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Pokyny ke zkoušce:

n Test obsahuje 66 úloh.

n Je rozdělen do 2 oddílů, na řešení prvního máte 35 minut, na další 45 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.

NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY 

T��� � ÚNORA 2020

Datum konání zkoušky: 8. února 2020 
Počet řešitelů testu: 2646
Počet úloh:  66
Průměrná vynechanost:  17,5  %

Správné odpovědi jsou vyznačeny.

Max. možné skóre:  66  
Max. dosažené skóre:  62,2 
Min. možné skóre:  -17,9 
Min. dosažené skóre:  -3,4 
Průměrné skóre:  28,5
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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. 

V tom, co se odehrávalo kolem volby prezidenta, ______ 
leccos, co jinak bývá našemu pohledu spíše ______. 

(A) vidíme – skryto 
(B) tajíme – známo 
(C) známe – tajemné 
(D) tušíme – odhaleno 
(E) hledáme – nepřístupné 
  

2. 

Mnoho běžně se vyskytujících názorů není ničím jiným než 
______ ______, a neměli bychom tedy automaticky 
předpokládat, že široce rozšířená přesvědčení jsou vždy 
______. 

(A) dětskými – pohádkami – skutečná 
(B) reklamními – triky – uskutečnitelná 
(C) moderními – mýty – pravdivá 
(D) prokazatelnými – nesmysly – srozumitelná 
(E) populárními – omyly – závazná 
  

3. 

______ lidí věří tomu, že člověk využívá pouze 10 % své 
mozkové kapacity, avšak žádný výzkum to dosud ______, 
proto vědecká komunita považuje toto velmi populární tvrzení 
za ______. 

(A) Hrstka – neověřil – nesmysl 
(B) Většina – nevyvrátil – nepravdivé 
(C) Hodně – nepotvrdil – důvěryhodné 
(D) Řada – neprokázal – mýtus 
(E) Mnoho – nevyloučil – laické 
  

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. 

______ : MLÉKO = MARMELÁDA : ______ 

(A) jogurt – džem 
(B) karton – sklenice 
(C) laktóza – cukr 
(D) sýr – ovoce 
(E) kondenzace – zavařování 
  

5. 

VAGON : ______ = ČLÁNEK : ______ 

(A) lokomotiva – novinář 
(B) vlak – řetěz 
(C) koleje – očko 
(D) strojvůdce – zpravodajství 
(E) vozidlo – odstavec 
  

6. 

______ : POTRAVINY = BANKA : ______ 

(A) sporák – trezor 
(B) myš – lupič 
(C) spíž – peníze 
(D) supermarket – burza 
(E) hladovění – zadlužení 
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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. 

Dáma ve dveřích nasadila nucený úsměv a uvedla ho do 
společnosti. 

synonymum 

(A) strojený 
(B) otrocký 
(C) násilnický 
(D) podřadný 
(E) nakázaný 

antonymum 

(F) dobrovolný 
(G) smířlivý 
(H) libovolný 
(I) upřímný 
(J) lehkovážný 
  

8. 

Béda na ni vrhl uznalý pohled – svým odvážným vyjádřením 
trefila hřebík na hlavičku. 

synonymum 

(A) znalecký 
(B) povýšený 
(C) obdivný 
(D) letmý 
(E) pevný 

antonymum 

(F) vytřeštěný 
(G) nevhodný 
(H) pohrdavý 
(I) nepochopitelný 
(J) nevyzpytatelný 
  

9. 

Nechtěl se s ním moc sbližovat, jednal s ním raději s 
odstupem. 

synonymum 

(A) málo 
(B) zdálky 
(C) neochotně 
(D) odměřeně 
(E) přísně 

antonymum 

(F) rád 
(G) zdvořile 
(H) shovívavě 
(I) srdečně 
(J) hodně 
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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. 

Provozujete podtáčení motoru, abyste snížili spotřebu paliva? Pak svému čtyřválcovému motoru dáváte zbytečně nízkými otáčkami 
při jízdě pěkně na frak. Máte-li šestiválcový, nebo dokonce osmiválcový motor, je podtáčení v pořádku a žádná závada vám v jeho 
důsledku nehrozí. Tyto motory díky vyššímu počtu detonací udrží pravidelný chod i v takovém režimu. Jenže pro čtyřválce totéž 
rozhodně neplatí. Při akceleraci začne motor bučet, nebo dokonce vibrovat. Velká spousta řidičů to ignoruje a drtí svůj motor 
v extrémně nízkých otáčkách dál. Ono to bučení a vibrování ale nepřichází bez příčiny. Největší problém je, že se motor točí 
nepravidelně, a tím pádem trpí spousta komponent. A protože cena součástek je u luxusního osmiválce zdaleka nejvyšší, právě s 
tímto motorem se vám podtáčení v servisu nejvíce prodraží. 

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

(A) Provozujete podtáčení motoru, abyste snížili spotřebu paliva? 
(B) Pak svému čtyřválcovému motoru dáváte zbytečně nízkými otáčkami při jízdě pěkně na frak. 
(C) Máte-li šestiválcový, nebo dokonce osmiválcový motor, je podtáčení v pořádku a žádná závada vám v jeho důsledku nehrozí. 
(D) Jenže pro čtyřválce totéž rozhodně neplatí. 
(E) A protože cena součástek je u luxusního osmiválce zdaleka nejvyšší, právě s tímto motorem se vám podtáčení v servisu 

nejvíce prodraží. 
  

11. 

Pro rutinní úlohy mohou být finanční stimuly dostačující, ale pro úlohy vyžadující kreativitu přístup typu „odměna – trest“ 
nefunguje. To dokazuje i experiment, který provedl Sam Glucksber. Rozdělil v něm účastníky na dvě skupiny a řekl jim, že bude 
stopovat čas, za který vyřeší úlohu, jejíž řešení vyžadovalo značnou dávku tvůrčího myšlení. V jedné ze skupin přitom nabídl 
nejrychlejším řešitelům finanční odměnu. Glucksber zjistil, že skupina, které takovou odměnu nenabídl, si vedla výrazně hůře. 
Odměna typu „pokud uděláš toto – dostaneš tamto“ totiž funguje v momentě, kdy jde o rutinní problém s jednoduchými pravidly. 
Ale v momentě, kdy je třeba vyvinout kreativitu a přemýšlet bez klapek na očích, odměny jako motivace nefungují. 

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

(A) Pro rutinní úlohy mohou být finanční stimuly dostačující, ale pro úlohy vyžadující kreativitu přístup typu „odměna – trest“ nefunguje. 
(B) Rozdělil v něm účastníky na dvě skupiny a řekl jim, že bude stopovat čas, za který vyřeší úlohu, jejíž řešení vyžadovalo 

značnou dávku tvůrčího myšlení. 
(C) Glucksber zjistil, že skupina, které takovou odměnu nenabídl, si vedla výrazně hůře. 
(D) Odměna typu „pokud uděláš toto – dostaneš tamto“ totiž funguje v momentě, kdy jde o rutinní problém s jednoduchými pravidly. 
(E) Ale v momentě, kdy je třeba vyvinout kreativitu a přemýšlet bez klapek na očích, odměny jako motivace nefungují. 
  

