
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. 

Je ______, že turistika a další venkovní aktivity s výjimkou 
lyžování nejsou v zimě zrovna v popředí zájmu, a tak většina 
tábořišť a hostelů je v této době ______. 

(A) ověřené – rezervovaná 
(B) pochopitelné – zavřená 
(C) pravděpodobné – plná 
(D) neuvěřitelné – prázdná 
(E) zajímavé – obsazená 
  

2. 

Na nově vypsané vzdělávací ______ mohou vysoké školy dostat 
další peníze, pokud prokážou úspěchy ve vědě a výzkumu, 
mezinárodní spolupráci a také pokud mají ______ počet 
profesorů a docentů. 

(A) dotace – požadovaný 
(B) programy – dostatečný 
(C) úpravy – zanedbatelný 
(D) výdaje – neuspokojivý 
(E) záležitosti – kvalitní 
  

3. 

Za situace chronického nedostatku financí ve veřejném 
zdravotnictví rozhodně není namístě přispívat ze státních peněz 
na ______ léčebné postupy, které nejsou ______ ověřené, 
a jejich efekt je tedy ______. 

(A) experimentální – oficiálně – nulový 
(B) alternativní – vědecky – nejasný 
(C) speciální – prakticky – kontraproduktivní 
(D) drahé – příliš – nedostatečný 
(E) kontroverzní – dostatečně – neúčinný 
  

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. 

NEMILOSRDNÝ : ______ = ______ : OBEZŘETNOST 

(A) krutost – odvážný 
(B) srdnatost – nestoudný 
(C) soucit – neopatrný 
(D) výsměch – rozvážný 
(E) spravedlnost – neprozíravý 
  

5. 

______ : PEKAŘ = ______ : KREJČÍ 

(A) mouka – oblek 
(B) řemeslník – švadlena 
(C) chléb – nit 
(D) mlynář – tkadlec 
(E) pec – textil 
  

6. 

POCHOPENÍ : ______ = ______ : ATRAKTIVNOST 

(A) nedorozumění – krása 
(B) zřejmost – vylíčení 
(C) jednoznačnost – nezájem 
(D) srozumitelnost – zalíbení 
(E) studium – zkrášlení 
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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. 

V nádherném křišťálovém lustru svítily maličkaté žárovky 
podobné svíčkám. 

synonymum 

(A) kulaťoučké 
(B) droboučké 
(C) slaboučké 
(D) roztomilé 
(E) nicotné 

antonymum 

(F) obrovské 
(G) slabé 
(H) ubohé 
(I) nadměrné 
(J) oslňující 
  

8. 

Existují-li jiné způsoby, jak dosáhnout sledovaného cíle, aniž by 
došlo k omezení vlastnického práva, je třeba dát přednost těmto 
jiným způsobům. 

synonymum 

(A) pronásledovaného 
(B) viděného 
(C) následovaného 
(D) zamýšleného 
(E) uskutečnitelného 

antonymum 

(F) obtížného 
(G) nechtěného 
(H) neviditelného 
(I) nerealizovatelného 
(J) nepozorovaného 
  

9. 

Touhu většiny utečenců dostat se do konkrétní, podle nich jim 
zaslíbené, země nelze administrativně přebít, proto řada politiků 
považuje nastavení národních kvót pro příjem uprchlíků za 
zcela nesmyslný návrh. 

synonymum 

(A) pošetilý 
(B) neuskutečněný 
(C) odmítavý 
(D) přehnaný 
(E) zmatený 

antonymum 

(F) smyslný 
(G) odůvodněný 
(H) realizovatelný 
(I) logistický 
(J) rozumný 
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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. 

Hysterie, kterou rozpoutal návrh zvýšit v Česku tolerovanou hladinu alkoholu v krvi řidičů na 0,5 promile, nepolevuje. Faktických argumentů 
na podporu současné nulové tolerance ale zaznívá pramálo. Přesvědčivý empirický důkaz toho, že půl promile žádná hrůza není, máme 
všichni přímo před očima – je jím celý ten „západní svět“, kterým se jindy necháváme ochotně inspirovat. Např. v Německu, které půl promile 
toleruje už mnoho let, umírá při nehodách způsobených alkoholem při přepočtu na počet obyvatel dvakrát více lidí než v Česku. Svědectví 
o tom, že nižší koncentrace alkoholu v krvi nijak zvlášť nebezpečné nejsou, můžeme vysledovat i v tuzemských statistikách nehodovosti. 
Řidiči s hladinou alkoholu do 0,5 promile způsobili loni v Česku jen velmi malou část z celkového počtu nehod. 

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

(A) Faktických argumentů na podporu současné nulové tolerance ale zaznívá pramálo. 
(B) Přesvědčivý empirický důkaz toho, že půl promile žádná hrůza není, máme všichni přímo před očima – je jím celý ten „západní 

svět“, kterým se jindy necháváme ochotně inspirovat. 
(C) Např. v Německu, které půl promile toleruje už mnoho let, umírá při nehodách způsobených alkoholem při přepočtu na 

počet obyvatel dvakrát více lidí než v Česku. 
(D) Svědectví o tom, že nižší koncentrace alkoholu v krvi nijak zvlášť nebezpečné nejsou, můžeme vysledovat i v tuzemských 

statistikách nehodovosti. 
(E) Řidiči s hladinou alkoholu do 0,5 promile způsobili loni v Česku jen velmi malou část z celkového počtu nehod. 
  

11. 

Fiktivní postava slouží pro vaše obveselení, nic víc. Díky tomu, že jí dáte jméno, tvář a vlastnosti, budete si moci lépe představit 
chování zákazníka. Uděláte si představu, jak se cítí a co ovlivňuje rezervoár jeho dobré vůle. Fiktivní postava vám pomůže získat 
vhled do vlastní služby a získat zajímavé postřehy. Na druhou stranu, pokud hledáte oporu pro strategická rozhodnutí, měli byste své 
postřehy potvrdit i dalším výzkumem. Jinak vaše představa nebude úplná. 

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

(A) Fiktivní postava slouží pro vaše obveselení, nic víc. 
(B) Uděláte si představu, jak se cítí a co ovlivňuje rezervoár jeho dobré vůle. 
(C) Fiktivní postava vám pomůže získat vhled do vlastní služby a získat zajímavé postřehy. 
(D) Na druhou stranu, pokud hledáte oporu pro strategická rozhodnutí, měli byste své postřehy potvrdit i dalším výzkumem. 
(E) Jinak vaše představa nebude úplná. 
  

12. 

