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Datum konání zkoušky: 1 7 . dubna 2021

Max. možné skóre: 60

Počet řešitelů testu: 3956

Max. dosažené skóre: 55

Počet úloh: 60

Min. možné skóre: -20,0

Průměrná vynechanost: 16,2 %

Min dosažené skóre: -3,3

Správné odpovědi jsou vyznačeny.

Průměrné skóre: 23,6

Zopakujte si základní informace ke zkoušce:

n Test obsahuje 60 úloh na jejichž řešení máte 60 minut čistého času.
n Celkový čas můžete využít na práci v libovolném oddíle.
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.

1. Člověk a společnost
1.
Doktor Platný přednáší na konferenci příspěvek týkající se přínosu humanistické psychologie, jejíž je skalním příznivcem. Které
z následujících tvrzení jeho příspěvek pravděpodobně neobsahuje, vezmeme-li v potaz, že se v něm zabýval výhradně tímto
psychologickým směrem?
(A)
(B)
(C)
(D)

Jednou z charakteristik lidských bytostí je jejich přirozená tendence k sebeaktualizaci.
Při zkoumání osobnosti člověka je nutno zaměřit se pouze na pozorovatelné chování.
Povaha každého člověka je přirozeně dobrá.
Lidské potřeby jsou hierarchicky uspořádány.

2.
Učení je komplexní psychologický jev, který nabývá různých, vzájemně odlišných forem. Mnozí badatelé rozpracovali různé
teorie učení v souladu s psychologickými směry, které zastupují.
Políčka následující tabulky jsou záměrně zpřeházena. Ve které z následujících možností jsou k sobě informace uvedené
v jednotlivých buňkách správně přiřazeny tak, aby ke každému autorovi byl přiřazený správný druh učení (1 až 3) a jeho
odpovídající popis (a až c).
Autor

Druh učení

Popis daného druhu učení

Ivan
Petrovič
Pavlov

1)
Učení
vhledem

a) Hladový holub byl dán do klece s terčíkem. Pokaždé, když zprvu náhodně do terčíku klovl,
vypadla potrava. Poté již cíleně kloval do terčíku, což by se dalo shrnout tak, že chování, které
původně nepatřilo mezi jeho přirozenou výbavu, v situaci, kdy bylo odměňováno, se zpevnilo.
Holub tak během učení vyvíjel vlastní aktivitu k získání odměny.

Burrhus
Frederic
Skinner

2)
Instrumentální
podmiňování

b) Šimpanz Sultán se pokoušel dosáhnout na banán zavěšený v kleci, který byl však mimo
jeho dosah. K dispozici měl dvě krátké bambusové tyče a bedny. Nejprve se pokoušel tyčí
banán stáhnout, ale po několika neúspěších se zdálo, že veškerou snahu vzdal. Poté náhle
dostal nápad: spojil obě tyče, vylezl na bedny a pomocí aparatury, kterou sestavil, pohodlně
banán získal.

Wolfgang
Koehler

3)
Klasické
podmiňování

c) Těsně před krmením experimentátor psovi rozsvítí světlo a zazvoní zvoncem. Po čase pes začne
zvýšeně vylučovat sliny i při pouhém rozsvícení světla a zazvonění zvonce, ačkoliv potrava se
v tu chvíli nedostavila. U psa tak došlo k vytvoření reakce ve formě pasivní odezvy na dané
spojení podnětů.

(A)
(B)
(C)
(D)

Pavlov – 3 – c; Skinner – 2 – a; Koehler – 1 – b
Pavlov – 1 – a; Skinner – 2 – c; Koehler – 3 – b
Pavlov – 2 – c; Skinner – 3 – a; Koehler – 1 – b
Pavlov – 2 – b; Skinner – 1 – a; Koehler – 3 – c

3.

4.

nezávislá proměnná – kontrolní skupina – závislá proměnná
Ke které výzkumné metodě se primárně vztahují všechny
výše uvedené termíny?
(A)
(B)
(C)
(D)

k dotazníkovému šetření
ke strukturovanému rozhovoru
k experimentu
ke standardizovanému pozorování
Rodiče, kteří chtějí vidět Idiota, nechť přijdou do ředitelny.
(Rudolf Hrušínský jako ředitel školy ve filmu Obecná škola)
Pojem idiot z obecné mluvy jen tak nezmizí, v současné
psychiatrii a psychologii se však již delší dobu nepoužívá. Jak se
v současné době daný jev odborně přiměřeněji označuje?
(A) porucha aktivity a pozornosti
(B) bipolární porucha
(C) těžká mentální retardace
(D) obsedantně kompulzivní porucha
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1. Člověk a společnost
5.

8.

Jak se nazývá vědecký a filosofický spor o to, co má větší
důležitost při vývoji jedince?

Která z následujících možností není příkladem
mikrosociologického výzkumu, ale reprezentuje spíše
makrosociologické zkoumání?
(A) etnometodologie Harolda Garfinkela
(B) sociometrický výzkum vztahů na pracovišti v soukromé
firmě
(C) výzkum sociálních interakcí mezi zahraničními
a českými studenty na veřejné vysoké škole
(D) Durkheimův výzkum fenoménu sebevraždy

(A) čistý list vs. evoluční moduly (tabula rasa vs. evolutionary
modules)
(B) dědičnost vs. prostředí (nature vs. nurture)
(C) problém slepice a vejce (the chicken or the egg problem)
(D) rod vs. geny (genus vs. genes)
6.
Irácké vězení Abú Ghrajb se stalo světově známým, když
média informovala o ponižování iráckých vězňů příslušníky
americké armády. Zatímco armádní představitelé označili
tyto příslušníky za „shnilá jablka“, podle některých
sociálních psychologů byla na vině spíše situace, v níž se
vojáci ocitli. Ač tito psychologové nijak nepopírají vinu
vojáků, zastávají názor, že součástí problému jsou i špatně
nastavené kontrolní mechanismy vězeňského systému, jež
umožnily vytvoření situace, která svedla vojáky k činu,
kterého by jinak nebyli schopní.
Který slavný psychologický experiment došel k obdobným
závěrům jako sociální psychologové ve výše popsaném
případě?
(A) experiment B. Libeta zaměřený na svobodu vůle
(B) experiment J. B. Watsona s malým Albertem
(C) experiment P. Zimbarda, označovaný dle místa
konání Stanfordský
(D) experiment L. Festingera zaměřený na kognitivní
disonanci
7.
Petr P. již několik dnů v řadě spí jen pár hodin denně a noci
tráví na večírcích nebo v kasinu. Jeho myšlenky se ubírají
mnoha směry a plánuje rozjezd několika podnikatelských
aktivit. Také si chce udělat pilotní průkaz a bez mezipřistání
obletět svět. Toto chování je pro Petra naprosto netypické,
protože je spíše tichý a klidný typ, a ani ho nelze vysvětlit
působením psychotropních látek, neboť Petr žádné neužívá.
Která z následujících možností je nejvýstižnějším označením
psychopatologického stavu Petra P.?
(A)
(B)
(C)
(D)