12. 

Zastánci mléka a mléčných výrobků vyzdvihují zdravotní pozitiva konzumace těchto potravin. Mléčné výrobky jsou v naší kultuře 
konzumovány odnepaměti a lidský organismus z nich snadno získává potřebné minerály. Mléčné výrobky, obzvláště ty 
fermentované, jsou velmi bohaté na vápník. Ten se, podobně jako většina ostatních živin, v mléce nachází v prakticky nevstřebatelné 
formě. Kromě vápníku mléko obsahuje hodnotné bílkoviny a snadno stravitelný tuk. Mléko příznivě podporuje činnost střevních 
mikroorganismů a tím i využitelnost a vstřebatelnost živin. 

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

(A) Zastánci mléka a mléčných výrobků vyzdvihují zdravotní pozitiva konzumace těchto potravin. 
(B) Mléčné výrobky jsou v naší kultuře konzumovány odnepaměti a lidský organismus z nich snadno získává potřebné minerály. 
(C) Mléčné výrobky, obzvláště ty fermentované, jsou velmi bohaté na vápník. 
(D) Ten se, podobně jako většina ostatních živin, v mléce nachází v prakticky nevstřebatelné formě. 
(E) Mléko příznivě podporuje činnost střevních mikroorganismů a tím i využitelnost a vstřebatelnost živin. 
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13. 

Kandidát na republikánskou nominaci na americký prezidentský úřad Mitt Romney v sobotu vyzval k okamžitému odstranění 
válečné vlajky Konfederace z areálu jihokarolínského Kongresu v Charlestonu. Kontroverzní prapor symbolizuje otrokářské 
jižanské státy z dob americké občanské války v letech 1861–65. Jižní Karolína je poslední americký stát, který ještě umístění vlajky 
na veřejných budovách toleruje. Mnozí Američané považují vlajku za symbol rasové diskriminace. „Jižanská vlajka hraje klíčovou 
roli v amerických dějinách, a proto si zaslouží veřejné umístění,“ napsal Romney na Twitteru. K odstranění vlajky vyzval už 
prezident Barack Obama, ale většina politiků z republikánského tábora zachovává mlčení. Výjimkou je kromě Romneyho bývalý 
republikánský floridský guvernér Jeb Bush. „Na Floridě jsme prapor přenesli z Kapitolu do depozitáře muzea, kam patří,“ řekl 
agentuře AP. 

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

(A) Mnozí Američané považují vlajku za symbol rasové diskriminace. 
(B) „Jižanská vlajka hraje klíčovou roli v amerických dějinách, a proto si zaslouží veřejné umístění,“ napsal Romney na 

Twitteru. 
(C) K odstranění vlajky vyzval už prezident Barack Obama, ale většina politiků z republikánského tábora zachovává mlčení. 
(D) Výjimkou je kromě Romneyho bývalý republikánský floridský guvernér Jeb Bush. 
(E) „Na Floridě jsme prapor přenesli z Kapitolu do depozitáře muzea, kam patří,“ řekl agentuře AP. 
  

14. 

Honba za návody, které slibují dosažení snadnějšího, pohodlnějšího a úspěšnějšího života, je natolik výrazným trendem, že ho 
popisují i odborníci. „Nazývám ho fetišizace banality – přehnaný zájem o nekonečné návody a obsáhlé publikace o oblastech, jež lze 
zvládnout s trochou selského rozumu,“ glosuje psycholog Dalibor Špok. Je přesvědčen, že takové návody lidem pomáhají stát se 
lepšími. Jejich čtenáři propadají závislosti na nich, ne nepodobné závislosti na gamblingu. „Vůbec nejde o to, že by nás tyto návody 
mohly změnit, ale že v nás vyvolávají naději, že bude lépe. Stáváme se tak závislými na pocitech, které tyto knihy vyvolávají, ale 
právě proto nás vlastně nikdy nezmění. Protože tento pocit nám stačí, stává se cílem sám o sobě, a my zůstáváme pořád stejní.“ 

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

(A) Honba za návody, které slibují dosažení snadnějšího, pohodlnějšího a úspěšnějšího života, je natolik výrazným trendem, že ho 
popisují i odborníci. 

(B) Je přesvědčen, že takové návody lidem pomáhají stát se lepšími. 
(C) Jejich čtenáři propadají závislosti na nich, ne nepodobné závislosti na gamblingu. 
(D) Vůbec nejde o to, že by nás tyto návody mohly změnit, ale že v nás vyvolávají naději, že bude lépe. 
(E) Stáváme se tak závislými na pocitech, které tyto knihy vyvolávají, ale právě proto nás vlastně nikdy nezmění. 
  

15. 

Skutečně je integrace to správné a speciální školství se dotýká důstojnosti dětí se zdravotním postižením? Dlouho jsem vedl tábory 
pro děti se zdravotním postižením a nejednou jsem se setkal s tím, že dítě bylo rádo, když se po roce stráveném v integraci dostalo 
na 14 dní „mezi svoje“. Ze zahraničních zkušeností víme, že pro postižené žáky je integrace výrazně lepší variantou než segregace, 
protože je připraví na život v dospělosti ve všech aspektech. Dejme si proto pozor na adorování integrace jako správné cesty pro 
všechny lidi se zdravotním postižením. Osobně mám za to, že kvalitní speciální škola může být pro dítě často vhodnější. Nemyslím 
totiž, že těmto dětem uškodí, když jim nabídneme „vzdělávání v jejich světě“. 

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

(A) Skutečně je integrace to správné a speciální školství se dotýká důstojnosti dětí se zdravotním postižením? 
(B) Dlouho jsem vedl tábory pro děti se zdravotním postižením a nejednou jsem se setkal s tím, že dítě bylo rádo, když se po roce 

stráveném v integraci dostalo na 14 dní „mezi svoje“. 
(C) Ze zahraničních zkušeností víme, že pro postižené žáky je integrace výrazně lepší variantou než segregace, protože je 

připraví na život v dospělosti ve všech aspektech. 
(D) Dejme si proto pozor na adorování integrace jako správné cesty pro všechny lidi se zdravotním postižením. 
(E) Osobně mám za to, že kvalitní speciální škola může být pro dítě často vhodnější. 
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Všechny následující úlohy řešte pouze na základě informací uvedených v textu či z něho vyplývajících. 

16. 

Mezi prvními vyráběnými výfuky a výfukovými systémy 
současnosti existuje propastný rozdíl, vyplývající zejména ze 
složitosti konstrukce dnešních automobilů a nároků kladených 
na ekologii a životní prostředí. V době, kdy revolučně narůstá 
počet automobilů a s nimi tlak na životní prostředí, je 
výfukový systém automobilu významným činitelem, který 
může výrazně zasáhnout do redukce množství škodlivin 
opouštějících automobil. 