Tři české firmy zkoušejí fungovat v čtyřdenním pracovním režimu. Žádná zatím nehlásí provozní potíže. Zaměstnanci, kteří jsou 
schopni ve čtyřech dnech odvést pětidenní objem práce a zachovat přitom kvalitu klientského servisu, si tento režim pochvalují. Lidé 
jsou v práci spokojenější než dřív a jejich výkon stoupl. K podobným zjištěním a zkušenostem docházejí zaměstnavatelé i v zahraničí. 
Tam se hovoří zejména o tom, že zkrácený pracovní týden vede kvůli požadavkům na vyšší výkon k větší chybovosti zaměstnanců 
a ke komplikacím v provozu. V každém případě jsou zaměstnanci po zavedení kratšího pracovního týdne nejenom spokojenější, ale 
dle výkazů dokonce i zdravější. 

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

(A) Tři české firmy zkoušejí fungovat v čtyřdenním pracovním režimu. 
(B) Žádná zatím nehlásí provozní potíže. 
(C) Zaměstnanci, kteří jsou schopni ve čtyřech dnech odvést pětidenní objem práce a zachovat přitom kvalitu klientského servisu, si 

tento režim pochvalují. 
(D) Lidé jsou v práci spokojenější než dřív a jejich výkon stoupl. 
(E) Tam se hovoří zejména o tom, že zkrácený pracovní týden vede kvůli požadavkům na vyšší výkon k větší chybovosti 

zaměstnanců a ke komplikacím v provozu. 
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13. 

S rychlým rozvojem nakupování na internetu zaznívaly předpovědi, že kamenným obchodům už odzvonilo, čeká je úbytek zákazníků 
a následně zánik. Takové představy se ale ukázaly jako liché. Pro více než 70 % lidí je kamenná prodejna stále první volbou. Nedávný 
průzkum upozornil na nízký zájem o nákup v běžných prodejnách, většina lidí si tu zboží jen prohlédne a následně je koupí on-line. 
Nákup přes internet s sebou pro řadu zákazníků stále nese určitá úskalí (nedůvěryhodnost e-shopu, drahá doprava, nutnost platby 
předem apod.). I to jsou důvody, proč si nakupování na internetu zatím nezískalo většinovou oblibu. 

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

(A) S rychlým rozvojem nakupování na internetu zaznívaly předpovědi, že kamenným obchodům už odzvonilo, čeká je úbytek 
zákazníků a následně zánik. 

(B) Takové představy se ale ukázaly jako liché. 
(C) Nedávný průzkum upozornil na nízký zájem o nákup v běžných prodejnách, většina lidí si tu zboží jen prohlédne a 

následně je koupí on-line. 
(D) Nákup přes internet s sebou pro řadu zákazníků stále nese určitá úskalí (nedůvěryhodnost e-shopu, drahá doprava, nutnost 

platby předem apod.). 
(E) I to jsou důvody, proč si nakupování na internetu zatím nezískalo většinovou oblibu. 
  

14. 

Skupina amerických vědců provedla pokus zkoumající poctivost obyvatel čtyřiceti zemí. Výzkumníci nechali porůznu pohozené 
„ztracené“ peněženky a čekali, jaká část se jim vrátí. Výsledek byl pro lidstvo docela příznivý, a co víc, na špičku poctivosti se zařadila 
i Česká republika. Ve všech zemích se ale bohužel ukázalo, že byly-li v peněžence peníze, byli lidé méně ochotni ji vrátit. ČR se 
umístila na 3. místě, vrátilo se skoro 80 procent peněženek s hotovostí a lehce přes 50 procent těch, do kterých vložena nebyla. Zcela 
propadla Čína, ve které se vrátilo méně než 10 procent peněženek bez hotovosti, a jen mírně nad 20 procent s ní. Vědci připouštějí, že 
očekávali jiné výsledky – že si lidé budou peněženky s penězi spíše nechávat. Ve skutečnosti je ale pro ně spíše než finanční zisk 
mnohem důležitější jejich čest. 

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

(A) Výzkumníci nechali porůznu pohozené „ztracené“ peněženky a čekali, jaká část se jim vrátí. 
(B) Výsledek byl pro lidstvo docela příznivý, a co víc, na špičku poctivosti se zařadila i Česká republika. 
(C) Ve všech zemích se ale bohužel ukázalo, že byly-li v peněžence peníze, byli lidé méně ochotni ji vrátit. 
(D) ČR se umístila na 3. místě, vrátilo se skoro 80 procent peněženek s hotovostí a lehce přes 50 procent těch, do kterých vložena 

nebyla. 
(E) Zcela propadla Čína, ve které se vrátilo méně než 10 procent peněženek bez hotovosti, a jen mírně nad 20 procent s ní. 
  

15. 

Zastánce prohibice nedráždil ani tak alkohol jako takový, ale místa, kde se konzumoval. Vadily jim spíše zdravotní aspekty konzumace 
alkoholu než celkový společenský kontext kolektivního mužského popíjení. Saloon vnímali jako zdroj neklidu a nepořádku. Pracující 
muži tady propíjeli peníze určené pro jejich ženy a děti. V barech s alkoholem kvetlo gamblerství, sázky, prostituce a další kriminální 
aktivity. Tažení za abstinenci mělo však pochopitelně i hlubší kořeny. V širším kontextu saloony ztělesňovaly centra městské, 
imigrantské dělnické kultury, která se vzpouzela tradičním strukturám sociální kontroly. 

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

(A) Vadily jim spíše zdravotní aspekty konzumace alkoholu než celkový společenský kontext kolektivního mužského 
popíjení. 

(B) Saloon vnímali jako zdroj neklidu a nepořádku. 
(C) Pracující muži tady propíjeli peníze určené pro jejich ženy a děti. 
(D) V barech s alkoholem kvetlo gamblerství, sázky, prostituce a další kriminální aktivity. 
(E) V širším kontextu saloony ztělesňovaly centra městské, imigrantské dělnické kultury, která se vzpouzela tradičním strukturám 

sociální kontroly. 
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Všechny následující úlohy řešte pouze na základě informací uvedených v textu či z něho vyplývajících. 

16. 

Řád templářů byl jedním z nejmocnějších rytířských řádů 
středověku – s jeho velikostí a mocí se mohl tehdy rovnat jen 
Řád johanitů a Řád německých rytířů. Původním úkolem 
templářského řádu bylo zajistit bezpečnost pro zástupy poutníků 
z Evropy, putující z přístavu Jaffa do Jeruzaléma. Řád postupně 
natolik zesílil, že se začal účastnit bitev, čímž se jeho původní 
poslání rozšířilo na ochranu celého nově založeného 
Jeruzalémského království proti nepřátelským muslimským 
sousedům. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Řád německých rytířů patřil mezi nejmocnější 
středověké rytířské řády. 