9.
Jednu ze základních sociologických technik sběru informací
představuje dotazník. Je postaven na empirickém sběru
informací. Jedná se v podstatě o předtištěný a předem
připravený soubor otázek, na které jsou vyžadovány písemné
odpovědi od respondentů. Vzhledem k jeho konstrukci jsou
preferovány uzavřené otázky. Vhodná stavba dotazníku
vypadá dramaturgicky, což znamená, že dotazník má začínat
jednoduchými otázkami, jejichž náročnost a komplexnost se
má postupně zvyšovat a na konci opět upadat, protože se
předpokládá narůstající ztráta pozornosti respondentů. Jedná
se o přísně standardizovanou, formalizovanou a efektivní
techniku sběru informací.
Která z následujících možností obsahuje výtku, kterou by
k dotazníku jako způsobu sběru dat mohli mít ti, kdo
preferují kvalitativní metody sběru dat?
(A) Omezený počet odpovědí nabízených respondentovi
nezajišťuje snadnější vyhodnocení, a tím i větší přehled
o širší populaci.
(B) Skutečnost, že technika dotazníku vychází z předem
standardizovaných kritérií a představ výzkumníka,
nezaručuje přesný obraz o tom, jaká je sociální
realita.
(C) Čím je návratnost dotazníku nižší, tím víc je zajištěno,
že výsledky dotazníku odpovídají sociální realitě
takové, jaká doopravdy je.
(D) Vyhodnocení velkého počtu dat od malého počtu
respondentů vede často k efektu, kdy sociolog závěry
přizpůsobuje hypotéze tak, aby odpovídaly jeho
předpokladům.

úzkostná porucha
manická fáze
porucha osobnosti
schizofrenie
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1. Člověk a společnost
10.

13.

Skandinávie má jednu z nejdelších středních délek života.
Která z následujících možností nejpřesněji popisuje podstatu
tohoto demografického tvrzení?
(A) Skandinávské země vykazují jednu z nejvyšších
modelově očekávaných zbývajících délek života při
určitém stáří jedince a při zachování struktury
úmrtnosti.
(B) Skandinávské země mají jednu z nejnižších úmrtností
ve středním věku.
(C) Skandinávské země se vyznačují jednou z nejvyšších
hodnot věku, kdy občané odcházejí do důchodu.
(D) Skandinávské země stárnou o poznání rychleji než jiné
země.

Součástí modernizace je také proces ______, který vymaňuje
jednotlivce z daných struktur industriální společnosti. Na
jednu stranu člověka osvobozuje, na druhou stranu jej však
zbavuje sounáležitosti, oslabuje kolektivní politickou sílu,
zneplatňuje dříve osvědčené postupy a jedince nutí k volbě
vlastní cesty.
Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na
vynechané místo do výše uvedeného textu tak, aby byl ze
sociologického hlediska napsán smysluplně?
(A) destrukce sociálního státu
(B) individualizace
(C) kohabitace
(D) sekularizace

11.

14.

Jedna z teorií v oblasti výzkumu sociálních deviací tvrdí, že
zločinnost je nevyhnutelným důsledkem zanedbanosti
a fyzického chátrání veřejného prostoru, neboť lidé mají
tendenci chovat se úměrně k tomu, jaké je prostředí, ve
kterém žijí. Pokud se na veřejných místech tolerují drobné
prohřešky, stane se tento prostor příznivým podhoubím pro
vážnější kriminalitu. Jak se tato teorie nazývá?
(A) teorie nálepkování
(B) teorie racionální volby
(C) teorie veřejného nepořádku
(D) teorie rozbitých oken

Časy našeho mládí se staly dějinami, od základů jinou dobou
než ta, kterou žijeme nejenom ve stáří, ale už i ve zralém věku
[...] A mění se to nadále, stále rychleji. Naši dědové se, stejně
jako stovky generací před nimi, rodili do stejné doby, ve které
i zemřeli. My ale zemřeme v nějaké jiné nebývalé době, která
se nebude podobat ani té, v níž jsme přišli na svět, ani té, ve
které se nyní nacházíme [...] Inovace a pokrok nepřinášejí
jenom dočasnou změnu, ale vytvářejí dlouhodobou dějinnost,
čím rychleji, tím „minulejší“ [...] Naše civilizace se nečekaně
ocitla v rychlém pruhu své nikde, u žádného jasnějšího cíle
nekončící dálnice.

12.
Která z následujících možností nejméně charakterizuje
přechod od moderní rodiny k rodině postmoderní, tj. změny,
jež probíhaly od 60. let 20. století v západní Evropě a v USA?
(A) Ženy se snaží osvobodit z role matky a hospodyně
a díky získanému vzdělání se uplatnit také v oborech,
které do té doby byly doménou mužů.
(B) Došlo k tzv. sexuální revoluci např. díky hormonální
antikoncepci.
(C) Snížil se význam přenosu sociálního a kulturního
kapitálu ve prospěch kapitálu ekonomického.
(D) Socializační funkci ve zvýšené míře přebírají namísto
rodiny i jiné instituce jako např. škola a zejména
masová média.
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Se kterým dílem vykazuje výše uvedený úryvek z eseje
Dušana Třeštíka Dějiny ve věku nejistot největší příbuznost?
(A) Philip Zimbardo: Luciferův efekt
(B) Émile Durkheim: Společenská dělba práce
(C) Zygmunt Bauman: Tekuté časy
(D) Max Weber: Protestantská etika a duch kapitalismu
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15.

Výše uvedený graf reflektuje míru určitého sociálního jevu
v závislosti na čase v České republice (Československu).
Která z následujících možností správně uvádí, co výše
uvedený graf zachycuje?
(A) Jedná se o podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel
v celkové populaci.
(B) Jedná se o podíl pracujících žen zaměstnaných na
částečný pracovní úvazek.
(C) Jedná se o hrubou míru sňatečnosti, tedy o počet sňatků
na 1 000 obyvatel v kalendářním roce.
(D) Jedná se o úhrnnou rozvodovost.

