
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
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Datum konání zkoušky: 7. prosince 2019 
Počet řešitelů testu: 1758
Počet úloh:  66
Průměrná vynechanost:  18,4 %

Správné odpovědi jsou vyznačeny. 

Max. možné skóre:  66  
Max. dosažené skóre:   64,8 
Min. možné skóre:  -17,9 
Min. dosažené skóre:  -3,2 
Průměrné skóre:  28,0
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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. 

Jak evropské směrnice, tak předpisy Světové zdravotnické 
organizace ______ státům, aby i na volném evropském trhu 
omezily či zakázaly dovoz zboží, jehož výrobu ______ za 
nebezpečnou pro lidské zdraví nebo životní prostředí. 

(A) znemožňují – určují 
(B) dopřávají – označují 
(C) umožňují – považují 
(D) diktují – vyhlašují 
(E) schvalují – uznají 
  

2. 

Ve snaze vyhnout se veřejnému trestu, a tedy všeobecnému 
______, hrabě raději zvolil bolestnou, ale ______ smrt. 

(A) ponížení – diskrétní 
(B) vystavení – důstojnou 
(C) odsouzení – skromnou 
(D) nesouhlasu – rychlou 
(E) potrestání – nevyhnutelnou 
  

3. 

______, že mnoho z našich ______ psychických vlastností se 
pravděpodobně zrodilo díky dalšímu vývoji mozkových útvarů, 
které se ______ vyvinuly za jiným účelem. 

(A) Vidím – jedinečných – konečně 
(B) Věřím – unikátních – původně 
(C) Tuším – jednoznačných – nejdříve 
(D) Domnívám se – vrozených – nakonec 
(E) Potvrdím – obyčejných – dočasně 
  

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. 

______ : DAV = CYKLISTA : ______ 

(A) samotář – řidič 
(B) člověk – peloton 
(C) mluvčí – jízda 
(D) náměstí – kolo 
(E) zástup – pilot 
  

5. 

______ : OCENĚNÍ = OSAMĚLÝ : ______ 

(A) užitečný – samota 
(B) kvalitní – opuštěnost 
(C) hodnotný – stáří 
(D) slavný – pustina 
(E) zneuznaný – společnost 
  

6. 

______ : TÝDEN = STROM : ______ 

(A) den – alej 
(B) kalendář – sklizeň 
(C) měsíc – letokruhy 
(D) pondělí – větev 
(E) diář – list 
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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. 

Fialky jsou na první pohled krásné květiny, ale zahrádkáři je 
někdy mohou považovat spíše za úporný plevel. 

synonymum 

(A) silný 
(B) škodlivý 
(C) zákeřný 
(D) houževnatý 
(E) rozšířený 

antonymum 

(F) neúrodný 
(G) neodolný 
(H) vzácný 
(I) půvabný 
(J) užitečný 
  

8. 

K Vašim otázkám se nemohu vyjádřit, o celé události mám 
zatím jen kusé informace. 

synonymum 

(A) obecné 
(B) poloviční 
(C) útržkovité 
(D) oddělené 
(E) zprostředkované 

antonymum 

(F) autentické 
(G) ověřené 
(H) úplné 
(I) vybrané 
(J) pravdivé 
  

9. 

Taxikáři prostřednictvím svých zástupců žádali razantnější 
kroky proti alternativním dopravcům na území města Prahy. 

synonymum 

(A) důraznější 
(B) významnější 
(C) konkrétnější 
(D) rychlejší 
(E) vhodnější 

antonymum 

(F) dřívější 
(G) mírumilovnější 
(H) férovější 
(I) mírnější 
(J) výhodnější 
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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. 

Irská vláda chystá další lidové hlasování. Tentokrát půjde o vyškrtnutí dvou článků z irské ústavy, které zdůrazňují důležitost ženy 
v domácnosti a odrazují matky od nástupu do zaměstnání. „Více než 80 let od přijetí ústavy je jasné, že toto už v ústavě nemá místo,“ 
uvedl člen vlády. Ústava z roku 1937 podle něj zachovává konzervativní hodnoty, které mají i dnes v silně katolickém Irsku 
opodstatnění, proto by měla zůstat zachována v původní podobě. Zmíněný článek ústavy kritizoval kromě irské vlády i výbor OSN 
pro odstranění diskriminace žen. Vláda v jednohlasném prohlášení uvedla, že chce tyto „zastaralé“ články zrušit. Vládní návrh má 
podporu i celé řady občanů. 

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

(A) Tentokrát půjde o vyškrtnutí dvou článků z irské ústavy, které zdůrazňují důležitost ženy v domácnosti a odrazují matky od 
nástupu do zaměstnání. 

(B) „Více než 80 let od přijetí ústavy je jasné, že toto už v ústavě nemá místo,“ uvedl člen vlády. 
(C) Ústava z roku 1937 podle něj zachovává konzervativní hodnoty, které mají i dnes v silně katolickém Irsku opodstatnění, 

proto by měla zůstat zachována v původní podobě. 
(D) Zmíněný článek ústavy kritizoval kromě irské vlády i výbor OSN pro odstranění diskriminace žen. 
(E) Vláda v jednohlasném prohlášení uvedla, že chce tyto „zastaralé“ články zrušit. 
  

11. 

Americký prezident Donald Trump naplnil svá předvolební prohlášení – rozhodl, že uvalí cla na ocel a hliník dovážené ze zahraničí. 
Je nutno podotknout, že v otázce protekcionismu byl Trump vždy konzistentní. Hlásá ho už třicet let a hlásal ho i ve své kampani. 
Tvrdí, že má-li nějaká země v obchodu se Spojenými státy přebytek, tak ta země nad USA „vyhrává“ a to je třeba protekcionistickými 
opatřeními, jako např. cly, změnit. Nechápe, že když Američané kupují levnější zboží ze zahraničí, zůstává jim více dolarů pro sebe, 
a je to tedy pro ně výhodné. Trump tak pod vlajkou liberalismu krátkozrace porušuje své předvolební sliby. Škodí tím přitom jak 
ekonomice americké, tak ekonomice jiných zemí. V reakci na Trumpovo rozhodnutí například ihned klesly akcie firem General Motors 
(automobily) i Boeingu (letadla). 

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

(A) Americký prezident Donald Trump naplnil svá předvolební prohlášení – rozhodl, že uvalí cla na ocel a hliník dovážené ze 
zahraničí. 

(B) Je nutno podotknout, že v otázce protekcionismu byl Trump vždy konzistentní. 
(C) Nechápe, že když Američané kupují levnější zboží ze zahraničí, zůstává jim více dolarů pro sebe, a je to tedy pro ně výhodné. 
(D) Trump tak pod vlajkou liberalismu krátkozrace porušuje své předvolební sliby. 
(E) V reakci na Trumpovo rozhodnutí například ihned klesly akcie firem General Motors (automobily) i Boeingu (letadla). 
  

12. 

