun za kuny, který den by dostal v 
součtu nejméně eur a kun? 

(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 nejvyšší 
a nejnižší kurz? 

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

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

39. 

Pokud by Petr koupil každý den ve směnárně 100 liber 
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 3b 
 

(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 dní ve 36 měsících počet minut v 1 dni 
 

(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 

1,2x 1,25y 
 

(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 6 

 

(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. 

dvojnásobek obvodu  
velkého čtverce 

osminásobek 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 celé číslo A kladné? 

(1) A2 − 1 > 100 
(2) A3 − 1 > 100 

(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. 

Při hodu třemi standardními šestistěnnými hracími kostkami 
byl součet hodnot padlých na všech kostkách roven 8. Jaké 
hodnoty padly na jednotlivých kostkách? 

(1) Na každé kostce padla jiná hodnota. 
(2) Na první kostce padla dvakrát větší hodnota než na 

druhé kostce. 

(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. 

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. 
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49. 

Ze shodných kostek je postavena pyramida. Základna je 
tvořena třemi řadami po třech 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) 11 
(B) 12 
(C) 13 
(D) 14 
  

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, 
2 400 Kč? 

(A) 4 800 Kč 
(B) 5 000 Kč 
(C) 5 400 Kč 
(D) 7 200 Kč 
  

51. 

Měl jsem celkem 30 sirek. Z nich šest jsem dal Jirkovi a čtyři 
Martinovi (ani jeden z nich předtím neměl žádnou sirku). 
Každý z nás zapaluje samostatně svíčky. Nejvýše kolik 
svíček všichni tři dohromady zapálíme, když já spotřebuji na 
zapálení každé svíčky 2 sirky, Jirka 3 sirky a Martin o 100 % 
více sirek než já? 

(A)   9 
(B) 11 
(C) 13 
(D) 15 
  

52. 

Pokud z je celé číslo, celkem pro kolik různých hodnot z platí 
nerovnost |z – 2| < 3? 

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

53. 

Janě trvá uběhnutí každých 400 metrů právě 1,2 minuty. Petr 
vždycky běží průměrnou rychlostí 18 km/h a Martinovi trvá 
uběhnutí každých 100 m 0,01 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. Martin, 2. Jana, 3. Petr 
(B) 1. Jana, 2. Martin, 3. Petr 
(C) 1. Petr, 2. Jana, 3. Martin 
(D) 1. Jana, 2. Petr, 3. Martin 
  

54. 

Ludvík má dvakrát více známek než Martin. Norbert má 
stejný počet známek, jako mají Ludvík a Martin dohromady. 
Jestliže dá Norbert Martinovi 40 známek, budou jich mít 
všichni tři stejný počet. Kolik známek mají všichni tři 
dohromady? 

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

55. 

Jitka, Rebeka a Zuzana vyrazily na bobovou dráhu. V 
nabídce jsou tři typy jízdného: 

 A: 50 Kč za každou jízdu 
 B: 240 Kč za permanentku na 6 jízd 
 C: 420 Kč za permanentku na 12 jízd 

Jitka chce jet pětkrát, Rebeka třikrát a Zuzana devětkrát. 
Permanentky jsou nepřenosné a jezdí se po jednom. Jízdné se 
kupuje postupně po vyčerpání předchozího jízdného. 

Jaké jízdné si má která z nich koupit před svou první jízdou, 
aby za plánované jízdy zaplatily všechny tři dohromady co 
nejméně? 

(A) Jitka A, Rebeka A, Zuzana B nebo C 
(B) Jitka A, Rebeka B, Zuzana A nebo B 
(C) Jitka B, Rebeka A, Zuzana A nebo B 
(D) Jitka B, Rebeka A, Zuzana C 
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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. 

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    
  

57. 

Jirka si během dvouměsíční brigády vydělal celkem J Kč, 
Blanka si během stejného období vydělala celkem B Kč. Platí 
vztah: 

200
2

J B
  

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného vztahu? 