TEXT K ÚLOHÁM 16 AŽ 19

17.

Ve stavu přirozenosti je všem dovoleno mít a dělat všechno.
Každý člověk má totiž právo na zachování sebe sama. Má
tedy právo užít všech prostředků pro tento účel nutných.
Nutné prostředky jsou pak ty, o kterých to on sám usoudí. Má
tedy právo dělat a vlastnit všechno, o čem usoudí, že je nutné
k zachování sebe sama.

Která z následujících tvrzení odporují smyslu textu?

Říkáme-li tedy, že ve stavu přirozenosti je všem dovoleno
mít a dělat vše, pak je tomu třeba rozumět tak, že to, co kdo
udělá ve stavu přirozeném, není bezprávím vůči žádnému
člověku, nikoli tak, že by bylo nemožné se v takovém stavu
proviňovat vůči Bohu nebo porušovat přirozené zákony.
Nespravedlnost vůči lidem totiž předpokládá lidské zákony,
a ty v přirozeném stavu neexistují.
(vzhledem k povaze otázek není zdroj uveden)
16.
Která z možností nejlépe shrnuje obsah úryvku?
(A) Autor uvádí argumenty na podporu tvrzení, že
v přirozeném stavu neexistuje bezpráví vůči jiným
lidem.
(B) Autor tvrdí, že v přirozeném stavu je nemožné
porušovat přirozené zákony.
(C) Autor se vymezuje vůči pojetí, že člověk je přirozeně
dobrý.
(D) Autor uvádí, že každý člověk musí při prosazování
práva na zachování sebe sama respektovat práva
druhých lidí.
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I. Jediné zákony, které dle autora existují, jsou lidské
zákony.
II. Ve stavu přirozenosti je hlavní hodnotou zachování
vlastního života.
III. Ve stavu přirozenosti jsou si všichni lidé rovni co do
svých práv.
IV. Ve stavu přirozenosti je možné provinit se proti Bohu.
(A)
(B)
(C)
(D)

pouze I.
pouze II.
pouze I. a III.
pouze I. a IV.

18.
Která z následujících možností nejlépe vystihuje, co autor
myslí „stavem přirozenosti“ dle tohoto úryvku?
(A)
(B)
(C)
(D)

období lovců a sběračů
dětství
hypotetický stav před vznikem jakékoli formy vlády
reálný stav lidské společnosti z počátku antiky
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19.
Která z následujících filosofických disciplín se primárně
zabývá problémy a filosofickými otázkami, jimiž se zabývá
autor v díle, z něhož pochází uvedený úryvek?
(A) hermeneutika
(B) epistemologie
(C) politická filosofie
(D) ontologie
20.
Jan Patočka ve svém spise Věčnost a dějinnost píše: V tradiční metafyzice platí přednost essence před existencí pro všechny
konečné věci, poněvadž jejich idea či essence preexistuje v mysli stvořitele. Stvořitel sám jediný je zcela jednoduché bytí,
nesložené z aktu existence a z esenciálního určení.
Kterým z následujících způsobů by na problematiku essence, existence a konečnosti člověka nejpravděpodobněji vzhledem ke
svému filosofickému odkazu odpověděl Jean Paul Sartre?
(A) Člověk je svobodou nadaná bytost, čímž se připodobňuje Bohu. Stejně jako on vytváří věci podle určitých ideálních typů,
avšak nikdy je nemůže stvořit jako dokonalé. Dokonalost totiž náleží pouze Bohu, který stvořil člověka jako svůj obraz.
Obraz je však pouhým odleskem dokonalého bytí, a proto essence lidskosti je pro každého nedosažitelná, i když o ni
usiluje.
(B) Bůh vytváří a ovládá svět skrze člověka, jehož úkolem je nahlédnout Boží záměr. Pokud se podaří božskost v sobě i ve
světě odhalit, může pak svým existováním uskutečnit svou podstatu neboli essenci, nebo se od ní vzdalovat. Má totiž
svobodu jednání.
(C) Pokud člověk vyrábí určitou věc, uskutečňuje určitý koncept a vyrábí podle určité techniky. To, co věc je, tedy
předchází tomu, že je. V situaci, kdy Bůh neexistuje, je však přinejmenším jedna bytost, která existuje dříve, než by
mohla být jakkoli definována. Touto bytostí je člověk, u nějž to, jak existuje, definuje jeho podstatu.
(D) Bůh je ten, kdo neexistuje v možnosti, ale je nutným bytím. Proto u něj existence splývá s essencí. Člověk je stvořen
Bohem, a proto je také nutným bytím. Člověk nemůže nebýt někým a tím, kým je, byl Bohem vytvořen. Jeho podstata mu
byla určena. Věc je však možná, a proto je u ní essence a existence oddělená.
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2. Stát a právo
21.

22.

V Lockově pojetí se i v přirozeném stavu chovají lidé rozumně
a tolerantně, takže konflikty nemusejí vznikat příliš často.
Pokud se však zvýší hustota obyvatel, začne se projevovat
nedostatek zdrojů a zavedou se peníze, což vede
k ekonomické nerovnosti. Následně se zvýší počet konfliktů
a lidská společnost začne pociťovat silnou potřebu zákonů,
dozorců a soudů, kteří by dokázali objektivně rozhodovat
spory.

Ve které z následujících možností jsou k jednotlivým
úryvkům (1 až 4) správně přiřazeni jejich autoři (A až D)?

(zdroj: Kol. autorů. Kniha politiky)
Která z následujících možností nejlépe vystihuje Lockovo
východisko z výše uvedené situace?
(A)
(B)
(C)
(D)

vláda silného panovníka s absolutní mocí
samospráva místních komun bez centrální moci
omezená vláda čerpající legitimitu ze souhlasu lidu
vláda vzdělaných, bohatých elit

1) Mládež by v budoucnu měla
být v našich očích štíhlá
a pružná, rychlá jako chrti,
houževnatá jako kůže a tvrdá
jako Kruppova ocel. Musíme
vychovat nový typ člověka, aby
naši lidé už nikdy nepodléhali
symptomům degenerace.