Jen 35 % demokratů v USA podporuje rozvoj jaderné energetiky. U republikánů je tato podpora 60%. Podpora frackingu (hloubková 
těžba zemního plynu) je na tom podobně – 25 % mezi demokraty, 66 % mezi republikány. Jsou to tedy v prvé řadě republikáni, kdo 
stojí v cestě dekarbonizaci a snížení emisí skleníkových plynů. Je třeba mít na paměti, že na rozdíl od větrníků a solárních panelů 
fungují jádro a plyn bez ohledu na to, zda fouká nebo je zataženo. Zemní plyn má navíc jen malou uhlíkovou stopu na jednotku energie. 
A jaderné elektrárny nemají dokonce uhlíkovou stopu vůbec žádnou. Právě rozvoj jádra a plynu by tak znamenal výrazné snížení emisí 
skleníkových plynů. 

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

(A) Podpora frackingu (hloubková těžba zemního plynu) je na tom podobně – 25 % mezi demokraty, 66 % mezi republikány. 
(B) Jsou to tedy v prvé řadě republikáni, kdo stojí v cestě dekarbonizaci a snížení emisí skleníkových plynů. 
(C) Je třeba mít na paměti, že na rozdíl od větrníků a solárních panelů fungují jádro a plyn bez ohledu na to, zda fouká nebo je 

zataženo. 
(D) Zemní plyn má navíc jen malou uhlíkovou stopu na jednotku energie. 
(E) Právě rozvoj jádra a plynu by tak znamenal výrazné snížení emisí skleníkových plynů. 
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13. 

Po roce 1989 došlo na území České republiky k výraznému nárůstu všech druhů kriminality. Potvrzují to studie Institutu pro 
kriminologii a sociální prevenci i údaje Českého statistického úřadu. Podle nich dosáhl počet evidovaných trestných činů vrcholu 
v roce 1999, kdy jich policie zjistila téměř 427 000. Od roku 2001 roční počet trestných činů nepřesáhl 360 000. Celkový masivní 
nárůst i pozdější výrazný pokles kriminality byl ovlivněn především nárůstem a poklesem výrazně dominující majetkové trestné 
činnosti. Tyto činy, sahající od kapesní krádeže až po vloupání do bytů a dalších objektů, mají jen okrajový podíl na trestné činnosti. 
A co víc – současně s nárůstem jejich majoritního podílu na celkové trestné činnosti se je policistům bohužel daří stále méně 
objasňovat. 

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

(A) Po roce 1989 došlo na území České republiky k výraznému nárůstu všech druhů kriminality. 
(B) Od roku 2001 roční počet trestných činů nepřesáhl 360 000. 
(C) Celkový masivní nárůst i pozdější výrazný pokles kriminality byl ovlivněn především nárůstem a poklesem výrazně dominující 

majetkové trestné činnosti. 
(D) Tyto činy, sahající od kapesní krádeže až po vloupání do bytů a dalších objektů, mají jen okrajový podíl na trestné 

činnosti. 
(E) A co víc – současně s nárůstem jejich majoritního podílu na celkové trestné činnosti se je policistům bohužel daří stále méně 

objasňovat. 
  

14. 

Pacifismus je postoj, který odmítá válku a násilí; je přesvědčen o možnosti mírumilovného řešení mezinárodních sporů za každých 
podmínek a okolností. Lidé označovaní jako pacifisté vystupují proti jakékoli (i osvobozenecké) válce. Pacifismus může být postavený 
na přesvědčení nebo na pragmatickém přístupu. Hlavním argumentem pacifistů z přesvědčení je, že mravní ideje stojí nade vším a je 
třeba je hájit jakýmikoli, třebas i násilnými prostředky. Pragmatický pacifismus se naproti tomu neodvolává na absolutní principy, 
jako třeba mravnost, ale předpokládá, že existují lepší a jednodušší cesty, jak řešit spory, než jsou války. Ať byly v minulosti pohnutky 
pacifistů jakékoli, byla pacifistická hnutí téměř vždy významným spolutvůrcem světových dějin. 

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

(A) Lidé označovaní jako pacifisté vystupují proti jakékoli (i osvobozenecké) válce. 
(B) Pacifismus může být postavený na přesvědčení nebo na pragmatickém přístupu. 
(C) Hlavním argumentem pacifistů z přesvědčení je, že mravní ideje stojí nade vším a je třeba je hájit jakýmikoli, třebas i 

násilnými prostředky. 
(D) Pragmatický pacifismus se naproti tomu neodvolává na absolutní principy, jako třeba mravnost, ale předpokládá, že existují 

lepší a jednodušší cesty, jak řešit spory, než jsou války. 
(E) Ať byly v minulosti pohnutky pacifistů jakékoli, byla pacifistická hnutí téměř vždy významným spolutvůrcem světových dějin. 
  

15. 

Skvělá zpráva pro pacienty, od Nového roku nejspíš ušetří za zdravotnické pomůcky. Vláda přijala novelu zákona, která seznam 
pomůcek, na které pojišťovny přispívají nebo je proplácejí, výrazně zúží a výši příspěvků omezí. Například pomůcky, které byly 
pacientovi hrazeny ze 75 %, by měly být úplně zadarmo. Plně hrazené by mohly nově být například ortézy, berle nebo mechanické 
vozíky. Zvýšené náklady pojišťoven by měly být kompenzovány nižšími cenami od výrobců. Podle ministra zdravotnictví bychom 
tak už neměli doplácet například ani za obvazy, protézy, brýle, naslouchátka nebo bandáže. 

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

(A) Skvělá zpráva pro pacienty, od Nového roku nejspíš ušetří za zdravotnické pomůcky. 
(B) Vláda přijala novelu zákona, která seznam pomůcek, na které pojišťovny přispívají nebo je proplácejí, výrazně zúží a 

výši příspěvků omezí. 
(C) Plně hrazené by mohly nově být například ortézy, berle nebo mechanické vozíky. 
(D) Zvýšené náklady pojišťoven by měly být kompenzovány nižšími cenami od výrobců. 
(E) Podle ministra zdravotnictví bychom tak už neměli doplácet například ani za obvazy, protézy, brýle, naslouchátka nebo 

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

16. 

Nízká nezaměstnanost mění pracovní návyky Čechů. Průzkum 
personální agentury Grafton Recruitment, provedený mezi 
1 695 respondenty (nadpoloviční většině z nich loni jak vzrostla 
mzda, tak se zpestřily benefity), odhalil vyšší chuť lidí změnit 
zaměstnání. O změně uvažuje 60 % dotázaných. Motivací pro 
odchod i pro přijetí nabídky odejít jinam jsou nejčastěji peníze. 
Zaměstnavatelé se snaží své lidi udržet a zajistit si jejich 
loajalitu růstem mezd či navyšováním nefinančních benefitů. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Růst mezd je zapříčiněn výhradně přetahováním se 
zaměstnavatelů o zaměstnance. 