(B) Jeruzalémské království bylo založeno Řádem templářů. 
(C) Mezi hlavní úkoly středověkých rytířských řádů náležel 

doprovod poutníků směřujících do Jeruzalémského 
království. 

(D) Po založení Jeruzalémského království přestal Řád 
templářů zajišťovat bezpečnost poutníků směřujících do 
Jeruzaléma. 

(E) Původním sídlem Řádu templářů byl přístav Jaffa, později 
bylo sídlo Řádu přesunuto do Jeruzaléma. 

  

17. 

Soubor budov Transgas stojí kousek nad Václavským náměstím 
pod budovou rozhlasu. Jeho demolici se v minulosti snažil 
zabránit Klub za starou Prahu, který usiloval o to, aby 
ministerstvo kultury prohlásilo Transgas za kulturní památku; to 
se však nestalo. Ministerstvo to odůvodnilo mimo jiné tím, že 
brutalistické budovy z týmu architekta Václava Aulického jsou 
nevhodně začleněny do okolí a domy nejsou na rozdíl od 
budovy Ingstavu nebo obchodního domu Kotva významným 
příkladem brutalismu. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Klub za starou Prahu dlouhodobě bojuje za zachování 
pražských architektonických památek. 

(B) Václav Aulický je známý především pro své brutalistické 
budovy, které byly nevhodně začleněny do okolí. 

(C) Pojítkem Transgasu, Ingstavu a obchodního domu Kotva 
je osoba jejich architekta. 

(D) Ministerstvo kultury disponovalo pravomocí prohlásit 
soubor budov za kulturní památku. 

(E) Brutalistické stavby byly projektovány a budovány 
především v Praze. 

  

18. 

Vodík, stejně jako elektřina, se musí vyrábět, protože zdroje 
vodíku nikde na Zemi nejsou. Inženýři chemie umějí navrhnout 
provozy na výrobu vodíku z téměř jakýchkoli ostatních paliv – 
plynu, ropy, nebo uhlí, nebo ho lze za použití elektřiny vyrábět 
z vody. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Vodík můžeme vyrobit pouze tehdy, pokud použijeme 
elektřinu vyrobenou z vody. 

(B) Plyn, ropa a uhlí jsou nejčastěji využívanými zdroji pro 
výrobu vodíku. 

(C) Zdroje potřebné k výrobě vodíku lze získat pouze za 
použití elektřiny. 

(D) Provozy na výrobu vodíku se většinou obejdou bez 
dodávek elektrické energie. 

(E) Elektřinu lze využít například při výrobě vodíku z 
vody. 

  

19. 

Mezi tradované omyly patří přesvědčení, že veverky s černou 
barvou srsti žijí v horských oblastech a rezaté v nížinách. Stejně 
mylné je tvrzení, že rezatých veverek v poměru k černým ubývá, 
a co do míry absurdity vede teorie o tom, že černé veverky jsou 
silnější a rychlejší, a proto rezaté postupně vytlačují. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Množství rezatých veverek je stabilní nebo stoupá, 
rozhodně neklesá. 

(B) V horských oblastech žijí rezaté veverky, a nikoli černé, 
jak se traduje. 

(C) Nárůst podílu černých veverek nesouvisí s jejich silou 
a rychlostí. 

(D) Některé obecně přijímané představy související s 
barvou srsti veverek jsou nepravdivé. 

(E) V nížinách i na horách žijí rezaté i černé veverky. 
  

20. 

Vývoj v oblasti genetiky nepochybně mění naše chápání toho, 
co znamená být člověkem. V tomto smyslu neexistuje žádný 
genetický výzkum, který by neobsahoval etické aspekty. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Etické aspekty jsou součástí jakéhokoli výzkumu, zvláště 
pak výzkumu v oblasti genetiky. 

(B) Genetický výzkum v sobě vždy v jistém smyslu 
obsahuje etické aspekty. 

(C) Genetické výzkumy ukazují, že pojetí člověka se postupně 
vyvíjí. 

(D) Naše pojetí toho, jak vypadá lidský genom, se stále vyvíjí. 
(E) Etika je základním kamenem každého výzkumu lidského 

genomu. 
  



  111  verbální oddíl  111 

© Scio 2021  7 

21. 

První raketoplán, Columbia, poprvé letěl do vesmíru v roce 
1981. Později byl postaven Challenger, postupně pak ještě 
Discovery a Atlantis. Společně sloužily při misích, jichž se 
konalo průměrně pět ročně. Když došlo v roce 1986 ke zkáze 
Challengeru, byl postaven nový raketoplán – Endeavour. Od 
katastrofy Columbie při přistání v roce 2003 zůstaly v užívání 
jen tři zbývající raketoplány. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Od katastrofy Columbie se už raketoplán Endeavour 
nepoužívá. 

(B) Právě jeden z raketoplánů užívaných po roce 2003 byl 
postaven před rokem 1986. 

(C) První postavený raketoplán byl použit ještě více než 15 
let po posledním letu druhého postaveného 
raketoplánu. 

(D) Challenger před svým zánikem v roce 1986 absolvoval 
v průměru pět misí ročně. 

(E) Průměrný počet absolvovaných misí připadající na jeden 
raketoplán je pět. 

  

22. 

Politické strany jsou definovány jako trvalé organizace, které 
disponují místními strukturami, chtějí získat a vykonávat moc. 
Na rozdíl od nátlakových hnutí nechtějí jen ovlivňovat veřejné 
dění a směřování společnosti. Přes některé společné rysy se 
odlišují i od vojenských či teroristických hnutí, a to v tom, že 
k dosažení svých cílů vyhledávají lidovou podporu. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Politické strany mají některé společné vlastnosti 
s vojenskými i teroristickými hnutími. 

(B) Politické strany neusilují o ovlivnění veřejného dění 
a směřování společnosti. 

(C) Politické strany k dosažení svých cílů využívají výhradně 
mírových prostředků. 

(D) Vojenské hnutí se za určitých okolností může 
transformovat v nátlakové hnutí či politickou stranu. 

(E) Najít dělící linii mezi politickou stranou a teroristickým 
hnutím je obtížné. 

  

23. 