A) Friedrich A. Hayek

2) Kdo získá a chce udržet dané
území, musí dbát dvou věcí:
Zaprvé, aby vyhladil rod
dosavadního
vladaře,
aby
neměnil ani jejich zákony, ani
daně... Lidi musíme buď
zahrnout laskavostí, nebo je
zničit, neboť za drobná příkoří se
mstí, ale za velká nemohou. Musí
tedy příkoří člověku učiněné být
tak
velké,
abychom
se
nepotřebovali bát pomsty.

B) Adolf Hitler

3) Svobodní lidé, kterým má být
dovoleno použít jejich vlastních
prostředků a jejich vlastních
znalostí pro jejich vlastní účely,
nesmějí být tudíž podřízeni
pravidlům, která jim říkají, co
musejí pozitivně dělat, nýbrž
pouze pravidlům, která jim
říkají, co nesmějí dělat.

C) Karl Marx

4) Proletariát využije svého
politického panství k tomu, aby
postupně
vyrval
buržoazii
všechen kapitál, soustředil
všechny výrobní nástroje v rukou
státu,
tj.
proletariátu
zorganizovaného v panující
třídu, a co nejrychleji rozmnožil
sumu výrobních sil. To se ovšem
může
stát
nejprve
jen
despotickými
zásahy
do
vlastnického práva a do
buržoazních výrobních vztahů.

D) Niccoló Machiavelli

(A)
(B)
(C)
(D)
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1B; 2C; 3D; 4A
1A; 2B; 3C; 4D
1B; 2D; 3A; 4C
1C; 2D; 3A; 4B
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2. Stát a právo
23.

26.

Politologie je multiparadigmatickou vědou, což znamená, že
mezi politology neexistuje obecně sdílená představa o tom,
jakou metodu a teorii je správné používat k vysvětlení
politiky. Jeden z přístupů se odvrací od studia institucí
a právně zakotvených vztahů mezi nimi a začíná se obracet
k vysvětlení tzv. politického chování jedince v politickém
systému. Centrem tohoto přístupu jsou lidé a skupiny lidí
jako aktéři v politickém prostředí. Základní předpoklady
o člověku a tom, co má politologie zkoumat, tento přístup
odvodil
z
významného
psychologického
směru.
Nejvýznamnějších úspěchů dosáhla tato politologická teorie
ve Spojených státech amerických při výzkumu voleb
a různých ohledů souvisejících s rozhodování voličů v nich.

Která z následujících možností správně označuje zákon
projednávaný (podle Ústavy ČR) pouze Poslaneckou
sněmovnou a také správně uvádí předkladatele tohoto
zákona?

Která z následujících možností správně označuje, o jakém
politologickém přístupu text pojednává?
(A)
(B)
(C)
(D)

o behavioralismu
o korporativismu
o gestaltismu
o funkcionální analýze

24.
V rámci legislativního procesu se naši zákonodárci nejčastěji
potkávají s návrhy a přijímáním běžných zákonů – jde o tzv.
standardní legislativní proces daný Ústavou ČR. Ústava ale
také zmiňuje jiné druhy právních předpisů, než jsou běžné
zákony, pro jejichž přijetí stanovuje zvláštní požadavky či
pravidla. Která z následujících možností obsahuje právní
předpis, jenž patří mezi běžné zákony, a bude se tak přijímat
v rámci standardního legislativního procesu?
(A)
(B)
(C)
(D)

ústavní zákon
zákon o státním rozpočtu
zákon o jednacím řádu Senátu PČR
občanský zákoník

25.
Která z následujících procedur je nejtypičtější pro
parlamentní systém vlády v demokracii?
(A) Parlament je rozdělen na dvě komory, které se
navzájem omezují právem absolutního veta.
(B) Vláda je jmenována se souhlasem parlamentu a
může fungovat pouze s jeho podporou.
(C) Prezident může za určitých okolností odvolat předsedu
vlády a sám stanout v jejím čele.
(D) Ústavní soud může za určitých podmínek zbavit
prezidenta jeho mandátu a odsoudit ho do exilu.
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(A) Návrh zákona o státním závěrečném účtu – předkládá
jej prezident.
(B) Návrh zákona o zbraních a střelivu – předkládá jej
Ministerstvo obrany.
(C) Návrh zákona o státním rozpočtu – předkládá jej
vláda.
(D) Návrh zákona o změně názvu kraje – předkládá jej
zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku.
27.
Snad vůbec nejznámějším technickým prostředkem, který lze
v rámci poměrných systémů využít proti nadměrnému tříštění
parlamentních sil, je ______. Strany, které nepřekročí
zákonem stanovené procento hlasů [...] nejsou vpuštěny do
skrutinia k rozdělování mandátů. ______ má za úkol zabránit
vstupu drobných stran do parlamentu a zároveň alespoň
částečně tlumit separační tendence uvnitř existujících
parlamentních stran.
(zdroj: Novák, Miroslav. Úvod do studia politiky; upraveno)
Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na
vynechaná místa do výše uvedeného textu tak, aby byl
napsán věcně správně?
(A)
(B)
(C)
(D)

přirozený práh
uzavírací klauzule
d’Hondtův dělitel
první volební skrutinium

28.
Tento model zastupitelské demokracie je výhradně vázán na
republikánskou formu politického systému. Základním
kritériem ______ systémů je propojení funkce hlavy státu
s funkcí předsedy vlády. V této souvislosti se často mluví
o tzv. monistické exekutivě, kde jsou exekutivní funkce na
nejvyšší úrovni propojeny v osobě ______.
(zdroj: Kol. autorů. Demokracie)
Které z níže uvedených pojmů je zapotřebí doplnit na
vynechaná místa do výše uvedeného textu tak, aby byl
napsán věcně správně?
(A)
(B)
(C)
(D)

premiérských; premiéra
poloprezidentských; prezidenta
kabinetních; předsedy vlády
prezidentských; prezidenta
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2. Stát a právo
29.

33.

Která z následujících možností správně označuje základní
znaky volebního práva v demokratickém právním státě?
(A) všeobecné, rovné, přímé, tajné
(B) všeobecné, nepřímé, tajné, většinové
(C) subjektivní, inkluzivní, tajné, rovné
(D) všeobecné, exkluzivní, otevřené, rovné

Paní Drahomila pracovala jako pokladní v jedné zdravotní
pojišťovně. Úmyslně neodevzdávala peníze, které přijímala
od klientů, a za tyto prostředky vyrazila na dovolenou na
Maledivy. Která z následujících možností správně označuje
trestný čin, kterého se paní Drahomila nejpravděpodobněji
dopustila?
(A) pojistný podvod
(B) krádež
(C) zatajení věci
(D) zpronevěra

30.
Ve které z následujících možností jsou k jednotlivým
událostem (1 až 4) správně přiřazeny letopočty (A až D),
v nichž se dané události odehrály?