(B) V Čechách roste počet lidí, kteří zvažují, že změní obor 
své činnosti. 

(C) Zaměstnavatelé se nesnaží motivovat své zaměstnance 
k setrvání ve firmě. 

(D) Změnu zaměstnání zvažují především ti zaměstnanci, 
kterým mzda neroste. 

(E) Změnu zaměstnání zvažují také někteří zaměstnanci, 
kterým loni vzrostla mzda. 

  

17. 

Na rozdíl od Země se na povrchu Marsu nevyskytuje voda ve 
všech třech skupenstvích. Na jeho povrchu neexistují oblasti 
kapalné vody, ale voda je vázána převážně ve formě ledu a zbylá 
část v atmosféře jako vodní pára. Současné podmínky na 
povrchu neumožňují výskyt kapalné vody. Tlak a teplota jsou 
ve srovnání s hodnotami na povrchu Země příliš nízké, což vede 
k tomu, že voda začíná okamžitě mrznout a následně 
sublimovat. Výzkum planety však naznačuje, že se na povrchu 
Marsu tekoucí voda v minulosti vyskytovala. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Celkový objem ledu je na povrchu Marsu větší než na 
povrchu Země. 

(B) Na povrchu Marsu se v současnosti voda v žádné formě 
nevyskytuje. 

(C) Na Zemi se vyskytuje více kapalné vody než na 
povrchu Marsu. 

(D) Za současných podmínek není možný výskyt tekoucí vody 
ani hluboko pod povrchem Marsu. 

(E) V minulosti se voda na Marsu vyskytovala převážně 
v kapalném skupenství. 

  

18. 

S blížícím se desátým výročím pádu společnosti Lehman 
Brothers narůstá na burzách už delší dobu nervozita, zdali 
nynější rekordní ceny akcií nejsou stejně jako tehdy tak trochu 
nafouknutou bublinou, která může podobně jako před deseti lety 
rychle splasknout. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Před deseti lety byly ceny akcií přehnaně vysoké. 
(B) Pád Lehman Brothers je výzvou pro všechny majitele 

akcií. 
(C) Desáté výročí pádu akcií pravděpodobně rozvrátí akciový 

trh. 
(D) Vysoká cena akcií Lehman Brothers vedla k rychlému 

pádu společnosti. 
(E) Po deseti letech opět vzrostla cena akcií Lehman Brothers. 
  

19. 

Mimo případ stanovený zákonem nesmí nikdo zasáhnout do 
integrity jiného člověka bez jeho souhlasu uděleného 
s vědomím o povaze zásahu a o jeho možných následcích. 
Souhlasí-li někdo, aby mu byla způsobena závažná újma, 
nepřihlíží se k tomu; to neplatí, je-li zásah podle všech okolností 
nutný v zájmu života nebo zdraví dotčeného. 

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

I. V zájmu zachování života může být člověk donucen dát 
souhlas se zásahem do své integrity. 

II. Člověk může dát v některých případech platně souhlas 
s tím, aby mu byla způsobena závažná újma. 

III. Člověk nemůže dát souhlas s tím, aby mu byla způsobena 
závažná újma. 

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

Bratislavský závod automobilky Volkswagen se od září díky 
vysoké poptávce po automobilech po zhruba třech letech vrátí 
na časově omezenou dobu k nepřetržité výrobě. S náborem 
zaměstnanců začne automobilka ihned, protože noví pracovníci 
musejí před nástupem na nové pracoviště absolvovat 
dvoutýdenní školení. Firma díky vysoké poptávce už koncem 
března zahájila třísměnný provoz a v současné době zaměstnává 
asi 6 500 lidí. Volkswagen Slovakia loni vyrobil asi 106 000 aut, 
což je asi o 43 % méně než o rok předtím. 

Které z následujících tvrzení nevyplývá z uvedeného textu? 

(A) Automobilový průmysl se díky podpoře státu zvedá, 
například roste poptávka po volkswagenech. 

(B) Bratislavský závod automobilky Volkswagen nezůstane 
u nepřetržité výroby nastálo. 

(C) Alespoň po část března se v bratislavském závodu 
automobilky Volkswagen pracovalo jinak než na tři 
směny. 

(D) V minulém roce výroba aut ve Volkswagen Slovakia 
meziročně výrazně klesla. 

(E) V předchozích dvou letech bratislavský závod 
automobilky Volkswagen nerealizoval nepřetržitou 
výrobu. 

  

21. 

Pokud pojistnou smlouvou není sjednáno jinak, platí pro 
pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné 
pojistné podmínky. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Všeobecné pojistné podmínky se nemusejí řídit zákonem 
o pojistné smlouvě. 

(B) Je-li rozpor mezi výkladem zákona a výkladem 
Všeobecných pojistných podmínek, pak se přihlíží ke 
smlouvě. 

(C) Je-li smlouvou upraveno něco, co nesouhlasí se zákonem, 
je to posuzováno jako porušení Všeobecných pojistných 
podmínek. 

(D) Pojištění se řídí zákonem o pojistné smlouvě 
a Všeobecnými pojistnými podmínkami kromě 
případů stanovených v pojistné smlouvě. 

(E) Podmínkou platnosti pojistné smlouvy je shoda jejích 
ustanovení se Všeobecnými pojistnými podmínkami. 

  

22. 

V minulosti byla pro kuchyň většinou vyčleněna menší 
samostatná místnost doplněná maximálně o jídelní kout, 
v současných domácnostech je stále více součástí otevřeného 
obývacího prostoru. Z kuchyně se tak stává centrum domova, 
které neslouží jen k přípravě pokrmů, ale i ke společnému 
stolování rodiny či posezení s přáteli. Z psychologického 
a sociologického hlediska jde o důležitý posun, neboť tento 
prostor napomáhá ke vzájemné komunikaci, pro kterou je 
vlivem současného životního stylu stále méně příležitostí. 

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

I. Změna pojetí kuchyně je důsledkem současného životního 
stylu, v němž je čím dál méně příležitostí ke vzájemné 
komunikaci. 

II. Otevření kuchyně a její propojení s obývacím prostorem 
umožňuje, aby se na přípravě pokrmů podílelo více osob 
najednou. 

III. Současný životní styl, při němž se při přípravě pokrmů 
více využívají moderní technologie, umožnil větší 
propojení kuchyně s dalšími obytnými prostory. 

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

23. 

Jednou ze zvláštností křesťanství jsou složité vztahy mezi třemi 
osobami v jednom zvláštním trojičním vztahu (Otec, Syn, Duch 
svatý) a mezi touto mužsky dominantní Trojicí a ženskou 
osobností (Panna Marie), která zase udržuje s každou trojiční 
osobou vztah, jenž se nedá snadno popsat. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Osoba Otce je dominantní postavou v trojičním vztahu, 
který se ovšem nedá snadno popsat. 