(A) Jirka si za celou brigádu dohromady vydělal 800 Kč. 
(B) Jirka si průměrně denně vydělal o 200 Kč více než 

Blanka. 
(C) Jirka si průměrně za měsíc vydělal o 200 Kč více než 

Blanka. 
(D) Blanka si za celou brigádu vydělala o 200 Kč méně než 

Jirka. 
  

58. 

Operace ♣ je definována vztahem ( ) ( )b a ba a b     . 

Čemu se rovná (2 3) 4  ? 

(A) −9 
(B) −5 
(C) 5 
(D) 9 
  

59. 

Funkce f je definována vztahem 
3

( ) 10
2

x
f x


  . Které 

z následujících tvrzení platí pro největší ze všech čísel x, pro 
která je hodnota f(x) nezáporná? 

(A) Je jednociferné. 
(B) Je záporné. 
(C) Je dělitelné pěti. 
(D) Je větší než 20. 
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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 

Lenka má v pondělí sedm vyučovacích hodin: matematiku, 
němčinu, fyziku, češtinu, dějepis, biologii a chemii. Víme, že: 

 Hodiny jdou těsně za sebou a začínají první hodinou. 
 Lenčiny oblíbené předměty jsou čeština, dějepis, fyzika, 

němčina. 
 Žádné dva Lenčiny oblíbené předměty nenásledují těsně 

po sobě. 
 Poslední hodina není ani němčina, ani fyzika. 
 Matematika následuje ihned po češtině. 
 Čtvrtá hodina je chemie. 
 Hodina biologie se koná později než hodina chemie. 

60. 

Který předmět má Lenka šestou hodinu? 

(A) matematiku 
(B) fyziku 
(C) němčinu 
(D) dějepis 
(E) biologii 
  

61. 

Které z následujících tvrzení je určitě pravdivé? 

(A) První hodina je biologie. 
(B) Pátá hodina je fyzika. 
(C) Poslední hodina je dějepis. 
(D) Hodina fyziky je v rozvrhu ihned po češtině. 
(E) Hodina němčiny následuje ihned po matematice. 
  

62. 

Kdy může být v rozvrhu matematika? 

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

63. 

Které z následujících tvrzení je určitě nepravdivé? 

(A) První hodina je čeština. 
(B) Fyzika je později než němčina. 
(C) Němčina je později než fyzika. 
(D) Dějepis je později než chemie. 
(E) Čeština je později než biologie. 
  

TEXT K ÚLOHÁM 64 AŽ 66 

Každý ze čtyř kamarádů (Filip, Jakub, Milan, Vojta) má doma 
jiné domácí zvíře (pes, morče, činčila, kocour), každé ze zvířat 
se jmenuje jinak (Alda, Kelim, Mati, Pif). Víme, že: 

 Milan nemá kocoura. 
 Činčila se nejmenuje ani Alda, ani Kelim. 
 Vojtovo zvíře se jmenuje Mati, Filipovo zvíře se jmenuje 

Pif. 
 Jakub má psa. 
 Kelim není ani kocour, ani pes. 

64. 

Kdo může mít činčilu? 

(A) jen Filip 
(B) jen Vojta 
(C) jen Milan 
(D) kdokoli z dvojice Vojta, Filip 
(E) kdokoli z dvojice Filip, Milan 
  

65. 

Které zvíře může mít Milan? 

(A) jen kocoura 
(B) jen morče 
(C) kterékoli z dvojice morče, činčila 
(D) kterékoli z dvojice činčila, kocour 
(E) kterékoli z dvojice kocour, morče 
  

66. 

Pokud by platilo, že kocour se jmenuje Mati, které jméno by 
mohla mít činčila? 

(A) jen Pif 
(B) jen Alda 
(C) jen Kelim 
(D) kterékoli z dvojice Pif, Kelim 
(E) kterékoli z dvojice Kelim, Alda 
  

 

 
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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