Spojené státy a Jižní Korea oznámily, že předčasně ukončí 
letošní jarní společná vojenská cvičení. Americké ministerstvo 
obrany dále uvedlo, že oba spojenci budou udržovat vojenskou 
připravenost prostřednictvím nových výcvikových programů. 
Ukončení každoročních jarních manévrů má pomoci 
diplomatickým snahám o úplné jaderné odzbrojení Korejského 
poloostrova. Severní Korea v minulosti společné manévry USA 
a Jižní Koreje označovala za nácvik invaze a reagovala na ně 
svými vlastními nákladnými cvičeními. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Cílem společných cvičení Spojených států a Jižní Koreje 
je nácvik obrany před invazí Severní Koreje. 

(B) Severní Korea stanovila ukončení vojenských cvičení jako 
podmínku pro zahájení diplomatických jednání 
o jaderném odzbrojení Korejského poloostrova. 

(C) Kvůli společným cvičením Spojených států a Jižní Koreje 
bezprostředně hrozil jaderný konflikt na Korejském 
poloostrově. 

(D) Každý rok se na jaře konají společná vojenská cvičení 
Spojených států a Jižní Koreje. 

(E) Spojené státy ohlásily ukončení své vojenské podpory 
Jižní Koreje. 
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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 

Od počátku šedesátých let byl rock urychlovačem společenských změn, šel ruku v ruce s generační vzpourou a novou teenagerskou 
kulturou, byl odrazem sexuálního uvolnění i psychedelických a drogových experimentů. Dokázal být hlasem politického uvědomění 
a civilizačních úzkostí i spektáklem a masovou zábavou, která na stadiony lákala desítky tisíc fanoušků. V poslední dekádě se ale jeho 
schopnost adaptovat se na společenské změny snížila. 

Zvuk elektrické kytary přestal odpovídat náladě informačního věku. Energie souhry čtyř či pěti spoluhráčů zní ve srovnání 
s elektronickým tanečním rytmem či zvukovou koláží až archaicky. Působí jako zpráva ze světa, kde bývalo jednodušší odhalit 
nepřítele a najít recept na změnu. Nehledě na to, že pro jasné vyjádření rozhořčení v zasíťovaném světě se hodí folk nebo rap. Také je 
naprosto nepřehlédnutelné, že rock dohnaly maskulinní kořeny: od počátků býval pánským klubem. To všechno jsou překážky, s nimiž 
se potýkají i muzikanti, kteří ještě nedávno bývali největšími globálními hvězdami... 

Historicky největší službu udělal pro mladé bílé muže a ústup ze slávy jen dokresluje, že v tomto ohledu už není kam jít dál. To 
o ženách, LGBT lidech nebo příslušnících menšin říci nelze… Vzpoura rockerů byla s trochou zjednodušení vzpourou mladíků proti 
otcovské postavě. Nudný otec působil coby odstrašující příklad, kým by se mohl mladý muž stát. Kromě toho po druhé světové válce 
vyrůstalo velké množství dětí bez otce a kladlo to na ně v raném věku větší zodpovědnost, než mohly zvládnout. Rokenrol nabízel 
východisko, jak vyrůst, být atraktivní, mocný, a přitom zůstat klukem... 

Rock jako by přestal stačit na složitost žité zkušenosti i na příběhy, které si chceme vyprávět. Myšlenka svobody a touha po ní rezonuje 
v jiných kruzích, než jsou mladí bílí muži, a je napínavé ji sledovat. Proto se v současném undergroundu nebývale daří ženským 
punkovým kapelám a patří k tomu nejlepšímu, co vzniká. Dravost vzteku tu doprovází texty, které nemají nic společného s někdejší 
klučičí romantikou a svůdnictvím: mluví o ženské zkušenosti, sexuálním obtěžování, právu na interrupci i politické situaci. 

(zdroj textu s ohledem na obsah jedné z úloh neuveden) 

24. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Témata jako sexuální obtěžování, právo na interrupci či 
specificky ženské prožívání světa patřila k důležitým 
sdělením klasických rockových skladeb. 

(B) Rock představoval hudbu, která vyjadřovala generační 
vzpouru pro široké spektrum osob – muže, ženy, členy 
LGBT komunity či příslušníky menšin. 

(C) Myšlenka svobody a touha po ní je spjata především 
s maskulinními kořeny rocku a v jiných hudebních 
žánrech rezonuje méně silně. 

(D) Vývoj společnosti a proměna palčivých témat, která ve 
společnosti rezonují, mají vliv na změny v popularitě 
některých hudebních žánrů. 

(E) Vzpoura proti otcovské postavě je téma, které v oblasti 
hudby stále odpovídá složitosti žité zkušenosti napříč 
společenskými skupinami. 

  

25. 

Které z následujících tvrzení odporuje informacím v uvedeném 
textu? 

(A) Důraz rocku na touhu po svobodě je hlavním 
důvodem, proč jej postihl ústup ze slávy. 

(B) Rock není typickým žánrem pro ženy, etnické menšiny či 
členy LGBT komunity. 

(C) Rock má maskulinní kořeny, je spojen především 
s mladými bílými muži. 

(D) Rock postihl v současnosti ústup ze slávy, neboť se 
dostatečně neadaptoval na společenské změny. 

(E) Rock byl v minulosti velmi populární, člověk se díky 
němu mohl stát velmi obdivovaným. 

  

26. 

V jaké souvislosti autor textu zmiňuje sexuální obtěžování, 
právo na interrupci a ženskou zkušenost? 

(A) Autor textu si přeje, aby tato témata byla v současné 
společnosti více zdůrazňována. 

(B) Autor textu je uvádí jako hlavní témata rockových 
skladeb. 

(C) Autor textu je uvádí jako témata ženských punkových 
kapel, která se výrazně odlišují od témat rockových 
skupin. 

(D) Autor textu je uvádí jako hlavní témata těch kapel, které 
historicky předcházely mužským rockovým kapelám. 

(E) Autor textu vyjadřuje svůj nesouhlas s akcentací těchto 
témat v současné společnosti. 
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TEXT K ÚLOHÁM 27 AŽ 29 

Je horší extáze, nebo alkohol? 

Otázka, zda je horší extáze, nebo alkohol, by se mohla zdát přihlouplou nebo zbytečnou, kdyby na jejím zodpovězení nezáviselo 
rozhodování soudců a vyměřování trestních sazeb. Kladla si ji i britská vládní komise, načež se rozhodla přehodnotit a znovu 
kategorizovat drogy podle jejich nebezpečnosti. 