34.

1) V tomto roce vstoupily do NATO první
státy, které byly bývalými členy Varšavské
smlouvy (s výjimkou NDR, která se stala
členem již dříve – po sjednocení Německa).

A) 1960

2) V tomto roce se stala členským státem OSN
Československá republika.

B) 1999

3) V tomto roce se konala Brettonwoodská
konference, z níž vzešla Brettonwoodská dohoda,
na základě které byly ustaveny instituce
Mezinárodní měnový fond a Světová banka.

C) 1945

Orgány činné v trestním řízení jsou podle § 12 odst. 1 trestního
řádu soud, státní zástupce a policejní orgán. Ve které
z následujících možností jsou tyto tři subjekty seřazeny tak, že
to odpovídá jejich dílčím definicím v zadání otázky?

4) V tomto roce byla na konferenci v Bagdádu
založena organizace OPEC.

D) 1944

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

1A; 2B; 3C; 4D
1B; 2C; 3D; 4A
1D; 2A; 3B; 4C
1D; 2B; 3C; 4A

31.
Kdo představuje v České republice laický prvek u trestního
soudu?
(A) porota
(B) všichni členové senátu
(C) pouze přísedící
(D) advokát
32.
Která z následujících možností nejlépe vystihuje, čím je
z hlediska právní teorie rozsudek soudu ČR o prohlášení za
mrtvého?
(A) precedentním aktem
(B) individuálním právním aktem
(C) dispozitivním právním aktem
(D) správním aktem

1) Provádí úkony k objasnění a prověření skutečností
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin.
2) V přípravném řízení vykonává dozor nad zachováváním
zákonnosti.
3) V přípravném řízení rozhoduje o některých prostředcích
k zajištění osob a věcí.

1) soud; 2) státní zástupce; 3) policejní orgán
1) policejní orgán; 2) státní zástupce; 3) soud
1) státní zástupce; 2) policejní orgán; 3) soud
1) státní zástupce; 2) soud; 3) policejní orgán

35.
1) Dana hodlá svému příteli darovat polovinu bytu, v němž
společně žijí. Pro uzavření této darovací smlouvy stačí ústní
dohoda.
2) Tonda si nechal vytvořit darovací smlouvu, v níž veškerý
svůj stávající majetek daruje své družce.
3) V lednu Jindra darovala svému příteli Davidovi automobil.
Následně v dubnu a květnu téhož roku došlo k fyzickému
násilí vůči Jindře ze strany Davida. Jindra se v prosinci téhož
roku rozhodla k opuštění společné domácnosti a současně
odvolala darování automobilu.
4) Jana sepsala darovací smlouvu, v níž daruje svou sbírku
porcelánových sošek své vnučce Denise, ovšem pouze za
podmínky, že Denisa úspěšně dokončí studium VŠ.
5) Jakub slíbil Martinovi darovat štěně s průkazem původu.
Z darování nakonec sešlo, protože se Jakub rozhodl štěně si
ponechat. Martin má však právo požadovat na Jakubovi
náhradu přiměřených nákladů na pořízení vybavení pro
očekávané štěně.
Která z následujících možností správně uvádí jen ta čísla
uvedených tvrzení týkajících se problematiky darování, jež
jsou v souladu s platnou právní úpravou?
(A)
(B)
(C)
(D)
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jen 1 a 5
jen 3 a 5
jen 2, 3 a 4
jen 2, 3, 4 a 5
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2. Stát a právo
36.

38.

Panu Procházkovi se rozbil jeho holicí strojek, který pravidelně
používá, a rozhodl se tedy, že si ho nechá opravit. Protože věděl,
že jeho soused pan Souček je šikovný a zdatný opravář,
domluvil se s ním na podmínkách opravy strojku a také na ceně
za opravu a její splatnosti při převzetí strojku zpět. Po několika
dnech, když pan Souček zajistil náhradní díly a strojek pana
Procházky opravil, si pan Procházka vše rozmyslel. Zastavil se
u pana Součka, aby mu již opravený strojek vrátil. Říkal, že si
vše rozmyslel a že se rozhodl ho používat v takovém stavu,
v jakém právě je, do té doby, než si koupí nový. Pan Souček
odmítl holicí strojek panu Procházkovi vydat s tím, že mu ho
vydá až tehdy, když zaplatí domluvenou cenu za opravu. Pana
Procházku to rozčílilo, protože holicí strojek je v jeho vlastnictví
a o tom přeci může rozhodovat pouze on a nikdo jiný.

František s Petrem jsou kolegové zaměstnaní jako IT technici.
Petr si nedávno koupil nový mobil, a tak starý ve velmi dobrém
stavu nabídl během společného oběda Františkovi k odkupu.
František měl o mobil zájem, nicméně si vzpomněl na ustanovení
občanského zákoníku zaručující mu možnost odstoupit od
smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu kdykoliv si koupi rozmyslí,
jestliže kupní smlouvu uzavře prostředky komunikace na dálku.
Petrovu nabídku proto odmítl, nicméně večer téhož dne mu
zatelefonoval a na koupi mobilu se dohodli po telefonu.
Byla podle uvedených informací Františkova úvaha
o možnosti odstoupení od smlouvy správná?
(A) Ano, jedná se o kupní smlouvu uzavřenou distančním
způsobem.
(B) Ne, smlouva nebyla sjednána v písemné formě, a proto
je jako celek neplatná.
(C) Ne, ačkoli občanský zákoník právo na odstoupení od
smlouvy v takovém případě přiznává, Františkovo
počínání je v hrubém rozporu s dobrými mravy.
(D) Ne, František a Petr nejsou v postavení spotřebitele
a vůči podnikateli, a proto se na ně zmíněné
ustanovení nevztahuje.