(B) Osoby Otce, Syna a Ducha svatého jsou ve vzájemném 
protikladu, který je smířen a sjednocen působením 
pasivního ženského prvku (Panny Marie). 

(C) Pro monoteistická náboženství je typické to, že v nich 
proti dominantnímu (mužskému) Bohu stojí výrazná 
ženská osobnost (Panna Marie). 

(D) Složitý vztah mezi Otcem, Synem a Duchem svatým se 
nedá snadno popsat. 

(E) Složitý vztah mezi Otcem, Synem a Duchem svatým 
není jedinou zvláštností křesťanství. 
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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 

Evropská komise minulou středu představila svůj návrh unijního rozpočtu na léta 2021–2027. Jde o peníze, které EU mezi své členy 
rozdělí na fondech, dotacích nebo které utratí třeba na ochranu společných hranic. Zveřejněný nástřel je prvním krokem dlouhého 
vyjednávání jak v Evropském parlamentu, tak v jednotlivých členských zemích. Na výsledku bude záležet i to, kolik společných peněz 
v následujících devíti letech přiteče do států, jež na členství v Unii čistě finančně vydělávají – včetně Česka. Komisaři připravili 
rozpočet pro Unii, ve které bude o jednoho člena méně. A o dost podstatného: příští rok na jaře odejde ze spolku Velká Británie, jež 
zároveň patřila mezi největší přispěvatele. Přesto je navrhovaná výše výdajů, přes jeden a čtvrt bilionu eur, vyšší než u aktuálně 
čerpaného rozpočtu (pro srovnání: jde o plánované výdaje na sedm let a je to podobná částka jako výdaje Německa, největšího unijního 
státu, jen za loňský rok). Ono „přesto“ vzbudilo nevoli bohatých států, pro které to nevyhnutelně znamená, že budou muset přispívat 
více. 

Plány komisařů zároveň počítají s tím, že v některých zavedených rozpočtových položkách se bude škrtat. Jde konkrétně 
o zemědělskou politiku a fondy soudržnosti, což jsou právě ty, z nichž těží chudší státy a regiony. Dohromady podpora zemědělství 
a podpora slabších spolknou tři čtvrtiny celého evropského rozpočtu. I v budoucnu zůstanou nejpodstatnějšími částmi rozpočtu, ačkoli 
se obě zkrátí o zhruba pět procent. 

Nejde o žádný šok. V poměru k ostatním výdajům klesají platby zemědělcům už třicet let. V případě fondů soudržnosti jde o návrat 
ke stavu před rozšířením o východní státy v roce 2004. Také tyto změny mají své kritiky. Méně peněz pro farmáře nechce Francie, 
jejíž zemědělci jsou největšími příjemci evropských dotací. Menší hromada peněz pro chudší regiony pak znervózňuje východní 
Evropu a Itálii. Komise by ráda pozměnila způsob, jímž se peníze na rozvoj rozdělují. Nově by se nebral v potaz jen hrubý domácí 
produkt, ale i jemnější ukazatele, třeba nezaměstnanost mladých lidí. 

Na druhou stranu komise navrhuje mnohem více investovat do nových oblastí. Odpovědí na uprchlickou krizi má být 34 miliard eur 
na ochranu vnějších hranic Unie (což je oproti současnému rozpočtu téměř trojnásobné navýšení) a výrazně více financí má jít i do 
inovací a vývoje (což má zmenšit technologické zaostávání za Spojenými státy a Čínou). 

BROLÍK, Tomáš. Nová pravidla. Respekt, 2018, roč. 29, č. 19, s. 28–29. 

24. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, v jaké fázi je 
podle uvedeného textu příprava sedmiletého rozpočtu EU? 

(A) Po projednání v Evropském parlamentu a v členských 
státech byl zveřejněn návrh rozpočtu. 

(B) Evropská komise s konečnou platností prosadila svůj 
původní návrh, který se již dále nebude měnit. 

(C) Projednávání rozpočtu je na mrtvém bodě, jelikož další 
jednání blokuje Francie. 

(D) Byl zveřejněn návrh rozpočtu, který se bude dlouhou 
dobu projednávat na unijní i národní úrovni. 

(E) Návrh rozpočtu byl zveřejněn Evropskou komisí po 
projednání v Evropském parlamentu, nyní bude 
následovat zdlouhavé vyjednávání v členských zemích. 

  

25. 

Která z následujících informací je v uvedeném textu přímo 
obsažena? 

(A) počet členských zemí EU po vystoupení Velké Británie 
(B) příklady oblastí, ve kterých je plánováno na léta 2021 

až 2027 zvýšení výdajů 
(C) název země, která do rozpočtu EU přispívá nejvyšší 

částkou 
(D) celková výše prostředků doposud vynaložená na ochranu 

vnějších hranic EU 
(E) počet členských zemí, které finančně vydělávají na 

členství v EU 
  

26. 

Které z následujících tvrzení na základě uvedeného textu 
nejlépe vystihuje poměr mezi plánovanými výdaji EU v letech 
2021–2027 a výdaji Německa v loňském roce? 

(A) Výdaje EU za jeden rok odpovídají výši výdajů Německa 
v loňském roce. 

(B) Německé výdaje v loňském roce dosáhly podobné výše 
jako plánované výdaje EU na sedm let. 

(C) Německé výdaje za loňský rok jsou o 1,25 bilionu eur 
vyšší než výdaje EU v loňském roce. 

(D) Výdaje EU v minulých sedmi letech odpovídají výši 
výdajů Německa v příštím roce. 

(E) V roce 2021 dosáhnou výdaje EU právě jedné sedminy 
výdajů Německa za minulý rok. 
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TEXT K ÚLOHÁM 27 AŽ 29 

Ptali se mě, proč jsem se nikdy nepokusil o román. První vysvětlení je samozřejmě lenost. Je však ještě jedno: nikdy jsem nečetl 
román, aniž jsem se trochu nudil. Román potřebuje vycpávky; pokud mohu soudit, jsou vycpávky možná základní součást románu. 
Ale mnoho povídek jsem přečetl několikrát. Zdá se mi, že například některé povídky Henryho Jamese či Rudyarda Kiplinga jsou stejně 
složité, a přitom mnohem příjemnější než dlouhý román. Myslím, že takhle vypadá moje krédo. Když jsem sliboval „básnické krédo“, 
velice důvěřivě jsem se domníval, že po pěti přednáškách si postupně nějaké krédo vytvořím. Ale asi se vám musím přiznat, že nemám 
žádné zvláštní krédo kromě těch několika vzájemně nesouvisejících opatření a pochybností, o nichž jsem mluvil. 