V Británii jsou aktuálně drogy řazeny do tří kategorií, přičemž kategorie A představuje nejnebezpečnější látky. V ní je například 
heroin, ale také zmíněná extáze. Od této klasifikace se odvíjí mimo jiné výše trestů za jejich distribuci nebo držení. Člen vládní komise 
Evan Harris označil tuto kategorizaci drog za něco, co vzniklo v roce 1971, ale co již ztratilo smysl. Zpráva komise doporučila, aby 
vzniklo nové třídění drog, které bude vědecky podloženo. Politici tedy měli ve svém požadavku jasno: chtěli, aby nové třídění 
vycházelo z vědeckých poznatků. Vědci v tom už takové jasno neměli – snaha rozškatulkovat hromadu různorodě působících látek 
a setřídit je do nějakého jednotného pořadníku je podle řady z nich vším možným, jenom ne vědeckým počinem. 

Ve snaze dát dohromady novou kategorizaci drog vyšli politici z publikací psychofarmakologa Davida Nutta z Bristolské univerzity 
a rozhodli, že potenciálně nebezpečné drogy budou posuzovány ze tří hledisek: zdravotního hlediska z pohledu škodlivosti pro 
uživatele, schopnosti navodit závislost a sociálních dopadů spojených s užíváním dané látky. Podle těchto tří kritérií politici za pomoci 
psychiatrů, chemiků a dalších vědců seřadili dvacet drog. Na samý vrchol seznamu se dostaly heroin a kokain, zatímco extáze se v této 
klasifikaci propadla ke dnu tohoto seznamu – skončila třetí od konce. Alkohol si výrazně „polepšil“ a zaujal pozici páté 
nejnebezpečnější drogy. 

Britští politici dle mého názoru udělali počin, který je skutečně záslužný, byť by se o nové klasifikaci dalo samozřejmě polemizovat. 
Nový systém má také tu výhodu, že je flexibilní. Ukáže-li se, že některá z látek má například na sociální sféru horší dopady, než se 
soudilo, postrčí ji takový poznatek v seznamu o něco dopředu. I z komentářů uveřejněných ve vědeckých časopisech je patrné uznání 
těm, kteří se pokusili dát hodnocení drog vědecký základ, i když všichni vědí, že žádné univerzálně platné pořadí drog z hlediska jejich 
nebezpečnosti neexistuje. 

http://www.osel.cz/2033-je-horsi-extaze-nebo-alkohol.html 

27. 

Která z následujících možností nejlépe popisuje, proč je dle 
uvedeného textu potřeba vědět, do jaké míry je která droga 
nebezpečná? 

(A) Protože drogy lze klasifikovat podle řady kritérií, 
například podle schopnosti navodit závislost či podle 
sociálních dopadů spojených s jejich užíváním. 

(B) Protože od odpovědi na tuto otázku se odvíjí výše 
trestních sazeb za některé zločiny, které s drogami 
souvisejí. 

(C) Protože tento poznatek umožní legalizaci některých méně 
nebezpečných drog, jako je například extáze. 

(D) Protože v dnešní době lze již na tuto otázku odpovědět 
jednoznačněji než v roce 1971. 

(E) Protože tento poznatek umožní lépe předcházet 
negativním sociálním dopadům užívání drog. 

  

28. 

Čím z následujícího je podle uvedeného textu spoluurčeno 
pořadí drog v nově vytvořené klasifikaci? 

(A) trestní sazbou spojenou s držením drogy 
(B) mírou dostupnosti drogy pro uživatele 
(C) zařazením drogy v původní klasifikaci ze 70. let 
(D) tím, do jaké míry droga vytváří u uživatele závislost 
(E) odhadem nebezpečnosti drogy v publikacích Davida Nutta 
  

29. 

Která z následujících možností nejlépe popisuje, například 
k čemu by s ohledem na informace v uvedeném textu mohlo 
vést přijetí nové popisované klasifikace drog? 

(A) K výraznému snížení zdravotní škodlivosti některých drog 
považovaných dříve za nebezpečné. 

(B) K přehodnocení přístupu vědců k možnostem porovnávat 
odlišné látky na jedné škále nebezpečnosti. 

(C) K lepšímu poznání zdravotních dopadů jednotlivých drog 
odvozených od jejich schopnosti vyvolávat závislost. 

(D) K posunu v klasifikaci některých trestných činů a 
následně ve vyměřování trestních sazeb. 

(E) K omezení zneužívání drog v důsledku jejich přesnějšího 
posuzování a tvrdší represe. 
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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 
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TEXT K ÚLOHÁM 30 AŽ 33 

Text 1 

Drahý Arthure Sulsbergere, 

ve svém úvodníku napadáte mé teze prohlášením, že vzhledem k tomu, že Steinhardt do Prahy dorazil až po začátku československé 
„krize“, nenese hlavní díl zodpovědnosti za rozpad československé vlády a převzetí moci komunisty. Musíte si myslet, že jsem 
neuvěřitelně naivní. Zřejmě úmyslně opomíjíte zmínit Steinhardtovu tiskovou konferenci, ve které vyzval Československo k rychlému 
zapojení se do Marshallova plánu. Českoslovenští pravicoví ministři rezignovali krátce po tomto vyjádření. 

Opakuji: vyjádření takto vysoce postaveného amerického diplomata těsně před rezignací pravicových ministrů nutně muselo vést 
k řadě výbušných konsekvencí, zvláště s ohledem na implicitně obsaženou možnost, že toto poslouží jako konečný krok k vystrnadění 
komunistů z vlády, jak se to stalo v Itálii a Francii. 

Nemyslím, že by kdokoliv zpochybňoval, že francouzští a italští komunisté byli z vlády vyhozeni kvůli americkému tlaku. Je to obecně 
akceptovaný fakt. 

Označil jste mě kvůli mé obhajobě československého dění za „agenta Sovětského svazu“. To je nesmysl. V Československu nešlo 
o prosazení sovětské moci, ale o naplnění spontánní touhy lidu po realizaci komunistických ideálů. Sovětský svaz nemá 
s československým vývojem nic společného. Za vaším komentářem se skrývá neochota připustit, že nové politické uspořádání 
v Československu je v souladu s přáním a zájmy tamních lidí. 

WALLACE, Henry: Pro Arthura Sulsbergera, 24. března 1948 (přeloženo, upraveno). 

Text 2 

Hluboce mnou pohnuly zprávy přátel, kteří zavítali do Československa krátce po převzetí moci komunisty. V létě 1949 navštívili 
členové Progresivní strany Československo a přinesli zprávy o vyvlastnění těch, jejichž jediným zločinem bylo vlastnictví malého 
podniku. Nikdo, bylo mi řečeno, se nemůže ničeho dopracovat, pokud není výslovným kritikem USA a kapitalismu. K moci byli 
připuštěni pouze Moskvou trénovaní komunisté. 