Která z následujících možností nejlépe popisuje uvedenou
situaci z hlediska občanského práva?
(A) Věřitel pan Souček využil proti dlužníkovi panu
Procházkovi zástavního práva. Ujednáním o opravě
byla mezi nimi uzavřena zástavní smlouva, která dává
panu Součkovi možnosti opravený strojek zpeněžit
a částku, kterou prodejem získá, si ponechat v celé její
výši. Strojek však do té doby nesmí používat.
(B) Věřitel pan Souček má povinnost dlužníkovi panu
Procházkovi opravený strojek bez zbytečného odkladu
vydat. Strojek pana Procházky měl pan Souček pouze
propůjčen a nad rámec tohoto vztahu není možné, aby byl
pan Procházka ve svém vlastnictví omezen. Náklady,
které panu Součkovi vznikly, může požadovat zpětně.
(C) Věřitel pan Souček využil své možnosti a uplatnil
zadržovací právo, které mu dává možnost ponechat
si věc do doby, než mu dlužník pan Procházka splatí
vzniklý dluh. Pan Souček nesmí strojek používat
pro svoji potřebu, pokud mu to pan Procházka
nedovolí, a musí o něj pečovat jako řádný hospodář.
(D) Dlužník pan Procházka uvedl svého věřitele pana Součka
do krajní nouze tím, že si u něj nejdříve objednal opravu
rozbitého strojku, ale následně odmítl zaplatit cenu, na
které se předem domluvili. Aby panu Součkovi dále
nevznikaly další škody, odvrací tuto hrozbu tím, že odmítá
vydat panu Procházkovi jeho věc.
37.
Které z následujících tvrzení o pěstounské péči není
pravdivé?
(A) Pěstounům je vyplácena odměna státem.
(B) Pěstounská péče zaniká nejpozději, nabude-li dítě plné
svéprávnosti, jinak jeho zletilostí.
(C) Pěstoun přiměřeně vykonává práva a povinnosti rodičů.
(D) Automaticky se mění příjmení dítěte na příjmení
pěstouna.
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39.
Pan Robert uzavřel se svým novým zaměstnavatelem tuto
pracovní smlouvu:
Pan Robert Červiňák, narozen 28. března 1971, bytem
Horní 51, Děčín, (dále jen „zaměstnanec“) a firma ProdejTo, s.
r. o., IČ 12345678, sídlem Dolní 231, Děčín, zastoupená paní
Vilemínou Kotrčovou (dále jen „zaměstnavatel“) uzavírají tuto
pracovní smlouvu: místo výkonu práce – Ústecký kraj; náplň
práce – obchodní zástupce; datum nástupu do práce – 25. února
2021; délka dovolené – 4 týdny. V Děčíně dne 15. února 2021 +
podpisy obou stran.
Je výše uvedená smlouva uzavřená platně, a pokud ne, tak proč?
(A) Smlouva je uzavřená platně.
(B) Smlouva je neplatná. Termín podpisu smlouvy musí být
shodný s termínem nástupu do zaměstnání.
(C) Smlouva je neplatná. Minimální délka dovolené je
v zákoníku práce stanovena na 5 týdnů.
(D) Smlouva je neplatná. Místo výkonu práce musí být
blíže specifikováno.
40.
Paní Malá se obrátila na stavební úřad s žádostí o stavební
povolení. Úřad její žádosti nevyhověl, avšak ve svém rozhodnutí
neuvedl žádný zákonný důvod neudělení stavebního povolení.
Paní Malá má navíc pocit, že s ní úřad nejednal slušně, jelikož
na ni byli úředníci nepříjemní, její žádosti se věnovali se
značnými průtahy a musela je o zaslání výsledku řízení
opakovaně žádat. Paní Malá se rozhodla obrátit se se svým
případem na veřejného ochránce práv (ombudsmana).
Která z následujících možností nejlépe charakterizuje, co
může veřejný ochránce práv pro paní Malou udělat?
(A) Může ji zastoupit v soudním sporu proti stavebnímu úřadu.
(B) Může rozhodnout, že stavební úřad má své rozhodnutí
změnit a opravit tak, aby odpovídalo zákonu.
(C) Může zrušit zamítavé rozhodnutí stavebního úřadu
a rozhodnout namísto něj znovu.
(D) Může od úřadu požadovat, aby sám zajistil nápravu
(např. aby v řízení neprobíhaly průtahy atd).
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3. Hospodářství a svět
41.

44.

Ve které z následujících možností jsou uvedeny všechny
státy, jež jsou v současné době považovány za kandidátské
státy EU?

Evropská rada sdružuje prezidenty nebo předsedy vlád zemí
Evropské unie. Scházejí se nejméně čtyřikrát za rok. [...]
V jejím čele stojí předseda, který se volí každého 2,5 roku.

(A) Turecko, Černá Hora, Gruzie, Albánie, Bosna
a Hercegovina
(B) Turecko, Černá Hora, Srbsko, Albánie, Republika
Severní Makedonie
(C) Moldavsko, Černá Hora, Srbsko, Bosna a Hercegovina,
Republika Severní Makedonie
(D) Turecko, Černá Hora, Gruzie, Moldavsko, Republika
Severní Makedonie

Která z následujících možností správně uvádí, kdo je obvykle
reprezentantem České republiky v Evropské radě?

42.

45.

Jedno z českých měst vypsalo grantové řízení na mezinárodní
výměnu studentů, přičemž stanovilo, že podmínkou je mít
partnery ze dvou dalších zemí. Grant pak obdrží žadatel,
který získá nejzajímavější partnery. Nejzajímavější partner je
takový, který je současně členem Evropské unie, NATO
a neformálního seskupení zemí pod názvem Visegrádská
skupina. Je-li partner členem všech tří uskupení, získá při
hodnocení škola tři body za každého partnera, při členství ve
dvou uskupeních dva body, při členství v jednom jeden bod,
a pokud země není členem žádného z uskupení, nezíská škola
za tohoto partnera při hodnocení žádný bod.

Které z následujících tvrzení o volbách do Evropského
parlamentu v ČR není pravdivé?

Která z níže uvedených škol získala v grantovém řízení
nejvíce bodů, zohledníme-li výše uvedená kritéria?
(A) Gymnázium A uvedlo jako partnery Rakousko
a Polsko.
(B) Gymnázium B uvedlo jako partnery Norsko
a Maďarsko.
(C) Gymnázium C uvedlo jako partnery Slovensko
a Španělsko.
(D) Gymnázium D uvedlo jako partnery Island a Turecko.
43.