Když něco píšu, nesnažím se tomu porozumět. Nemyslím, že by inteligence měla mnoho společného s prací spisovatele. Řekl bych, 
že jedním z hříchů moderní literatury je, že si je příliš vědoma sebe sama. Například francouzskou literaturu pokládám za jednu 
z velkých světových literatur (o tom asi nikdo nepochybuje). Přesto jsem nabyl dojmu, že francouzští autoři si příliš uvědomují sami 
sebe. (...) Když píšu (já samozřejmě nemusím být správný příklad, ale jen odstrašující varování), snažím se úplně zapomenout sám na 
sebe. Nesnažím se jako dřív být „jihoamerickým spisovatelem“. Snažím se jen sdělit sen. A pokud je ten sen nejasný (v mém případě 
tomu tak většinou bývá), nesnažím se jej přikrášlit nebo pochopit. Možná, že dělám dobře, protože když čtu článek o sobě, a kupodivu 
se zdá, že docela hodně lidí píše takové články, většinou žasnu a jsem velmi vděčný za hluboký smysl, který někdo vyčetl z mých 
dosti nahodilých poznámek. Jsem mu samozřejmě vděčný, protože chápu psaní jako určitý druh spolupráce. Jinými slovy, čtenář 
odvádí svůj díl práce, obohacuje knihu. A to samé platí u přednášky. 

(J. L. Borges: Ars Poetica) 

27. 

Které z následujících tvrzení z uvedeného textu nevyplývá? 

(A) Autor uvedeného textu se snaží ve svých literárních dílech 
sdělit sen, byť ne vždy zcela jasný. 

(B) Tvorba literatury je pro autora uvedeného textu 
bytostně spjata s vědomím sebe sama. 

(C) Čtenářskou reflexi autor uvedeného textu považuje za 
důležitou součást literárního díla. 

(D) Existují nejméně dva důvody, proč autor uvedeného textu 
nenapsal román. 

(E) I přes některé výhrady autor uvedeného textu považuje 
francouzskou literaturu za významnou. 

  

28. 

Které z následujících tvrzení je v souladu s uvedeným textem? 

(A) Pro tvorbu autora uvedeného textu je klíčový region, 
odkud pochází. 

(B) Román představuje pro autora uvedeného textu zábavný, 
vyvážený literární útvar. 

(C) Pro autora uvedeného textu je důležité, aby rozuměl tomu, 
co píše. 

(D) Kniha nabývá bohatšího smyslu díky spolupráci 
čtenáře. 

(E) Autor uvedeného textu má přesně formulovaný systém 
spisovatelských přesvědčení. 

  

29. 

Které z následujících tvrzení nejspíše odpovídá přístupu autora 
uvedeného textu? 

(A) Čtenář je vždy pouze pasivním příjemcem již hotového 
a úplného díla. 

(B) Autor literárního díla by do díla neměl příliš silně 
promítat svou roli spisovatele. 

(C) Krédo autora literárního díla by mělo být jasně 
a srozumitelně formulovatelné. 

(D) Mezi přednosti moderní francouzské literatury patří i její 
sebevědomí. 

(E) Spisovatel musí přesně znát všechny možné významy 
svého díla. 
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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 

Už zase se všude v médiích vytahuje ta blbost jménem referendum. Proč je referendum nevhodné k řízení Česka? Z jednoho 
jednoduchého důvodu. Referendum totiž – na rozdíl od zastupitelské demokracie – zahrnuje názory úplně všech pitomců, kteří jsou 
schopni měnit názory podle počasí. Zastupitelská demokracie funguje na principu, že společnost řídí elity zvolené ve svobodné 
politické soutěži, takže v Parlamentu a následně ve vládě sedí lidé, kteří prošli nějakým sítem a dokázali vyhrát ve volbách. Takže 
i názory úplných blbů reprezentuje někdo alespoň částečně gramotný. O jakých blbostech bychom pak v referendu mohli hlasovat? 
CVVM od roku 1992 provádí průzkumy, jaká část obyvatelstva republiky by byla pro znovuzavedení trestu smrti. Jeho podpora sice 
klesá, přesto jsou čísla dodnes děsivá. Letos bylo pro existenci trestu smrti 53 procent obyvatel Česka, hrůza a barbarismus. Ano, 
existují výjimky, kdy proti popravě nejde nic namítat, kdy není nejmenší pochybnosti o vině. Jinak je však vysoké riziko justičního 
omylu. Tento argument však ti hloupí nepochopí a budou hlasovat pro obnovu poprav a popírat tím základní lidská práva, na kterých 
stojí demokratický právní stát. O takový ignorantský hlas nemůžeme stát. Přímá referenda jistě dobře fungují ve Švýcarsku s jeho 
kultivovanou a demokratickou populací. My na ně prostě nemáme, jsme pořád jako národ do té míry primitivní, že by při přímé 
demokracii vítězila nedemokratická a nesvobodná volba necivilizované lůzy. 

DOLEŽAL, Jiří X. Proč je obecné referendum nevhodné k řízení Česka? Reflex [online], [cit. 15. 5. 2018]. Dostupné na WWW: 
<http://www.reflex.cz/clanek/komentare/82814/proc-je-obecne-referendum-nevhodne-k-rizeni-ceska.html>. 

TEXT 2 

Existuje mnoho způsobů, jak někteří intelektuálové nepřímo říkají, že obyčejní lidé jsou hlupáci. Aktuálně probíhající mediální 
i společenská debata o referendu je v tomto ohledu bezednou studnicí sporných argumentů. Neříkám, že všichni lidé jsou nejbystřejší, 
pro referendum to však není podstatné. Kromě otřepaného sdělení, že jsou občané příliš hloupí na to, aby směli v klíčových otázkách 
spolurozhodovat, slyšíme často tvrzení, že nejsou dostatečně informováni. Ale ani ten nejchytřejší či nejlépe informovaný člověk přece 
neví všechno, co je v daném případě důležité, a i on vše posuzuje na základě neúplných znalostí. Navíc není vůbec jisté, že čím více 
víme, tím lépe rozhodujeme. Dokazují to hrubé chyby špičkových expertů z ekonomie, politologie a ostatních sociálních věd. 

Jiný, svou prostoduchostí až dojemný pokus opsat své přesvědčení o hlouposti většiny, je odkaz na to, že je názorově nestálá. Jako 
doklad byla v poslední době použita změna názoru českých voličů na vystoupení země z EU poté, co došlo k brexitu. Těch, kteří jsou 
nyní pro vystoupení, totiž přibylo. Za hloupost se tedy považuje to, že lidé přizpůsobí své úsudky vývoji událostí, což spíše svědčí 
o inteligenci. Jiní vyjadřují své přesvědčení, že většina lidí je příliš omezená, slovy, že většina občanů je pro trest smrti. Čtenáře má 
trknout, že takové lidi přece nemůžeme nechat rozhodovat o závažných otázkách. Jinými slovy to znamená, že každý, kdo má ohledně 
trestu smrti jiný názor než většina intelektuálů, nemá právo rozhodovat ani o žádném jiném tématu. Kvalitu člověka přece jiný názor 
nijak nesnižuje. Odlišné názory jsou vždy žádoucí, přispívají totiž k debatě. Na první pohled jde kritikům referenda o pravdu, ale ve 
skutečnosti jim jde především o moc. Oni sami mají zcela jasno o tom, kdo má pravdu a kdo má jen poslouchat. A jaký je můj názor? 
Není klíčové, kdo a jak inteligentní rozhoduje, klíčový je počet lidí. Čím menší skupina rozhoduje, tím větší je riziko omylu a podvodu, 
což platí i o elitách volených do parlamentů. Proto je správnější zapojit co nejvíce různých zájmů, názorů a zkušeností a dát referendu 
zelenou. 