Když se ohlédnu zpátky na posledních 10 let, cítím velkou vinu, že jsem komunistický převrat v Československu v roce 1948 
neodsoudil. 

V té době jsem žil v zajetí domněnky, že komunisté nás porazili ve veřejné soutěži a že měli podporu většiny Čechoslováků. Vždyť ti 
se obnovy tehdy rozvráceného Německa již léta obávali spíše než dominance Sovětského svazu. Tak jako Francouzi a Italové. Proto 
jsem označil demokratické Československo za oběť studené války. Jejich nenávist a strach z Německa je vhodily do náruče Sovětského 
svazu, uvrhly nejprve Beneše a Masaryka a nakonec i v Československu narozené komunisty do nemožné pozice. 

Jinými slovy, přičítal jsem komunistický puč v Československu částečně geografii a částečně historii, a to zejména jim. 

V tomto bodě jsem sice pravdu měl, ale absolutně jsem selhal v odhalení nemilosrdné povahy Sovětským svazem trénovaných 
komunistů, kteří převrat řídili a zcela objektivně cele podřídili Československo Moskvě. 

WALLACE, Henry: Where I Was Wrong, in: The Week Magazine, 7. září 1952 (přeloženo, upraveno). 
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30. 

Která z následujících možností chronologicky nejlépe odpovídá 
běhu událostí, jak jsou prezentovány v obou textech? 

(A) Steinhardtův projev – rezignace ministrů – návštěva 
Československa členy Progresivní strany – rozvrat 
Německa – Wallaceova změna názorů 

(B) Steinhardtův projev – rezignace ministrů – rozvrat 
Německa – Wallaceova změna názorů – návštěva 
Československa členy Progresivní strany 

(C) rozvrat Německa – Steinhardtův projev – rezignace 
ministrů – návštěva Československa členy Progresivní 
strany – Wallaceova změna názorů 

(D) rozvrat Německa – Steinhardtův projev – rezignace 
ministrů – Wallaceova změna názorů – návštěva 
Československa členy Progresivní strany 

(E) rezignace ministrů – Steinhardtův projev – návštěva 
Československa členy Progresivní strany – rozvrat 
Německa – Wallaceova změna názorů 

  

31. 

Které z následujících tvrzení je v souladu s každým z uvedených 
textů? 

(A) Komunisté vyhráli ve spravedlivé otevřené soutěži a měli 
podporu většiny Čechoslováků. 

(B) Dění v Československu bylo v souladu s přáním a zájmy 
všech tamních lidí. 

(C) Obava z obnovy Německa byla hlavním faktorem při 
vyvolání komunistického puče. 

(D) Henry Wallace v roce 1948 neodsoudil komunistický 
převrat v Československu. 

(E) Za puč v Československu je dílem odpovědný tlak USA, 
dílem tlak Sovětského svazu. 

  

32. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z každého z uvedených 
textů? 

(A) V Československu byly lidem vyvlastňovány malé podniky. 
(B) Nenávist a strach z Německa vrhly Čechoslováky do 

nemožné pozice. 
(C) V roce 1948 Wallace věřil, že komunisté 

v Československu mají podporu lidu. 
(D) Steinhardtovo vyjádření těsně před rezignací ministrů 

nutně vedlo k výbušným konsekvencím. 
(E) Československý převrat je odsouzeníhodná událost, za 

kterou stojí silný tlak zvnějšku. 
  

33. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje vztah 
uvedených textů? 

(A) V druhém textu Wallace systematicky vyvrací jednotlivá 
svá tvrzení obsažená v prvním textu. 

(B) Wallace v pozdějším textu vyvrací některá svá předchozí 
tvrzení, snaží se ale hájit celkové vyznění názorů z prvního 
textu. 

(C) První a druhý text jsou názorově konzistentní, druhý text 
ale uvádí některé nové skutečnosti. 

(D) V pozdějším textu se Wallace distancuje od názorů, 
které zastával v době vzniku prvního textu a které jsou 
v prvním textu přímo vyjádřeny. 

(E) Účelem druhého textu je dokázat, že kdyby byly 
Wallaceovy názory z roku 1948 více zohledněny 
v praktické politice, události by se vyvíjely jinak. 

  

 
 
 

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 

Následující graf znázorňuje pro 9 chlapců a 9 děvčat očekávaný a skutečný bodový zisk v testu. V testu bylo možné získat 0 až 100 bodů, 
pro úspěšné složení testu bylo potřeba získat alespoň 25 bodů. 

 
 

34. 

Kolik chlapců a kolik děvčat očekávalo, že test úspěšně nesloží, 
ale nakonec test složili úspěšně? 

(A) žádný chlapec a žádné děvče 
(B) žádný chlapec a jedno děvče 
(C) jeden chlapec a žádné děvče 
(D) jeden chlapec a jedno děvče 
(E) dva chlapci a dvě děvčata 
  

35. 

Kolik bodů v testu získalo děvče, jehož očekávaný výsledek se 
od jím dosaženého výsledku v testu lišil o nejvíce bodů? 

(A) 20 bodů 
(B) 40 bodů 
(C) 60 bodů 
(D) 80 bodů 
(E) 95 bodů 
  

36. 

Celkem kolik chlapců očekávalo o alespoň 15 bodů vyšší 
bodový zisk, než jakého skutečně dosáhli? 

(A) 2 
(B) 4 
(C) 5 
(D) 6 
(E) 7 
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TEXT K ÚLOHÁM 37 AŽ 39 

Tabulka prezentuje vzdálenosti (v kilometrech) po silnicích přímo vedoucích mezi šesti uvedenými městy. 

  Brod Hrádek Kostelec Lhota Poříčí Ústí 

Brod X 40 55 20 22 46 

Hrádek 40 X 60 22 60 46 

Kostelec 55 60 X 63 50 20 

Lhota 20 22 63 X 42 51 

Poříčí 22 60 50 42 X 52 

Ústí 46 46 20 51 52 X 

 

37. 

O kolik kilometrů kratší je přímá cesta po silnici z Kostelce do 
Hrádku než cesta po silnici z Kostelce do Hrádku přes Lhotu? 

(A)   o 3 km 
(B) o 19 km 
(C) o 22 km 
(D) o 25 km 
(E) o 44 km 
  

38. 

Jakub má dojet z Ústí do Brodu a po cestě navštívit právě jedno 
ze zbylých čtyř měst. Jaká je nejmenší možná délka jeho cesty 
po silnici? 