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

I. Hlavním úkolem výfuku je odvádět zplodiny spalování 
z motoru automobilu. 

II. Výfukový systém je jednou z nejkomplikovanějších 
součástí dnešních automobilů. 

III. Z hlediska ekologie provozu automobilu je výfukový 
systém jedním z důležitých prvků. 

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

17. 

O odbytu dřeva na trhy mimo EU hovoří Sdružení vlastníků 
obecních a soukromých lesů v ČR. Sdružení minulý týden 
navrhlo, aby s hledáním zahraničního odbytu pro dřevo 
pomohl stát. „Jednotliví vlastníci mají problém samostatně 
organizovat a dlouhodobě profinancovat prodej dříví na 
vzdálených trzích. Tady by byla potřebná garance státu,“ uvedl 
předseda Sdružení. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Jednotlivým vlastníkům lesa by podle Sdružení bylo 
vhodné pomoci při prodeji dřeva na některých trzích. 

(B) Čeští dřevaři vyvážejí méně dřeva na zahraniční trhy než 
ostatní země EU. 

(C) Garance státu je důležitá zejména kvůli zvýšení 
produktivity českých vlastníků dřeva. 

(D) Profinancování nákupu dřeva na vzdálených trzích je 
problematické zejména v případě zemí mimo EU. 

(E) Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR má 
potíže najít zahraniční odbyt pro české dřevo. 

  

18. 

Eviduje-li pojišťovna u pojistníka jedno či více neuhrazených 
pojistných období po datu jejich splatnosti, tj. dlužných 
pojistných období, a naposledy zaplacená částka nepostačuje 
na uhrazení dluhu i aktuálně splatného období, je vyrovnáno 
dlužné pojistné za nejstarší splatné období bez ohledu na to, 
pro úhradu kterého pojistného období byla naposledy 
zaplacená částka určena. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Při existenci dluhu na pojistném se hradí nejdříve období 
s nejvyšším dluhem. 

(B) Při vytvoření dluhu na pojistném se nejdříve hradí období, 
na které je platba určena, při přebytku se umořuje dluh. 

(C) Při dluhu na pojistném je možné uhradit aktuální 
splatné období pouze po zaplacení celé dlužné částky. 

(D) Při dluhu na pojistném je možné zaplatit aktuální měsíc 
a pouze část dluhu na pojistném. 

(E) Pokud je pojistník v prodlení s úhradou pojistného, dojde 
automaticky k prodloužení doby splatnosti celé dlužné 
částky. 

  

19. 

V řadě arabských zemí až donedávna fungovala kombinace 
energetického bohatství a slušné úrovně vzdělanosti 
s nedemokratickým politickým systémem. Z celkové situace 
však někteří pozorovatelé vyvozují, že s rostoucí vzdělaností 
a životní úrovní v Číně a dalších autoritářských režimech 
začnou lidé v těchto zemích agitovat za větší politickou 
svobodu, což vyústí v příklon k demokratičtější formě 
vládnutí. 

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

I. Ještě nedávno bylo ve více arabských zemích možné 
vidět, že solidní úroveň vzdělanosti se nevylučuje 
s nedemokratickým systémem. 

II. Růst vzdělanosti a životní úrovně v Číně může podle 
některých pozorovatelů vést k tlaku na změnu tamní 
formy vlády. 

III. Ze situace v arabských zemích lze usuzovat, že v 
oblastech s autoritářským režimem se obyvatelé vždy 
dožadují zavedení demokratické formy vlády. 

(A) jen II 
(B) jen III 
(C) I a II 
(D) I a III 
(E) II a III 
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20. 

Dlouholetým předmětem neutuchajících sporů v Národním 
parku Šumava je podoba jeho rozčlenění do zón a z ní 
vyplývající podmínky pro výstavbu na územích parku. Zvláště 
sdružení Svaz šumavských obcí dlouhodobě tlačí na 
maximální možné snížení počtu zón s nejvyšším stupněm 
ochrany přirozených procesů. Důvodem jsou přísná pravidla 
pro výstavbu nových sídel, která vyžadují respekt ke stylu 
krajinné architektury Šumavy a nepočítají s projektováním 
lukrativních investičních záměrů, jakými mohou být například 
sjezdovky. 

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

I. Podle Svazu šumavských obcí je v Národním parku Šumava 
nedostačující množství zón s nejvyšším stupněm ochrany. 

II. Investoři, kteří mají zájem v Národním parku Šumava 
stavět sjezdovky, sponzorují Svaz šumavských obcí. 

III. Začlenění území do konkrétní zóny v Národním parku 
Šumava má vliv na možnosti výstavby na tomto území. 

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

21. 

Po sedmi měsících mlčení se modulu Philae na povrchu 
komety 67P/Čurjumov-Gerasimenko podařilo nabít baterie a 
začít komunikovat s řídícím centrem. Modul se odmlčel na 
sedm měsíců po přibližně 60 hodinách měření, a to v důsledku 
nevydařeného přistání, při němž dopadl do rokle, která se 
nacházela převážně ve stínu. Solární články modulu tak 
neměly možnost dobít interní baterie, a Philae se proto přepnul 
do režimu hibernace tak, jak byl naprogramován. V důsledku 
změny orientace komety však nakonec dopadly sluneční 
paprsky i do této oblasti. 

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

I. Modul Philae mohl po několikaměsíční odmlce začít 
komunikovat s řídícím centrem díky tomu, že kometa, na 
níž se nachází, vhodně změnila orientaci. 

II. Modul Philae se přepnul do stavu hibernace proto, že se 
během nevydařeného přistání na kometu 67P/Čurjumov- 
-Gerasimenko poškodily jeho interní baterie. 

III. Modul Philae dokáže po nabití svých baterií solárními 
články fungovat nejvýše po dobu šedesáti hodin, načež se 
přepne do režimu hibernace. 

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

22. 

Planetární systém 55 Cnc patřil dlouho k těm nejslavnějším. 
Není divu. Okolo jedné hvězdy hmotnostně a velikostně 
podobné Slunci obíhá pět planet, což byl po dlouhou dobu 
rekord. Dnes už sláva tohoto systému trochu vybledla 
v souvislosti s novými atraktivními objevy, ale vědci se jím 
stále zabývají. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Vědci se nyní zabývají pouze atraktivními objevy. 
(B) V každé době jsou slavné zejména atraktivní vědecké 

objevy. 
(C) Planetární systém 55 Cnc je stále předmětem 

vědeckého zájmu. 
(D) Okolo jedné hvězdy zpravidla obíhá více než pět planet. 
(E) Planetárním systémem 55 Cnc se vědci v dnešní době 

zabývají výrazně více než dříve. 
  

23. 