ROBEJŠEK, Petr. REFERENDUM: Hloupá masa a majitelé pravdy. Neviditelný pes [online], [cit. 15. 5. 2018]. Dostupné na 
WWW: <http://neviditelnypes.lidovky.cz/referendum-hloupa-masa-a-majitele-pravdy-ffz-

/p_politika.aspx?c=A160905_220821_p_politika_wag>. 
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30. 

Jaké závěry ohledně možnosti referenda vyvozují jednotlivé 
texty ze společného východiska, že ve společnosti jsou i hloupí 
lidé? 

(A) Autor prvního textu to vnímá jako výrazný argument proti 
zavedení referenda, autor druhého textu konstatuje, že 
hloupí lidé ve společnosti nejsou. 

(B) Autor prvního textu to považuje za důvod 
neuskutečnitelnosti referenda, autor druhého textu to 
vnímá pozitivně, jelikož bude moci snadněji přesvědčit 
více lidí o svém názoru. 

(C) Autor prvního textu to považuje za problém omezující 
použitelnost referenda, autor druhého textu to za 
problém nepovažuje, jelikož se podle něj mohou mýlit i 
experti. 

(D) Podle autora prvního textu jde o nepřekonatelnou 
překážku, autor druhého textu tvrdí, že před zavedením 
referenda je třeba vyšší informovanost lidí o klíčových 
tématech. 

(E) Podle autora prvního textu by proto měly být zrušeny 
volby do Parlamentu, autor druhého textu to vnímá jako 
nepodstatné. 

  

31. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, jak se autor 
druhého textu vypořádává s tvrzením uvedeným v prvním textu, 
že zastánci zavedení trestu smrti popírají základní lidská práva? 

(A) Odmítá je a argumentuje tak, že i popírání lidských práv 
může přispět ke společenské diskusi. 

(B) Popírá je s tvrzením, že většina lidí je příliš omezená. 
(C) Tvrzení výslovně nepopírá, avšak domnívá se, že trest 

smrti není v rozporu se základními lidskými právy. 
(D) Na toto tvrzení výslovně nereaguje, ve vztahu k trestu 

smrti pouze zdůrazňuje právo na odlišný názor. 
(E) Není podle něj klíčové, o čem je rozhodováno, záleží na 

počtu rozhodujících, i kdyby bylo většinové rozhodnutí 
v rozporu se základními lidskými právy. 

  

32. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, jaké závěry 
vyvozují jednotlivé texty ze společného východiska týkajícího 
se názorové nestálosti občanů? 

(A) Podle prvního textu je přiměřená míra názorové nestálosti 
ospravedlnitelná, druhý text ji vnímá jako projev 
hlouposti, byť může jít o rozumnou reakci na aktuální 
vývoj událostí. 

(B) První text názorovou nestálost považuje za vysoce 
rizikovou, zatímco druhý text ji vnímá neutrálně. 

(C) První text pouze hodnotí, že je názorová nestálost stejně 
přirozená jako změny počasí, druhý text ji vnímá jako 
neadekvátní reakci na možné hrozby. 

(D) První text názorovou nestálost vnímá spíše negativně, 
jelikož ji přisuzuje pitomcům, druhý text ji považuje 
spíše za projev inteligence. 

(E) Podle obou textů je názorová nestálost významným 
činitelem v rozhodování lidí a je třeba se s ní vyrovnat. 

  

33. 

Který z následujících argumentů proti zavedení referenda je 
vyvracen autorem druhého textu, přestože o něm autor prvního 
textu nehovoří? 

(A) Lidé jsou příliš hloupí na to, aby si o klíčových věcech 
mohli učinit zdravý úsudek. 

(B) V případě zavedení referenda existuje vysoké riziko 
justičního omylu. 

(C) Většina občanů Česka by hlasovala pro znovuzavedení 
trestu smrti. 

(D) Česká republika funguje na principu zastupitelské 
demokracie. 

(E) Lidé nejsou dostatečně informováni, aby mohli 
rozhodovat v důležitých otázkách. 

  

 
 
 

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 

Dvacet účastníků (deset chlapců a deset dívek) se zúčastnilo testování z českého jazyka (Čj) a anglického jazyka (Aj). V každém testu 
bylo možné získat nejméně 0 a nejvýše 40 bodů, počet získaných bodů je vždy celé číslo. Následující graf znázorňuje výsledky všech 
účastníků, každá značka odpovídá jednomu účastníku. 

 
 

34. 

Celkem pro kolik účastníků platí, že daný účastník získal více 
bodů v testu z Aj než v testu z Čj? 

(A) 11 
(B) 10 
(C)   9 
(D)   8 
(E)   7 
  

35. 

Celkové skóre je u každého účastníka tvořeno součtem jeho 
bodů za oba testy dohromady. Jaké je nejvyšší dosažené celkové 
skóre ze všech dívek? 

(A) větší než 40 bodů, ale nejvýše 50 bodů 
(B) větší než 50 bodů, ale nejvýše 55 bodů 
(C) větší než 55 bodů, ale nejvýše 60 bodů 
(D) větší než 60 bodů, ale nejvýše 65 bodů 
(E) větší než 65 bodů, ale nejvýše 70 bodů 
  

36. 

Celkem kolik chlapců dosáhlo v testu z Aj alespoň 20, ale 
nejvýše 30 bodů? 

(A) 8 
(B) 7 
(C) 6 
(D) 4 
(E) 3 
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TEXT K ÚLOHÁM 37 AŽ 39 

V tabulce je uvedeno, kolik pracovníků pracovalo v roce 2017 v jednotlivých měsících ve firmě Duella. Během jednotlivých měsíců 
se počty pracovníků neměnily. Každý z pracovníků měl nejvyšší dokončené vzdělání buď vysokoškolské, středoškolské, nebo 
základní. Tabulka uvádí celkové počty pracovníků a dále počty pracovníků s nejvyšším dokončeným vysokoškolským vzděláním (VŠ) 
a s nejvyšším dokončeným středoškolským vzděláním (SŠ). 

počet 
pracovníků 

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

celkový 126 120 131 133 134 134 141 140 133 131 132 121 

VŠ 51 49 50 50 51 48 57 56 50 50 51 46 

SŠ 70 71 75 77 74 77 77 75 76 75 73 67 

 

37. 