(A) 42 km 
(B) 52 km 
(C) 64 km 
(D) 68 km 
(E) 71 km 
  

39. 

Které z uvedených měst má nejmenší součet vzdáleností po 
silnici do všech ostatních pěti měst? 

(A) Brod 
(B) Hrádek 
(C) Kostelec 
(D) Lhota 
(E) Poříčí 
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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. 

Třicet cyklistů se zúčastnilo závodu. Všichni startovali ve 
stejný čas. První závodník dorazil do cíle při průměrné 

rychlosti 40 km/h za 6 hodin.  

220 km 
délka trasy, kterou za 6 hodin 
urazil závodník, který dorazil 

do cíle poslední 
 

(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. 

Honza trénuje dálkový běh. První kilometr uběhl za 4 minuty, 
ve druhém kilometru zpomalil a jeho zdolání mu trvalo o 25 % 
více času než zdolání prvního kilometru. Pak ale opět zrychlil 

a třetí kilometr mu zabral o 20 % méně času než druhý.  

průměrná rychlost v prvním 
kilometru v km/h 

průměrná rychlost ve třetím 
kilometru v km/h 

 

(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. 

Karel chce za 360 Kč nakoupit několik stejných skleniček 
a několik stejných hrnečků. 

Tato částka mu přesně vystačí na právě 4 skleničky 
a 2 hrnečky, nebo na právě 2 skleničky a 3 hrnečky. 

celková cena 3 skleniček celková cena 2 hrnečků 
 

(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. 

V trojúhelníku ABC má vnitřní úhel u vrcholu A velikost 90° 
a vnitřní úhel u vrcholu B velikost 40°. 

délka strany AB délka strany AC 
 

(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. 
 

obsah pravoúhlého 
trojúhelníka s přeponou 
délky 12 cm 

obsah pravoúhlého 
trojúhelníka s přeponou 

délky 6 cm 
 

(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. 

Pro velikosti vnitřních úhlů α, β, γ trojúhelníka ABC a pro 
velikost úhlu δ platí: 

     

180     

2α δ 
 

(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 kladné celé číslo n dělitelné číslem 24? 

(1) Číslo n je dělitelné číslem 2, číslem 3 a číslem 4. 
(2) Číslo n je dělitelné číslem 48. 

(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. 

V sáčku jsou pouze modré, zelené a fialové kuličky. Naslepo 
z něj vytáhneme jednu kuličku. Jaká je pravděpodobnost, že to 
bude fialová kulička? 

(1) Modrých kuliček je v sáčku dvakrát více než fialových 
kuliček, fialových kuliček je v sáčku třikrát více než 
zelených kuliček. 

(2) Modré kuličky tvoří 60 % všech kuliček v sáčku, zelené 
kuličky tvoří 10 % všech kuliček v sáčku. 

(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 zvolený rok přestupný? 

(1) Poslední den alespoň jednoho měsíce zvoleného roku 
není 29. dnem toho měsíce. 

(2) 60. den zvoleného roku je prvním dnem jednoho z měsíců 
zvoleného roku. 

(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. 

Jana jede na kole stálou rychlostí 4 m/s. Lenka jí dala náskok 
300 metrů a pak za ní vyrazila po stejné dráze stálou rychlostí 
6 m/s. Jak dlouho Lenka pojede, než Janu dostihne? 

(A) 50 sekund 
(B) 1 minutu 
(C) 1 minutu a 40 sekund 
(D) 2 minuty a 30 sekund 
  

50. 

Jarmile se hodinky předbíhají o dvě minuty za hodinu. 
Lukášovi se o jednu minutu za hodinu zpožďují. Za jaký 
nejkratší čas od seřízení obou hodinek na stejný čas se budou 
jejich hodinky rozcházet o jednu hodinu? 

(A) za 10 hodin 
(B) za 20 hodin 
(C) za 30 hodin 
(D) za 40 hodin 
  

51. 

Mějme číselný zámek, na kterém se nastavuje třímístný kód – 
na každém ze tří míst kódu mohou být pouze číslice od 0 do 9, 
přičemž žádná číslice se v kódu nemůže opakovat. Celkem 
kolik různých kódů nastavitelných na tomto zámku existuje? 

(A) 1 000 
(B)    720 
(C)    504 
(D)    360 
  

52. 

V nádrži bylo na začátku 10 litrů vody. Otvorem ve dně nádrže 
začala voda vytékat, přičemž za každou minutu se zmenšil 
objem vody v nádrži na polovinu. Po čase T od začátku 
vytékání byly v nádrži právě 2 litry vody. Které z následujících 
tvrzení platí pro čas T? 

(A) Čas T je aspoň 4 minuty, ale méně než 5 minut. 
(B) Čas T je aspoň 3 minuty, ale méně než 4 minuty. 
(C) Čas T je aspoň 2 minuty, ale méně než 3 minuty. 
(D) Čas T je aspoň 1 minuta, ale méně než 2 minuty. 
  

53. 

Ve čtverci ABCD je bod K středem strany AB, bod L středem 
strany BC a bod M středem strany CD. Jaký je poměr obsahu 
trojúhelníku ADL k obsahu trojúhelníku KLB? 

(A) 4 : 1 
(B) 2 : 1 
(C) 3 : 2 
(D) Žádná z odpovědí (A) až (C) není správná. 
  

54. 

V osudí je celkem 20 koulí, každá má buď bílou, nebo modrou, 
nebo červenou barvu. Pravděpodobnost, že naslepo jedním 
tahem z osudí vytáhneme bílou kouli, je stejná, jako že 
vytáhneme modrou kouli, ale dvakrát větší, než že vytáhneme 
červenou kouli. Kolik je v osudí celkem modrých koulí? 

(A)   5 
(B)   6 
(C)   8 
(D) 10 
  

55. 

Chlapci Radek a Libor a dívka Táňa se vrátili z finálového turnaje 
ve stolním tenisu, kterého se zúčastnilo 8 nejlepších hráčů školy. 
Turnaj se hrál vyřazovacím způsobem – vítězové ze základního 
kola postoupili do druhého kola, vítězové z druhého kola 
postoupili do finále, poražení vždy ihned v turnaji končili. Libor 
vyhrál víc zápasů než Táňa, Radek vyhrál právě dvakrát a ve 
finále proti sobě nastoupili chlapec s dívkou. 

Které z následujících tvrzení o turnaji je určitě pravdivé? 