Původní šumavské smrky se vyznačují některými konkrétními 
genetickými znaky a vlastnostmi, které se v dalších oblastech 
České republiky nevyskytují, nebo jen velmi vzácně. Zatímco 
stromy, které nejsou na Šumavě původní, vynakládají veškerou 
svou energii na to, aby ve zdejších klimatických podmínkách 
přežily, původní smrky jsou v tomto směru mnohem odolnější. 
Mají specifický tvar koruny, lépe odolávají námrazám a sněhu, 
hůře se lámou, jsou méně náchylné k chorobám. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Původní smrkový porost na Šumavě je geneticky 
odlišný od smrků rostoucích jinde v ČR. 

(B) Cílem správy šumavského národního parku je obnova 
původních lesních porostů. 

(C) Původní šumavské smrky nesou ve svých genech řadu 
celosvětově zcela unikátních genetických znaků. 

(D) Tvar koruny významně ovlivňuje přirozenou odolnost 
smrků vůči sněhu, námrazám a chorobám. 

(E) Nepůvodní druhy smrků rostoucí na Šumavě jsou zasaženy 
kůrovcovou kalamitou více než porosty jinde v ČR. 
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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 

Nezaměstnanost v Česku v únoru klesla na 3,7 procenta z lednových 3,9 procenta. Vyplývá to z údajů, které ve čtvrtek zveřejnil 
Úřad práce ČR. Míra nezaměstnanosti tak dosáhla na dosud nejnižší únorovou hodnotu. Může za ni především rekordní ekonomický 
růst, shodují se analytici. Podle nich bude nezaměstnanost i dál klesat a ekonomika se letos dostane do situace, kdy počet volných 
pracovních míst bude převyšovat počet uchazečů o práci. 

Podle evidence úřadu práce bylo v únoru bez práce zhruba 280 900 lidí, což je za únor nejméně od roku 1997. Volných pracovních 
míst evidoval úřad práce v únoru zhruba 239 250, což bylo přibližně o 8 500 více než v lednu. Vývoj na pracovním trhu odpovídá 
jak dlouhodobé situaci, tak ročnímu období. Řada nezaměstnaných nachází uplatnění díky postupnému rozjezdu sezonních prací ve 
stavebnictví, gastronomii, zemědělství a cestovním ruchu, což s nezaměstnaností pravidelně zahýbe nejvíce. Zároveň v horských 
střediscích stále trvá zimní turistická sezona. V nadcházejících měsících bude nezaměstnanost s největší pravděpodobností i nadále 
klesat. 

Současný vývoj trhu práce je stále nad očekávání příznivý, což odráží celkově pozitivní vývoj tuzemské ekonomiky, uvedl bankovní 
analytik Jakub Seidler. Nezaměstnanost podle něj klesla navzdory tomu, že letošní únor byl v průměru nejchladnější za posledních 
šest let a nízké teploty komplikovaly obnovování některých prací například ve stavebnictví. Při zachování současných trendů se 
zřejmě již v dubnu nebo květnu stane Česko historicky první zemí EU, kde bude počet volných pracovních míst vyšší než počet 
nezaměstnaných, podotýká další z analytiků. 

Z jednotlivých krajů byla v únoru opět nejvyšší nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji s 5,6 procenta. Nejnižší byla znovu 
nezaměstnanost v Praze, kde zůstala na 2,3 procenta. Ve srovnání okresů byla v únoru nejnižší nezaměstnanost v okresech Mělník 
a Rychnov nad Kněžnou, kde dosáhla 1,3 procenta, respektive 1,4 procenta. Nejvyšší podíl nezaměstnaných mělo Karvinsko se 7,8  
procenta. Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší než republikový průměr mělo 36 regionů. Na jedno volné pracovní místo 
připadá v průměru 1,2 uchazeče. Z toho nejvíce na Karvinsku (7,7), naopak nejmenší konkurence byla v okresech Pardubice a 
Rychnov nad Kněžnou, v obou regionech připadal na pět míst jeden uchazeč. Podle dostupných dat Evropského statistického úřadu 
Eurostat má Česko nejnižší nezaměstnanost v celé Evropské unii. 

Nezaměstnanost v Česku klesla na 3,7 procenta. V únoru bylo bez práce nejméně lidí od roku 1997, jejich počet se bude dál 
snižovat. Hospodářské noviny [online], [cit. 20. 5. 2018]. Dostupné na WWW: <https://byznys.ihned.cz/c1-66072460-

nezamestnanost-v-cesku-klesla-na-3-7-procenta-v-unoru-bylo-bez-prace-nejmene-lidi-od-roku-1997-jejich-pocet-se-bude-dal-
snizovat>. 

24. 

Na kterou z následujících otázek je na základě informací 
v uvedeném textu možné jednoznačně odpovědět? 

(A) Kolik lidí bez práce bude podle odhadu úřadu práce 
v dubnu či květnu? 

(B) Kolik nezaměstnaných lidí bylo v únoru 1997? 
(C) Která odvětví sezonních prací značnou měrou 

přispívají k nízké míře nezaměstnanosti? 
(D) Na kolik volných míst připadal v únoru 

v Moravskoslezském kraji jeden uchazeč? 
(E) Které další evropské země mají nízkou míru 

nezaměstnanosti?   
25. 

Které z následujících tvrzení o okresu Rychnov nad Kněžnou 
vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Jde dlouhodobě o jeden z regionů s nejnižší 
nezaměstnaností. 

(B) Na jedno volné místo zde v únoru připadalo pět uchazečů, 
což bylo nejméně v Česku. 

(C) V únoru zde připadalo na jedno volné místo více 
uchazečů, než byl republikový průměr. 

(D) V únoru zde byla nižší nezaměstnanost než v Praze a 
na pět volných míst připadal jeden uchazeč. 

(E) Únorová míra nezaměstnanosti zde byla identická s mírou 
nezaměstnanosti v okresu Mělník. 

  

26. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Nejvíce zaměstnanců je přes letní sezonu zaměstnáno ve 
stavebnictví. 

(B) Počet nezaměstnaných trvale klesá již od roku 1997. 
(C) Zatím žádná z členských zemí Evropské unie 

nedosáhla stavu, kdy by počet volných pracovních míst 
převyšoval počet nezaměstnaných lidí. 

(D) Městem s nejvyšší nezaměstnaností v Česku je 
dlouhodobě Karviná. 

(E) Duben a květen jsou posledními měsíci, ve kterých bude 
nezaměstnanost v Česku klesat. 
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TEXT K ÚLOHÁM 27 AŽ 29 

Donald Trump stiskl své velké obchodní tlačítko a odpálil salvu cel na čínské zboží. Vybrané výrobky z Číny, kterých se ročně 
doveze do Spojených států za 34 miliard dolarů, zasáhl 25procentním celním tarifem. Čína útok vzápětí opětovala. 

Trumpova obchodní válka s Čínou je umíráčkem politiky, kterou americké vlády vedly v posledních dvou desetiletích. Američané 
prosadili vstup této miliardové země do Světové obchodní organizace. Předpokládali, že to tamní komunistický režim časem oslabí 
a přinutí ho otevřít domácí trh. To se však nestalo. Ukázalo se, že mezi obchodem, ekonomickým růstem a demokracií nemusí být 
spojitost. 