(A) prezident republiky
(B) předseda vlády
(C) na řádných summitech prezident republiky, na
mimořádných summitech předseda vlády
(D) na řádných summitech předseda vlády, na
mimořádných summitech prezident republiky

(A) Tyto volby se za normálních okolností konají jednou za
5 let.
(B) V rámci těchto voleb je možné udělovat preferenční
hlasy, a to maximálně dva.
(C) Česká republika je při těchto volbách rozdělena na
14 volebních obvodů podle krajů.
(D) Volí se podle poměrného volebního systému.
46. Na základě doporučení NOK uznány dvě správné
odpovědi
Která z následujících možností nejlépe vystihuje, které osoby
se smějí v rámci schengenského prostoru volně (bez
zbytečných formalit a celních kontrol) pohybovat?
(A) všichni občané EU
(B) všichni občané EU a cizinci s tzv. schengenským
vízem
(C) pouze občané ze zemí schengenského prostoru
(D) občané ze zemí schengenského prostoru a cizinci s
tzv. schengenským vízem

Unijní právo disponuje vůči členským státům dvěma
základními způsoby vymáhání požadavků, které z něho
vyplývají. Za prvé je unijní právo vymáháno prostřednictvím
žalob jednotlivců před vnitrostátními soudy. Druhým
způsobem je zvláštní řízení předvídané v čl. 258 a 260 SFEU,
kterým je realizována úloha ______ dohlížet pod kontrolou
Soudního dvora na uplatňování unijního práva. Tímto
řízením je řízení o porušení povinnosti, označované též jako
řízení o porušení Smluv. Možnost dohlížet na uplatňování
unijního práva zvláštním typem řízení mají též členské státy
mezi sebou. Tato možnost je nicméně v porovnání s řízením
zahajovaným ______ využívána v praxi zcela výjimečně.
(Tomášek, Michal; Týč, Vladimír. Právo Evropské unie)
Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na
vynechaná místa do výše uvedeného textu tak, aby byl
napsán věcně správně (na skloňování neberte ohled)?
(A) Tribunál
(B) Evropský parlament
(C) Komise
(D) Výbor regionů
© Scio 2021
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47.

48.

Ve které z následujících možností jsou k jednotlivým českým
politickým stranám (1 až 5) správně přiřazeny nejvýstižnější
charakteristiky jejich politického postoje a chování v období
let 1914–1918 (A až E)?

Která z následujících možností dodržuje správné
chronologické pořadí vybraných československých premiérů
v letech 1918–1963?

(Jména stran nejsou uvedena v jejich oficiální podobě, ale
v běžně užívané.)
1) Katolická
strana

A) Jako jediná, byť málo významná česká
politická strana ještě před začátkem války
formulovala svůj program nezávislého
českého státu. Později se sloučila se sobě
blízkými stranami do pravicové Národní
demokracie.

2) Sociální
demokracie

B) Tato konfesijní strana byla
dlouhodobou a spolehlivou oporou Vídně
a ani v době války se vůči její politice
výrazně nevymezila.

3) Mladočeši

C) Byla to jedna z nejstarších politických
stran, ale její vliv postupně slábl.
Navenek se sice vůči Vídni příliš
nevymezovala, ale její čelní představitelé
(Alois Rašín, Karel Kramář) se výrazně
angažovali v domácí ilegální organizaci
Maffie a byli za to odsouzeni k smrti.

4)
Státoprávní
pokrokáři
(nacionalisté)

D) Patřila již před válkou k nejsilnějším
politickým stranám, ale dlouho váhala
mezi oficiální podporou Vídni a skrytou
účastí v domácím odboji. Její předseda
Antonín Švehla pak v období První
republiky opakovaně zastával funkci
premiéra.

5) Agrárníci

E) Vůči myšlence vzniku samostatného
státu se stavěla rezervovaně, protože
v duchu tzv. austromarxismu chtěla
v Rakousku-Uhersku prosadit především
požadavky sociální, jež nadřazovala
zájmům nacionálním.

(A)
(B)
(C)
(D)

(A) Antonín Švehla – Jan Syrový – Karel Kramář – Zdeněk
Fierlinger – Viliam Široký
(B) Karel Kramář – Antonín Švehla – Jan Syrový –
Zdeněk Fierlinger – Viliam Široký
(C) Jan Syrový – Antonín Švehla – Karel Kramář – Zdeněk
Fierlinger – Viliam Široký
(D) Zdeněk Fierlinger – Viliam Široký – Antonín Švehla –
Karel Kramář – Jan Syrový
49.
Současná válka je imperialistická, nespravedlivá, na níž má
stejnou vinu buržoasie válčících stran. V žádné zemi nesmí
dělnická třída, a tím méně komunistická strana tuto válku
podporovat.[…] Komunistické strany musejí všude přejít
k rozhodující ofenzívě proti zrádcovské politice sociální
demokracie.
Benešova zahraniční akce je nyní ve službách imperialistů
a nepřátel Sovětů. […] Z cizácké nadvlády nás neosvobodí
imperialisté […], nýbrž sám československý lid ve spojení
s německou a rakouskou dělnickou třídou […]
V jakém roce pronesl podle jejich povahy předseda KSČ
Klement Gottwald výše uvedená slova?
(A)
(B)
(C)
(D)

1918
1939
1945
1952

1A; 2E; 3C; 4D; 5B
1E; 2A; 3B; 4D; 5C
1B; 2E; 3C; 4A; 5D
1C; 2A; 3E; 4B; 5D
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50.

53.

Bratříčku, nevzlykej, to nejsou bubáci,

Navštívil jsem ho dnes v 18 hodin a vyřídil vzkazy. Prohlásil,
že vojenská intervence ______ bude bezprostředně zahájena
– možná dokonce zítra či pozítří. [...] Jeho vláda hodlá
zdůvodnit svůj postup takto: ______ stát se zhroutil a přestal
existovat, proto veškeré dohody s ním pozbyly platnosti.

vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci,
přijeli v hranatých, železných maringotkách.
...
Prší a venku se setmělo,
tato noc nebude krátká,
beránka vlku se zachtělo,
bratříčku, zavírej vrátka! Zavírej vrátka!
Dějinné události bývají námětem umělců, kteří se s nimi ve
svých dílech vyrovnávají, oslavují je nebo je kritizují. Český
písničkář Karel Kryl svou písní Bratříčku, zavírej vrátka
reagoval na konkrétní situaci v Československu. O jakou
historickou událost se jednalo?
(A) o komunistický převrat v roce 1948 a roli Lidových
milic
(B) o invazi vojsk Varšavské smlouvy do
Československa
(C) o podpis Mnichovské dohody a následnou okupaci
Čech a Moravy
(D) o přijetí Ústavy z roku 1960, která zakotvila vedoucí
úlohu KSČ ve státě
51.
Období druhé poloviny 19. století bylo bohaté na dílčí regionální
konflikty. Která z následujících možností dodržuje správné
chronologické pořadí od nejstaršího po nejmladší konflikt?
(A) Krymská válka – Prusko-rakouská válka – Pruskofrancouzská válka – Americká občanská válka
(B) Americká občanská válka – Krymská válka – Pruskorakouská válka – Prusko-francouzská válka
(C) Krymská válka – Americká občanská válka –
Prusko-rakouská válka – Prusko-francouzská válka
(D) Prusko-francouzská válka – Prusko-rakouská válka –
Americká občanská válka – Krymská válka
52.
Těch 48 hodin po obsazení, to byly nejvíce nervy drásající
chvíle mého života. Vojenské prostředky, které jsme měli
k dispozici, by byly naprosto nedostatečné i v případě
mírného odporu. Kdyby do ______napochodovali ______,
museli bychom se staženými ocasy ustoupit.