Kdyby se v lednu 2018 oproti prosinci 2017 nezměnily počty 
pracovníků s nejvyšším dokončeným vzděláním základním 
a vysokoškolským a počet pracovníků s nejvyšším dokončeným 
středoškolským vzděláním by se snížil o tolik lidí, o kolik se 
snížil v prosinci 2017 oproti listopadu 2017, jaký by byl v lednu 
2018 celkový počet pracovníků? 

(A) 110 
(B) 115 
(C) 116 
(D) 121 
(E) 126 
  

38. 

Jak se v květnu změnil počet pracovníků s nejvyšším 
dosaženým základním vzděláním oproti předchozímu měsíci? 

(A) snížil se o 3 
(B) snížil se o 2 
(C) zvýšil se o 1 
(D) zvýšil se o 2 
(E) zvýšil se o 3 
  

39. 

Jaké je pořadí jednotlivých čtvrtletí podle průměrného 
měsíčního počtu pracovníků s nejvyšším dokončeným 
vysokoškolským vzděláním od čtvrtletí s nejvyšším průměrným 
počtem po čtvrtletí s nejnižším průměrným počtem? 

(A) 2., 3., 1., 4. 
(B) 1., 4., 2., 3. 
(C) 4., 2., 1., 3. 
(D) 3., 4., 2., 1. 
(E) 3., 1., 2., 4. 
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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. 

V sáčku je 6 bílých, 6 červených a 6 modrých kuliček. Kuličky 
taháme ze sáčku poslepu. 

nejmenší počet kuliček, které 
musíme vytáhnout, abychom 
určitě vytáhli alespoň 
1 červenou kuličku 

nejmenší počet kuliček, které 
musíme vytáhnout, abychom 

určitě vytáhli alespoň 
5 kuliček stejné barvy 

 

(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. 

Pro kladná čísla x a y platí, že 150 % z poloviny x se rovná 
25 % z 2y 

x y 
 

(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. 
 

absolutní hodnota rozdílu 
teplot 
−4,5 °C a 11,8 °C 

absolutní hodnota rozdílu 
teplot 

16 °C a −0,1 °C 
 

(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. 

0m  , 0n    

3

3

2

m

n
n

m

 4 2m n  

 

(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. 

Rovnostranný trojúhelník KLM a pravidelný šestiúhelník 
ABCDEF jsou vepsány do kružnice k. 

dvojnásobek obvodu 
trojúhelníku KLM 

obvod šestiúhelníku 
ABCDEF 

 

(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. 

Lenka a Táňa sbírají odznaky. Kdyby Lenka dala 20 svých 
odznaků Táně, měla by Táňa o 10 odznaků více než Lenka. 

rozdíl mezi počty odznaků 
Lenky a Táni 

30 

 

(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. 

Tomáš během léta navštívil Granadu, Bilbao, Pamplonu 
a Cádiz. V Pamploně nebyl dříve než v Bilbau, Granadu a Cádiz 
navštívil hned po sobě (ne nutně v uvedeném pořadí). Jaké bylo 
přesné pořadí navštívených měst? 

(1) Cádiz byl prvním navštíveným městem. 
(2) Pamplona byla posledním navštíveným městem. 

(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. 

Jakou číselnou hodnotu má výraz x y ? 

(1) 8x y   

(2) 3 5x y  

(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. 

Kolik litrů vody bude v bazénu za 4 hodiny? 

(1) Každou hodinu hladina bazénu klesne o 30 cm. 
(2) Za půl hodiny se z bazénu vypustí 45 litrů vody. 

(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. 

Bez zakoupené roční průkazky si lze knihu v knihovně 
vypůjčit za poplatek 8 Kč. Kdo si zakoupí roční průkazku za 
600 Kč, půjčuje si knihy bez poplatku. Kolik nejméně knih by 
bylo třeba si každý měsíc půjčit, aby se vyplatilo koupit si 
roční průkazku? 

(A)   6 
(B)   7 
(C)   8 
(D) 10 
  

50. 

Pro kladná čísla x, y, z platí: 
3

2x y , 
1

3y z  

Které z následujících možností se rovná x? 

(A) 3z  

(B) 
1

2z  

(C) 
4

5z  

(D) 
1

3z  
  

51. 

O kolik větší nebo menší je zlomek, který vznikne přičtením 

jedničky ke jmenovateli i čitateli zlomku 
2

3
, než zlomek 

2

3
? 

(A) větší o 
1

12
 

(B) větší o 
1

4
 

(C) větší o 
1

6
 

(D) menší o 
1

2
 

  

52. 

Jaké souřadnice má průsečík přímek 20 20y x   

a 2 2y x  ? 

(A) [1; 20] 
(B) [2; 0] 
(C) [–4; –2] 
(D) [1; 0] 
  

53. 

Skupinu šedesáti dětí (30 chlapců, 30 děvčat) je třeba beze 
zbytku rozdělit na menší, stejně početné skupiny tak, aby 
v každé skupině byl stejný počet chlapců jako děvčat. Celkem 
kolik existuje možností, jak velké mohou výsledné skupiny při 
splnění uvedených podmínek být? 

(A)   4 
(B)   5 
(C)   7 
(D) 10 
  

54. 

Jaká je šířka silnice, na níž je namalován přechod vyznačený 
pěti nepřekrývajícími se bílými obdélníkovými pruhy o šířce 
30 cm a délce 150 cm, jestliže delší strany pruhů jsou 
rovnoběžné s okraji silnice a pruhy pokrývají právě 50 % šířky 
silnice? 

(A) 1,5 m 
(B) 2,5 m 
(C) 3 m 
(D) 4 m 
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55. 

Na obrázku je znázorněno schéma bludiště, do kterého 
vypustíme robota z bodu A ve směru šipky. Čárkované hranice 
mezi poli jsou prostupné, silné hranice neprostupné. Body A 
a B jsou mimo bludiště o jeden krok za jeho hranicí. 

 

Robot se v každém kroku pohybuje o jedno pole podle těchto 
pravidel (začíná vždy od prvního pravidla): 

 Zkus pokračovat do následujícího pole ve stejném směru, 
kterým ses pohyboval v předchozím kroku. 

 Není-li možné pokračovat rovně, podívej se, zda lze 
pokračovat vpravo. Pokud to lze, otoč se vpravo a přejdi 
do dalšího pole tím směrem. 

 Není-li možné pokračovat rovně ani vpravo, podívej se, 
zda lze pokračovat vlevo. Pokud to lze, otoč se vlevo 
a přejdi do dalšího pole tím směrem. 

 Není-li možné pokračovat rovně ani vpravo ani vlevo, 
otoč se do protisměru a přejdi do dalšího pole tím 
směrem. 

Která z následujících možností nejlépe popisuje činnost robota 
po vypuštění? 

(A) Po několika krocích se dostane do nekonečného cyklu, 
při kterém opakovaně prochází 4 pole bludiště. 

(B) Po několika krocích se dostane do nekonečného cyklu, 
při kterém opakovaně prochází 11 polí bludiště. 