Americký prezident s pořadovým číslem 45 opakuje mantru, že obchodní války „jsou dobré a dají se snadno vyhrát“. Vychází 
z předpokladu, že Čína bude ve vyhroceném obchodním konfliktu krvácet víc, protože do Ameriky víc vyváží, než z ní dováží. 
Trump tedy může Číňanům proclít víc zboží než čínský prezident Si Ťin-pching Američanům. Philippe Legrain, seniorní ekonom 
z Evropského institutu, však v časopisu Foreign Policy připomíná, že Američané vyvážejí do Číny většinou hotové výrobky složené 
ze součástek vyrobených v USA, zato Číňané exportují do Spojených států zboží s vysokým podílem součástek vyrobených mimo 
Čínu, často v Americe. Příkladem mohou být iPhony. Do Spojených států se dovážejí z Číny a hodnota dovozu je připisována Číně. 
Zařízení ale obsahuje displej z Jižní Koreje, paměťové čipy z Japonska a některé díly z USA. Samotná Čína se na výrobních 
nákladech podílí pouhými třemi až šesti procenty. Co víc, často se zapomíná na to, že v obchodu se službami má Amerika vůči Číně 
přebytek 38 miliard dolarů. Z toho všeho Legrain odvodil prognózu konfliktu, kterou vepsal už do titulku svého příspěvku: Proč 
Čína vyhraje obchodní válku. 

Sloupkař agentury Bloomberg Noah Smith situaci komentuje slovy: „Čína má čtyřikrát víc obyvatel než USA, dá se proto 
předpokládat, že se brzy stane větší ekonomikou než ekonomika americká. Není logické domnívat se, že by si Spojené státy 
dokázaly udržet produktivitu čtyřikrát vyšší, než je produktivita čínská. Na tom nic nezmění ani rozehraná obchodní válka, byť může 
Čínu v rozletu přibrzdit. Komunistické vedení strategicky investuje do robotiky, umělé inteligence, kvantových počítačů. Chce z 
Číny udělat vůdčí sílu v nových technologiích, zatímco Trump se snaží udělat Ameriku zase skvělou tím, že bude vyrábět ocel a těžit 
‚čisté‘ uhlí.“ 

JÉGL P., Trumpova válka s čínským drakem. Finmag [Online], [cit. 16. 7. 2018].  
Dostupné na WWW: <https://finmag.penize.cz/ekonomika/337335-trumpova-valka-s-cinskym-drakem> 

27. 

Kterou z následujících možností zmiňuje uvedený text jakožto 
předpoklad, kterému dříve Američané věřili, ale který se 
postupem času ukázal jako chybný? 

(A) Čína investuje do progresivnějších technologií než 
Spojené státy, a proto její ekonomika poroste rychleji. 

(B) Když Čína vstoupí do Světové obchodní organizace, 
otevře svůj domácí trh. 

(C) Spojené státy budou mít ještě pár let vyšší produktivitu, 
než jakou má Čína. 

(D) Obchodní válka Spojených států s Čínou negativně ovlivní 
její ekonomický růst. 

(E) Komunistický režim se v Číně udrží i přes její 
ekonomický rozmach. 

  

28. 

Která z následujících možností nejlépe popisuje, jak se staví 
ekonom Legrain k tvrzení Donalda Trumpa, že Čína do 
Ameriky víc vyváží, než z ní dováží? 

(A) Legrain toto tvrzení popírá – Amerika má podle něj 
naopak vůči Číně přebytek 38 miliard dolarů. 

(B) Legrain toto tvrzení rozporuje, ale přesto si myslí, že 
Amerika obchodní válku s Čínou vyhraje. 

(C) Legrain toto tvrzení relativizuje poukázáním na fakt, 
že to, co Čína do Ameriky vyváží, nepochází nutně 
pouze z Číny. 

(D) Legrain s tímto tvrzením souhlasí, ale poukazuje na fakt, 
že jiné země, například Jižní Korea či Japonsko, vyvážejí 
do Ameriky ještě více než Čína. 

(E) Legrain se s tímto tvrzením ztotožňuje, ale připomíná, že 
většinu čínského vývozu tvoří základní suroviny, jako 
například ocel či uhlí. 
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29. 

Které z následujících tvrzení nevyplývá z uvedeného textu? 

(A) Donald Trump je historicky 45. americký prezident 
v pořadí. 

(B) Spojené státy v budoucnu dosáhnou čtyřikrát vyšší 
produktivity než Čína. 

(C) Čína investuje například do kvantových počítačů. 
(D) Těžba uhlí a výroba oceli je podle Noaha Smitha jednou 

z ekonomických strategií amerického prezidenta. 
(E) Prezident Trump se rozhodl uvalit na některé čínské 

výrobky cla. 
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Za dvojicí textů následují úlohy sestavené na základě jejich obsahu. Všechny úlohy řešte pouze na základě toho, co se v textech 
píše nebo co z textů vyplývá. Přečtěte si oba texty v zadání a pak vyberte nejvhodnější odpověď na danou otázku. Vždy si 
pozorně přečtěte otázku – i zdánlivě podobná zadání se mohou lišit. 

TEXT K ÚLOHÁM 30 AŽ 33 

Text 1 

Druhé kolo senátních voleb se již tradičně neslo ve znamení nizoučké volební účasti, letos dokonce historicky nejnižší. Jednu 
z hlavních příčin tvoří pochopitelně skutečnost, že voliči nevnímají druhou komoru jako důležitou instituci. Jak by také mohli, od 
vzniku Senátu se přece vedou spory, zda a jaký má vlastně smysl. 

Trošku naivní představa sboru nezávislých moudrých (rady starších u ohniště před vigvamem) vzala záhy za své. Podobně kulhá 
i charakteristika senátora jakožto „regionálního ombudsmana“ – na něco podobného nemá skoro žádné pravomoci. 

I tvrzení o Senátu coby komoře regionální reprezentace je hodně diskutabilní, zvláště když má každý z krajů svůj parlament a svého 
hejtmana a když se do Poslanecké sněmovny volí ve 14 volebních obvodech totožných s kraji. Navíc senátní volební obvody jsou 
často umělé, nelogické útvary narýsované kdysi na ministerstvu vnitra – málokterý tvoří nějaký opravdu „přirozený region“. 

Ale přece jen, představa „rady starších“ odpovídá původně zamýšlenému poslání Senátu asi nejlépe, přičemž slovo „starší“ je třeba 
vnímat ve smyslu moudřejší, zkušenější, vzdělanější. Role „rady starších“ by však vyžadovala některé specificky definované a též 
silnější pravomoci a za druhé i jiný způsob výběru senátorů. Dvoukolový volební systém, kdy se ke zvolení vyžaduje nadpoloviční 
většina a do finále postupují dva nejúspěšnější kandidáti z kola prvního, se ve světě používá zpravidla pouze pro prezidentské volby. 
Ty jsou však prestižnější a voliči kandidátů, kteří skončí již v prvním kole, se účastní i kola druhého: někoho z finálové dvojice si 
zkrátka vyberou, často jako menší zlo. V případě českého Senátu zůstávají spíše doma. 