Výše uvedená ukázka pochází z telegramu velvyslance, který
byl odeslán 16. září 1939 a popisuje jeho komunikaci
s ministrem zahraničí státu, ve kterém velvyslanec působil.
Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na
vynechaná místa do výše uvedeného textu tak, aby text
obsahoval jméno státu, kde velvyslanec působil, a jméno
státu, který se stal cílem zmiňované vojenské intervence?
(A)
(B)
(C)
(D)

Německé říše; finský
Německé říše; francouzský
Sovětského Svazu; finský
Sovětského Svazu; polský

54.
Čtyři jezdci Apokalypsy vítězně cválali Afrikou, kde války,
občanské války a hladomory pustošily Angolu, Mosambik,
Namibii, Zimbabwe, Etiopii a celý severovýchodní výběžek
Afriky od Súdánu po Somálsko. V Asii Čína vpadla do
Vietnamu, Vietnam do Kambodže a kambodžská polpotovská
vláda vyvraždila asi pětinu vlastních obyvatel.
V Evropě docházelo v Itálii k útokům Rudých brigád, které
obvykle vraždily soudce, dosud rozdělené Německo sužovala
vlastní teroristická hrozba v podobě gangu Baadera
a Meinhofové (Frakce rudé armády) a Británií zmítala
inflace, nezaměstnanost a stávky, přičemž se zdálo, že vláda
je proti nim stále bezmocnější. Světa se zmocnil jakýsi duch
anarchie, jenž v obyčejných občanech budil pesimismus
a sklíčenost.
(zdroj: John O‘Sullivan. Prezident, papež a premiérka;
upraveno)
K jakému časovému období se nejvýstižněji váže tato
charakteristika?
(A)
(B)
(C)
(D)

ke konci 50. let 20. století
ke konci 60. let 20. století
ke konci 70. let 20. století
ke konci 80. let 20. století

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na
vynechaná místa do výše uvedeného textu tak, aby byl
napsán věcně správně a odpovídal pozdějším vzpomínkám
Adolfa Hitlera?
(A)
(B)
(C)
(D)

Porýní; Francouzi
Vídně; Rakušáci
Gdaňsku; Poláci
Berlína; vojáci
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55.

58.

Ve které z následujících možností je uvedená situace
nejvhodnějším příkladem mikroekonomického pohledu?

Teritoriální struktura českého vývozu zůstala v minulém roce
beze změn – naším nejvýznamnějším obchodním partnerem
zůstává ______, kam přes hranice putovalo necelých 32 %
zboží. Přestože se ______ v roce 2019 pohybovalo na hranici
technické recese, český vývoz zde meziročně vzrostl o 1,6 %.
Česká republika zůstává rovněž silně exportně závislá na
Evropské unii a vnitřním trhu – podíl vývozu do zemí
evropské osmadvacítky v roce 2019 činil 83,6 %.

(A) Pan Tvrdek se na zpravodajském portálu dozvěděl, že
Česká národní banka snížila od 1. května úrokovou
sazbu.
(B) Pan Tvrdek si v novinách přečetl, že nezaměstnanost
meziročně klesla o 3 %.
(C) V oblíbeném obchodu pana Tvrdka se koncem
měsíce zvýšila cena malířských štětců z důvodu
rostoucího zájmu o malování.
(D) Cestou z práce se pan Tvrdek z rádia doslechl, že bude
docházet k utlumování provozu dolů v sousedním
regionu.
56.
2015

9 200 Kč

2016

9 900 Kč

2017

11 000 Kč

2018

12 200 Kč

2019

13 350 Kč

2020

14 600 Kč

Tabulka zachycuje vývoj jedné z ekonomických veličin v České
republice během let 2015 až 2020. O jakou veličinu se jedná?
(A)
(B)
(C)
(D)

životní minimum
průměrná mzda
minimální mzda
nominální výše HDP na obyvatele

57.
Jak se v modelu dokonalé konkurence projeví zvýšení počtu
firem na straně nabídky a současně nabízeného množství
produktu?
(A)
(B)
(C)
(D)

Vzroste počet spotřebitelů na trhu.
Klesne počet spotřebitelů na trhu.
Zvýší se rovnovážná cena.
Sníží se rovnovážná cena.
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(zdroj: www.export.cz/aktuality/vyvoz-zbozi-roste; březen 2020)
Která z následujících možností uvádí správně největšího
obchodního partnera ČR, jehož jméno bylo v textu vynecháno?
(A)
(B)
(C)
(D)

Rusko
Velká Británie
Německo
Čína

59.
Firma Taška, s. r. o., vyrábí batohy. Průměrné fixní náklady
na výrobu jednoho batohu jsou 400 Kč. Průměrné variabilní
náklady na výrobu jednoho batohu jsou 200 Kč. Celkem
firma vyrobila 1000 kusů batohů, které následně prodala za
průměrnou cenu 800 Kč.
Jaké byly celkové náklady na výrobu batohů?
(A)
(B)
(C)
(D)

200 000 Kč
400 000 Kč
600 000 Kč
800 000 Kč

60.
Které z následujících tvrzení o bankách a penězích je
pravdivé?
(A) Centrální banka má k dispozici hotovostní peníze ve
výši vkladů komerčních bank.
(B) Komerční banky musejí mít k dispozici hotovost ve
výši součtu všech vkladů svých klientů.
(C) Komerční banky obvykle drží více hotovostních peněz
než bezhotovostních.
(D) Komerční banky nemají obvykle k dispozici
hotovost ve výši součtu vkladů svých klientů.
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