(A) Radek hrál v prvním kole turnaje s Táňou. 
(B) Táňa postoupila v turnaji až do finále. 
(C) Libor se v turnaji neutkal s Radkem. 
(D) Vítězkou celého turnaje se stala dívka. 
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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. 

Romana se každý den naučí r maturitních otázek a Karla 
k maturitních otázek. Za x dní se Romana naučí čtyřikrát více 
otázek, než se naučí Karla za poloviční dobu. Který 
z následujících vztahů uvedené situaci odpovídá? 

(A) 4
2

x
rx k  

(B) 4
2

k
rx   

(C) 4
2

x
r k  

(D) 2rx kx  
  

57. 

Směnárna A prodává jeden dolar za a Kč, směnárna B prodává 
jeden dolar za b Kč. Ani v jedné směnárně se neplatí poplatky. 
Platí vztah: 

25( ) 20b a   

Které z následujících tvrzení z uvedeného vztahu vyplývá? 

(A) Ve směnárně A stojí jeden dolar o 5 Kč více než ve 
směnárně B. 

(B) Ve směnárně B stojí jeden dolar o 5 Kč více než ve 
směnárně A. 

(C) Nákup 25 dolarů vyjde ve směnárně B o 20 Kč dráž 
než ve směnárně A. 

(D) Ve směnárně B je oproti směnárně A jeden dolar o více 
než 1 Kč dražší. 

  

58. 

Kterou z nabídnutých částí výrazu je třeba doplnit do 
následujícího vztahu na místo vyznačené podtržením, aby 
vznikla rovnost? 

x2 + x · ______ = 3 − 2x 

(A) (−2 − x) + 3 
(B) (3 − x) − 2 
(C) (−x) − 2 + 3 
(D) (−2) + 3 
  

59. 

Funkce f je dána předpisem ( ) 2 ( )f x g x , přičemž platí, že 
2( ) 3 4g x x x   . Čemu se rovná hodnota funkce f pro 2x  ? 

(A)   4 
(B)   8 
(C) 10 
(D) 12 
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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 

Chlapci Aleš, Bořek, Cyril a Dan a dívky Eva a Lenka secvičili 
divadelní představení o Budulínkovi o pěti postavách 
(Budulínek, liška, jelen, myslivec, sojka). Uvedli ho dvakrát. 
Každý z nich hrál alespoň v jednom uvedení. Žádný z nich při 
jednom uvedení nehrál více než jednu postavu. Dohodli se, že 
postavu Budulínka, jelena a myslivce musí hrát chlapec, 
postavu sojky dívka, lišku kdokoli. Víme, že: 

 Aleš a Bořek hráli v obou uvedeních, a to pokaždé stejnou 
postavu. 

 Eva hrála pouze ve druhém uvedení, a to tutéž postavu, 
jakou hrála v prvním uvedení Lenka. 

 Lenka hrála v obou uvedeních. 
 V prvním uvedení hrál Budulínka Cyril. 

60. 

Kdo mohl hrát ve druhém uvedení postavu myslivce? 

(A) jen kdokoli z dvojice Aleš, Bořek 
(B) jen kdokoli z dvojice Cyril, Dan 
(C) jen kdokoli z trojice Aleš, Bořek, Cyril 
(D) jen kdokoli z trojice Aleš, Bořek, Dan 
(E) kterýkoli z chlapců 
  
61. 

Které z následujících tvrzení je v rozporu s uvedenými 
podmínkami? 

(A) Eva hrála ve druhém uvedení lišku. 
(B) Aleš hrál v prvním uvedení myslivce. 
(C) Cyril hrál Budulínka v prvním i ve druhém uvedení. 
(D) Dan hrál v obou uvedeních, ale pokaždé jinou postavu. 
(E) Lišku hrála v jednom uvedení dívka a v jiném chlapec. 
  
62. 

Která z následujících informací by umožnila jednoznačně určit, 
kdo hrál v prvním uvedení kterou postavu? 

(A) Dan hrál v prvním uvedení lišku. 
(B) Lenka hrála v prvním uvedení sojku. 
(C) Aleš hrál ve druhém uvedení myslivce. 
(D) Cyril i Eva hráli pouze v jednom uvedení. 
(E) Dan hrál v obou uvedeních, ale pokaždé jinou postavu. 
  
63. 

Kdo hrál v prvním uvedení postavu lišky? 

(A) Bořek 
(B) Eva 
(C) Dan 
(D) Lenka 
(E) Odpověď nelze jednoznačně určit. 
  

TEXT K ÚLOHÁM 64 AŽ 66 

Členové turistického klubu (dívky Jana, Katka a Lenka, chlapci 
Milan a Radek) zjistili, že mají v klubové kasičce našetřeny dva 
tisíce korun, a přemýšleli, co s nimi udělat. Padlo pět návrhů: jet na 
výlet, pořídit zvíře, schovat peníze na později, rozdělit peníze mezi 
sebe a nakoupit vybavení do klubovny. Rozhodli se, že vyberou 
právě jeden z návrhů, a to hlasováním: každý člen klubu udělil dva 
hlasy, které mohl udělit buď po jednom dvěma různým návrhům, 
nebo oba jednomu návrhu. Víme, že: 

 Katka hlasovala pro schování peněz na později a pro 
nakoupení vybavení. 

 Návrh rozdělit peníze mezi sebe dostal jen jeden hlas, a to 
od Radka. 

 Lenka dala oba své hlasy návrhu jet na výlet. 
 Oba chlapci hlasovali pro pořízení zvířete. 
 Návrh jet na výlet získal celkem o 3 hlasy více než návrh 

schovat peníze na později. 

64. 

Jaký celkový počet hlasů mohl získat návrh nakoupit vybavení 
do klubovny? 

(A) jen 1 
(B) jen 2 
(C) jen 3 
(D) jakýkoli z dvojice 1, 2 
(E) jakýkoli z dvojice 1, 3 
  
65. 

Které z následujících tvrzení je v rozporu s uvedenými 
podmínkami? 

(A) Z chlapců hlasoval pro návrh jet na výlet právě jeden. 
(B) Pro návrh schovat peníze na později hlasovala pouze Katka. 
(C) Jana udělila oba své hlasy jednomu návrhu. 
(D) Návrh jet na výlet získal celkem pět hlasů. 
(E) Milan rozdělil své hlasy mezi dva různé návrhy. 
  
66. 

Pokud by platilo, že Jana hlasovala pro pořízení zvířete, kolik 
by získal tento návrh celkem hlasů? 

(A) 2 
(B) 3 
(C) 4 
(D) 5 
(E) Odpověď nelze jednoznačně určit. 
  
 

 
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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