Konkrétních variant volebních systémů existuje obrovské množství, nicméně bez konkrétního zadání, k čemu a jak má daná 
parlamentní komora sloužit, zatím nemá smysl konkrétní reformu navrhovat. 

(https://plus.rozhlas.cz/josef-mlejnek-jr-co-dal-se-senatem-6554223; upraveno) 

Text 2 

Po každých senátních volbách se roztrhne pytel s úvahami nad tím, k čemu je nám vlastně Senát, když k senátním volbám chodí 
v druhém kole pravidelně méně než titěrných 20 procent voličů. Opakovaně zaznívají kupříkladu názory, že by Senát bylo nejlepší 
zrušit. Anebo by prý pomohla změna volebního systému z dvoukolového na jednokolový většinový systém. Mluví se i o technicko- 
-organizačních opatřeních, jako je pořádání voleb v jeden den. Pro tyto úvahy je bohužel příznačné, že často míchají dohromady věci 
zcela zásadní a věci podružné. Občas se zdá, že někteří jejich autoři nikdy pořádně nečetli ústavu. 

Kupříkladu ke zrušení Senátu by bylo zapotřebí ústavního zákona, který by musel být ústavní většinou schválen samotným Senátem, 
který nemůže Poslanecká sněmovna v případech změn ústavy přehlasovat. Raději než mudrovat o zrušení Senátu bychom tedy měli 
vážně uvažovat o tom, co je příčinou toho, že ho voliči vidí jako nedůležitý. K těmto důvodům dozajista patří jeho poměrně slabé 
pravomoci, jakož i skutečnost, že není organicky navázán na regionální rozdělení země. 

Pokud by se jednou přepisovala celá naše ústava, lze si představit, že by mohl být Senát organičtěji navázán kupříkladu na regionální 
rozdělení země. Například tak, že místo 81 obvodů vytvořených bez zřejmé logiky by každý z krajů reprezentoval určený počet 
senátorů. Tím by se také poněkud zrovnoprávnily malé kraje s velkými. 

Pokud by se voličům zároveň výrazně usnadnila možnost volby v místech, kde pracují, voličská účast by nepochybně stoupla. Místo 
snění o radikálních řešeních by se tedy měli zákonodárci i vláda možná pokusit nejprve o tento malý krůček. 

(https://plus.rozhlas.cz/jiri-pehe-co-dal-se-senatem-6554259; upraveno) 
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30. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z každého z uvedené 
dvojice textů? 

(A) Zrušení Senátu ČR by nemohlo proběhnout bez souhlasu 
Senátu samotného. 

(B) Senátní obvody nejsou tvořeny logicky vymezenými 
regionálními celky. 

(C) Poslední senátní volby v ČR měly historicky nejnižší 
volební účast. 

(D) Každý kraj ČR by měl volit stejný počet senátorů. 
(E) Možnost volit v místě pracoviště by mohla zvýšit účast 

v českých senátních volbách. 
  

31. 

Na kterou z následujících otázek lze najít odpověď v prvním 
textu, ale nikoli ve druhém textu? 

(A) Jak by bylo možné zvýšit účast ve volbách do Senátu ČR? 
(B) Jaká byla původní představa o poslání Senátu ČR? 
(C) Do kterých institucí se v ČR volí jednokolovým 

způsobem? 
(D) Kolik je v České republice senátních volebních obvodů? 
(E) Jaká byla volební účast v posledních prezidentských 

volbách? 
  

32. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z druhého textu, ale 
nikoli z prvního textu? 

(A) Původně měl Senát ČR sloužit jako „rada starších“. 
(B) V zahraničí se dvoukolový volební systém používá hlavně 

pro prezidentské volby. 
(C) Diskuse o smyslu Senátu ČR se vedou již od jeho 

založení. 
(D) Někteří kritici současného Senátu ČR budí dojem, že 

nemají dostatečné znalosti. 
(E) Volby do Senátu ČR mají tradičně nízkou volební účast. 
  

33. 

Které z následujících tvrzení nevyplývá z žádného z uvedené 
dvojice textů? 

(A) Dvoukolový volební systém je v zahraničí využíván 
v jiných než senátních volbách. 

(B) Volební obvody Senátu ČR nejsou příliš navázané na 
existující regionální celky. 

(C) Čeští voliči nevnímají Senát ČR jako příliš důležitou 
instituci. 

(D) Voleb do Senátu ČR se tradičně účastní více lidí nežli 
voleb do Poslanecké sněmovny ČR. 

(E) Samotná Poslanecká sněmovna ČR nemůže rozpustit 
Senát ČR. 

  

 
 
 

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 

Hotely Centrál, Kolibřík a Hvězda byly hodnoceny v 6 kritériích – prostředí hotelu, vybavenost pokojů, čistota v hotelu, ochota 
personálu, snídaně, umístění hotelu. V každém z kritérií mohly získat 1 až 10 bodů (vždy jen celé číslo). Výsledky jsou zobrazeny 
v následujícím grafu. 

 
 

34. 

Ve kterém kritériu byl rozdíl mezi počtem bodů, které získal 
nejlépe hodnocený hotel, a počtem bodů, které získal nejhůře 
hodnocený hotel, nejmenší, a ve kterém kritériu byl tento 
rozdíl největší? 

(A) nejmenší v kritériu snídaně, největší v kritériu vybavenost 
pokojů 

(B) nejmenší v kritériu ochota personálu, největší v kritériu 
čistota v hotelu 

(C) nejmenší v kritériu čistota v hotelu, největší v kritériu 
vybavenost pokojů 

(D) nejmenší v kritériu ochota personálu, největší v 
kritériu snídaně 

(E) nejmenší v kritériu čistota v hotelu, největší v kritériu 
ochota personálu 

  

35. 

Ve kterém kritériu byl průměrný počet získaných bodů na 
jeden hotel nejnižší? 

(A) vybavenost pokojů 
(B) čistota v hotelu 
(C) ochota personálu 
(D) snídaně 
(E) umístění hotelu 
  

36. 

Ve kterých kritériích získal hotel Kolibřík více bodů než hotel 
Hvězda a zároveň méně bodů než hotel Centrál? 