(C) Projde bludištěm a opustí ho do bodu B. 
(D) Po několika krocích se zastaví natrvalo v rohovém poli 

bludiště. 
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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. 

Tomáš má v peněžence částku x Kč. Poté, co utratí čtvrtinu toho, 
co má v peněžence, a následně polovinu ze zbylých peněz, 
zbude mu v peněžence částka y Kč. Který z následujících vztahů 
uvedené situaci odpovídá? 

(A) 
1 1

4 2
y x    

(B) 
4 2

x x
y x    

(C) 
3

4 2

x
y x   

(D) 
3 1

4 2
y x   

  

57. 

Karel si koupil nové auto v ceně 320 tisíc Kč. Z této částky 
uhradil ze svých úspor celkem S Kč. Protože mu jeho úspory na 
uhrazení celé kupní ceny auta nestačily, musel si vzít na 
zbývající část kupní ceny bankovní úvěr. Přitom musel bance 
zaplatit poplatek za poskytnutí úvěru ve výši c % z půjčené 
částky (hodnota c je větší než nula). 

Který z následujících výrazů vyjadřuje výši poplatku (v Kč), 
který musel Karel bance zaplatit? 

(A) (320000 )
100

 
c

S  

(B) 320000
100

c
  

(C) (320000 )
100

c
S   

(D) 320000
100

c
S   

  

58. 

Která z operací sčítání, odečítání, násobení, dělení může být 
zastoupena symbolem ♣, má-li pro všechna kladná A, B taková, 
že 2A B , platit následující vztah? 

0,5 0,5 22 B BA A    

(A) jen násobení 
(B) jen každá z dvojice sčítání, násobení 
(C) jen každá z dvojice násobení, dělení 
(D) každá ze čtveřice sčítání, odečítání, násobení, dělení 
  

59. 

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

3 2 2______ ( )( 2)x x y x y x     

(A) 2 2x y   

(B) 2 2x y   

(C) 22 2x y   

(D) 2 2x y   
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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 

Na začátku intenzivní výuky anglického jazyka byla na základě 
vstupního testu skupina deseti studentů (dívky Alena, Bára, 
Dana, Eva; chlapci Filip, Hynek, Ivan, Jirka, Kamil, Libor) 
rozdělena na dvě skupiny (pokročilí, začátečníci) po pěti lidech 
takovým způsobem, že do skupiny pokročilých bylo podle 
testových výsledků zařazeno nejlepších pět studentů. Po měsíci 
bylo po kontrolním testu rozdělení stejným způsobem 
provedeno znovu. Víme, že: 

 Právě dva lidé přešli po kontrolním testu ze skupiny 
pokročilých do skupiny začátečníků, a to tak, že se 
vyměnili s Evou a Jirkou. 

 Ve vstupním i kontrolním testu dopadla nejlépe Dana. 
 Po prvním rozdělení byli Filip s Jirkou v jedné skupině 

s Bárou a Hynkem. 
 Jirka nebyl nikdy ve stejné skupině s Ivanem. 
 Po každém rozdělení byly ve skupině pokročilých dvě dívky. 

60. 

Která z následujících dvojic spolu nebyla nikdy v jedné skupině? 

(A) Kamil a Libor 
(B) Bára a Libor 
(C) Dana a Jirka 
(D) Alena a Bára 
(E) Bára a Hynek   
61. 

Které z následujících tvrzení určitě platí? 

(A) Alena nebyla nikdy ve skupině s Danou. 
(B) Bára byla ve stejné skupině s Danou. 
(C) Ivan byl alespoň po jednom dělení ve skupině s 

Hynkem. 
(D) Počet dívek v pokročilé skupině se po druhém rozdělení 

snížil. 
(E) Jirka a Filip byli ve skupině s Bárou a Hynkem i po 

druhém rozdělení.   
62. 

Kdo byl po druhém rozdělení ve skupině začátečníků? 

(A) Bára, Eva, Filip, Hynek, Jirka 
(B) Alena, Filip, Hynek, Ivan, Kamil 
(C) Filip, Hynek, Ivan, Jirka, Kamil 
(D) Alena, Bára, Filip, Hynek, Ivan 
(E) Bára, Filip, Hynek, Kamil, Libor   

63. 

Které z následujících tvrzení určitě platí? 

(A) Nejvíce se za první měsíc výuky naučili Jirka s Evou. 
(B) Bára se za první měsíc výuky naučila nejvíce. 
(C) Jirka byl ve druhém, kontrolním testu lepší než Alena. 
(D) Bára byla ve druhém, kontrolním testu horší než Ivan. 
(E) Nikdo nezískal více bodů, než kolik získala Dana 

v prvním testu. 
  

TEXT K ÚLOHÁM 64 AŽ 66 

Na startovním roštu motocyklového závodu startuje šest 
motocyklů – ty mají startovní čísla 7, 11, 12, 17, 22, 23. 
Motocykly startují ze tří řad za sebou, v každé řadě startují dva 
motocykly. Víme, že: 

 Motocykl s číslem 22 startuje ze stejné řady jako motocykl 
s číslem 11. 

 Motocykl s číslem 12 startuje z první řady. 
 Motocykl s číslem 7 nestartuje ze zadnější řady než 

motocykl s číslem 11. 
 Motocykl s číslem 17 nestartuje z poslední řady. 
 Motocykl s číslem 23 nestartuje ze stejné řady jako 

motocykl s číslem 17. 

64. 

Pokud by platilo, že motocykl s číslem 17 startuje ze stejné řady 
jako motocykl s číslem 12, které z následujících tvrzení by 
určitě platilo? 

(A) Motocykl s číslem 22 startuje o jednu řadu za motocyklem 
s číslem 12. 

(B) Motocykl s číslem 23 startuje o jednu řadu před 
motocyklem s číslem 7. 

(C) Motocykl s číslem 23 startuje ze stejné řady jako 
motocykl s číslem 7. 

(D) Motocykl s číslem 12 startuje o jednu řadu před 
motocyklem s číslem 17. 

(E) Motocykl s číslem 12 startuje ze stejné řady jako motocykl 
s číslem 7.   

65. 

Které z následujících tvrzení určitě neplatí? 

(A) Motocykl s číslem 17 startuje z druhé řady. 
(B) Motocykl s číslem 22 startuje ze třetí řady. 
(C) Motocykl s číslem 17 startuje ze stejné řady jako motocykl 

s číslem 12. 
(D) Motocykl s číslem 22 startuje ze stejné řady jako 

motocykl s číslem 12. 
(E) Motocykl s číslem 12 startuje o jednu řadu před 

motocyklem s číslem 7.   
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66. 

Ze které řady může startovat motocykl s číslem 17? 

(A) jen z první 
(B) jen z druhé 
(C) jen z kterékoli řady z dvojice první, druhá 
(D) jen z kterékoli řady z dvojice druhá, třetí 
(E) z kterékoli řady z trojice první, druhá, 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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