(A) jen v kritériu čistota v hotelu 
(B) jen v kritériu umístění hotelu 
(C) jen v každém kritériu z dvojice prostředí hotelu, snídaně 
(D) jen v každém kritériu z dvojice vybavenost pokojů, 

umístění hotelu 
(E) v každém kritériu z trojice prostředí hotelu, vybavenost 

pokojů, snídaně 
  



  22  analytický oddíl  22 
 

© Scio 2020  14 

TEXT K ÚLOHÁM 37 AŽ 39 
K 1. 9. 2014 nastoupilo ke studiu 500 osob na Humanitní fakultu, 1 000 osob na Fakultu ekonomie a 800 osob na Fakultu IT. Nikdo 
nenastoupil na více než jednu fakultu. Tabulky níže ukazují, kolik z těchto osob úspěšně, resp. neúspěšně ukončilo studium 
v jednotlivých akademických letech. Studium nikdo z nich během této doby nepřerušil. Akademický rok trvá vždy od 1. 9. do 31. 8. 
následujícího kalendářního roku. 

počet osob, které úspěšně ukončily studium fakulta 

akademický rok Humanitní fakulta Fakulta ekonomie Fakulta IT 

2014/2015 0 0 0 

2015/2016 5 10 0 

2016/2017 200 350 400 

2017/2018 80 150 80 

2018/2019 15 40 20 

 

počet osob, které neúspěšně ukončily studium fakulta 

akademický rok Humanitní fakulta Fakulta ekonomie Fakulta IT 

2014/2015 55 180 120 

2015/2016 80 120 100 

2016/2017 45 80 40 

2017/2018 15 50 20 

2018/2019 5 20 20 

 

37. 

Celkem kolik procent osob nastoupivších k 1. 9. 2014 na 
Humanitní fakultu ukončilo studium na této fakultě 
v akademickém roce 2017/2018? 

(A) 16 % 
(B) 19 % 
(C) 20 % 
(D) 47,5 % 
(E) 95 % 
  

38. 

Na kterých fakultách úspěšně ukončilo studium nejpozději do 
tří let po nástupu nejvýše 40 % osob nastoupivších k 1. 9. 
2014? 

(A) jen na Fakultě ekonomie 
(B) jen na každé fakultě z dvojice Humanitní fakulta, Fakulta 

ekonomie 
(C) jen na každé fakultě z dvojice Humanitní fakulta, Fakulta IT 
(D) jen na každé fakultě z dvojice Fakulta ekonomie, Fakulta IT 
(E) na každé fakultě z trojice Humanitní fakulta, Fakulta 

ekonomie, Fakulta IT 
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39. 

Celkem kolik osob nastoupivších k 1. 9. 2014 na Fakultu 
ekonomie bylo k počátku akademického roku 2017/2018 stále 
studenty této fakulty? 

(A)   20 
(B) 140 
(C) 260 
(D) 540 
(E) 600 
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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. 
 

(123 – 456) · 789 (789 – 456) · 123 
 

(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. 

x < 0 

součin x a druhé mocniny x podíl x a třetí mocniny x 
 

(A) Hodnota vlevo je větší než hodnota vpravo. 
(B) Hodnota vpravo je větší než hodnota vlevo. 
(C) Hodnota vpravo je stejná jako hodnota vlevo. 
(D) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší. 
  

42. 

Televizor v ceně 14 990 Kč byl nejdříve o 15 % zdražen 
a posléze zlevněn o 15 % ceny po zdražení. 

cena televizoru po zlevnění 
cena televizoru před 

zdražením 
 

(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. 

Automobil pohybující se konstantní rychlostí v km/h ujel 
vzdálenost mezi dvěma městy za dvě hodiny. 

doba, za kterou by automobil 
ujel tuto vzdálenost, pokud 

by jel rychlostí 
3

v
 km/h 

doba, za kterou by automobil 
ujel o polovinu větší 

vzdálenost, pokud by jel 

rychlostí 
2

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. 
  

44. 

Číslo y je celé záporné. 

(y − 2)·(y + 2) (y − 2)·(y − 2) 
 

(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. 

Do prázdné sýpky bylo uloženo o pětinu méně ječmene než 
pšenice. Žita bylo do téže sýpky uloženo o čtvrtinu více než 

pšenice, ale třetina ho shnila a byla odvezena pryč. 

konečné množství ječmene 
v sýpce 

konečné množství žita 
v sýpce 

 

(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. 

Kolik rostlin zahradníkovi během loňského nepřestupného 
roku na zahradě uhynulo, pokud měl na začátku loňského roku 
na zahradě 7 300 rostlin? 

(1) Zahradníkovi vloni na zahradě uhynula průměrně 
každých pět dní jedna rostlina. 

(2) Během loňského roku zahradníkovi na zahradě uhynulo 
dohromady právě 1 % rostlin z počátečního počtu. 

(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. 

Marek je starší než Lukáš, přesně za tři roky bude součet věků 
Marka a Lukáše roven 41. Kolik let je nyní Markovi? 

(1) Věkový rozdíl mezi Markem a Lukášem je nyní 5 let. 
(2) Součet věků Marka a Lukáše je nyní roven 35. 

(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. 

Paní Zlatá se rozhoduje mezi dvěma domy (dům u lesa, dům 
u jezera), který z nich koupí. Jako jedinou podmínku si přitom 
stanovila průměrnou cenu za jeden pokoj v domě (nižší 
průměrná cena je pro paní Zlatou výhodnější). Který z domů je 
pro paní Zlatou výhodnější? 

(1) Dům u lesa má více pokojů než dům u jezera. 
(2) Dům u jezera je dražší než dům u lesa. 

(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. 

Mlékárna dodává tři osminy své produkce do supermarketů, 
jednu čtvrtinu do drobných prodejen a zbytek dodala do 
automatů ve školách. Třetina množství dodaného do 
automatů se již vyprodala. Jaká část produkce mlékárny je 
ještě k dispozici v automatech? 

(A) dvě třetiny 
(B) jedna osmina 
(C) jedna čtvrtina 
(D) tři osminy 
  

50. 

V hotelu je celkem 150 pokojů: 50 dvojlůžkových  
a 100 čtyřlůžkových. Celkem 20 % dvojlůžkových  
a 50 % čtyřlůžkových pokojů je plně obsazeno, žádný 
pokoj není obsazen částečně. Kolik procent všech lůžek v 
hotelu je obsazeno? 

(A) méně než 35 % 
(B) 40 % 
(C) 44 % 
(D) více než 44 % 
  

51. 

Tomáš a Honza vyrábějí stejné součástky. Tomášovi trvá 
vyrobit 20 součástek hodinu, Honzovi půl hodiny. Oba 
pracují nepřetržitě stále stejným tempem. Za jak dlouho 
vyrobí oba dohromady celkem 120 součástek, pokud začnou 
ve stejný okamžik a budou pracovat současně? 

(A) za 1 h 20 min 
(B) za 1 h 30 min 
(C) za 2 h 
(D) za 3 h 
  

52. 

Šťáva se ředí vodou v poměru 2 : 3. Kolik šťávy bude potřeba 
do 1,5 litru vody? 

(A) 0,3 litru 
(B) 0,6 litru 
(C) 0,75 litru 
(D) 1 litr 
  

53. 

Libor v úterý zasadil o třetinu více stromků než v pondělí. Ve 
středu zvládl zasadit jen polovinu úterního počtu stromků. Ve 
čtvrtek zasadil tolik stromků, kolik odpovídalo aritmetickému 
průměru počtu stromků zasazených za předchozí tři dny. 
Víme-li, že ve středu Libor zasadil šest stromků, kolik 
stromků zasadil celkem za popisované čtyři dny od pondělí 
do čtvrtka? 

(A) 24 
(B) 27 
(C) 36 
(D) 39 
  

54. 

Počty dětí v primě, sekundě a tercii jsou v poměru 3 : 4 : 3. 
V primě a v tercii je dohromady o 10 dětí více než v sekundě. 
Kolik dětí je v primě? 

(A) 15 
(B) 20 
(C) 25 
(D) 30 
  

55. 

Jana navléká žluté (Ž), oranžové (O), modré (M) a bílé (B) 
korálky. Musí přitom dodržet tato pravidla: 

 Dva korálky stejné barvy nesmějí být bezprostředně 
vedle sebe. 

 Mezi každými dvěma bílými korálky musí být aspoň 
jeden korálek každé z ostatních barev. 

Který z následujících úseků vyhovuje uvedeným pravidlům? 

(A) BŽMOŽBMOOŽBMO 
(B) BMŽMŽBOMŽBOMO 
(C) ŽBOMOŽBMOMŽMB 
(D) ŽMBŽMBOMBOMBŽ 
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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. 

Čtyři kamarádi hráli hru. Jeden si v ní započetl A bodů, druhý 
B bodů, třetí C bodů a čtvrtý D bodů. Posléze zjistili, že body 
špatně počítali a že skutečný bodový zisk každého z nich je 
o 1 bod vyšší. Průměrný počet bodů na jednoho kamaráda po 
tom, co bodové zisky opravili, byl X bodů. Který z 
následujících vztahů uvedené situaci odpovídá? 

(A) 4A B C D X      

(B) 1
4

X
A B C D      

(C) 1
4

A B C D
X

  
   

(D) 
1

4

A B C D
X

   
  

  

57. 

Vodu o celkovém objemu 1 litr rozlijeme do malého hrnce 
o objemu 2,5 litru a do velkého hrnce o objemu 5 litrů tak, že 
M ml vody nalijeme do malého hrnce a zbylých V ml vody 
nalijeme do velkého hrnce. Platí vztah: 

4 6V M  

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného vztahu? 

(A) V malém hrnci je objem nalité vody o polovinu menší než 
ve velkém hrnci. 

(B) V malém hrnci je objem nalité vody o třetinu menší 
než ve velkém hrnci. 

(C) V malém hrnci je objem nalité vody o dvě třetiny menší 
než ve velkém hrnci. 

(D) V malém hrnci je objem nalité vody o dvě třetiny větší než 
ve velkém hrnci. 

  

58. 

Operace ♦  je definována vztahem 2x y x y   .  

Které z následujících tvrzení platí o hodnotě 3 4 ? 

(A) Je o dva větší než hodnota 2 4 . 
(B) Je o 4 menší než hodnota 3 6 . 
(C) Je lichá. 
(D) Je rovna dvojnásobku hodnoty 1 4 . 
  

59. 

Když číslo šestnáct vydělíme číslem čtyři, k výsledku přičteme 
číslo sedmnáct a se součtem provedeme tajnou matematickou 
operaci, dostaneme číslo sedm. Když stejný sled kroků 
provedeme namísto čísla 16 s číslem dvacet osm, dostaneme 
číslo osm. Která z následujících možností může být uvedenou 
tajnou operací? 

(A) odečtení čísla 14 
(B) dělení číslem 7 
(C) dělení číslem 3 
(D) odečtení původního čísla 
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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 

Šest kamarádů (chlapci Honza, Petr a Tomáš; dívky Hanka, 
Katka a Lenka) si dalo závody ve třech autech různých barev 
(červené, modré a bílé). Rozdělili se do tří smíšených dvojic. 
Víme, že: 

 Petr nejel ani s Katkou, ani bílým autem. 
 Modré auto skončilo druhé. 
 Honza nejel ani s Hankou, ani modrým autem. 
 Hanka nejela s Tomášem, ale skončila první. 

60. 

Která z následujících dvojic mohla skončit třetí? 

(A) Petr s Lenkou 
(B) Tomáš s Lenkou 
(C) Honza s Katkou 
(D) Honza s Hankou 
(E) Tomáš s Katkou 
  

61. 

Které z následujících tvrzení je určitě pravdivé? 

(A) Petr jel s Hankou modrým autem. 
(B) Honza jel s Katkou a skončil třetí. 
(C) Tomáš jel s Lenkou modrým autem. 
(D) Honza jel s Lenkou a skončil druhý. 
(E) Petr nejel ani modrým autem, ani s Lenkou. 
  

62. 

Pokud by platilo, že Katka neskončila třetí, které 
z následujících tvrzení by bylo určitě pravdivé? 

(A) Tomáš a Lenka jeli modrým autem a skončili druzí. 
(B) Tomáš a Katka jeli bílým autem a skončili druzí. 
(C) Honza a Katka jeli bílým autem a skončili druzí. 
(D) Honza a Lenka jeli bílým autem a skončili třetí. 
(E) Honza a Lenka jeli modrým autem a skončili třetí. 
  

63. 

Které z následujících tvrzení může být nepravdivé? 

(A) Katka nejela červeným autem. 
(B) Petr skončil první. 
(C) Lenka jela modrým autem. 
(D) Katka skončila buď druhá, nebo třetí. 
(E) Honza skončil na horším místě než Tomáš. 
  

TEXT K ÚLOHÁM 64 AŽ 66 

Každý ze čtyř kamarádů (dívky Alena a Tereza, chlapci Vojta 
a Zdeněk) musí postupně navštívit tři místa (knihovna, pošta, 
lékárna). Víme, že: 

 Každá z dívek navštívila knihovnu později než lékárnu. 
 Ve Vojtově pořadí navštívených míst má pošta nižší číslo 

než ve Zdeňkově pořadí. 
 Žádný z chlapců neměl lékárnu v pořadí navštívených 

míst na prvním místě. 
 Zdeněk navštívil lékárnu tolikátou v pořadí jako Tereza. 
 Každý z kamarádů navštívil uvedenou trojici míst v jiném 

pořadí. 

64. 

Kdo mohl mít ve svém pořadí navštívených míst lékárnu na 
posledním místě? 

(A) jen Zdeněk 
(B) jen Vojta 
(C) kdokoli z dvojice Alena, Tereza 
(D) kdokoli z dvojice Vojta, Zdeněk 
(E) kdokoli z dvojice Vojta, Alena 
  

65. 

Kdo mohl navštívit lékárnu hned po poště? 

(A) jen Alena 
(B) jen Tereza 
(C) jen Zdeněk 
(D) kdokoli z dvojice Vojta, Tereza 
(E) kdokoli z dvojice Alena, Zdeněk 
  

66. 

Jako kolikáté místo v pořadí mohl Vojta navštívit knihovnu? 

(A) jen jako druhé 
(B) jen jako třetí 
(C) jako kterékoli z dvojice první, třetí 
(D) jako kterékoli z dvojice první, druhé 
(E) jako kterékoli z dvojice druhé, třetí 
  

 

 
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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