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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. 

Osud této ______ země od pradávna vzrušoval nejen filosofy, 
ale také vědce, kteří ______ najít důkaz o její existenci. 

(A) neexistující – si přáli 
(B) starobylé – se vynasnažili 
(C) bájné – toužili 
(D) nezajímavé – měli 
(E) ztracené – požadovali 
  

2. 

______ napětí na Blízkém východě není možné bez toho, aby 
obě znesvářené strany přestaly pouze donekonečna 
dogmaticky ______ svoje notoricky známé požadavky a 
projevily upřímnou snahu o řešení konfliktu. 

(A) Ukončení – vymýšlet 
(B) Odstranění – nabízet 
(C) Předcházení – hromadit 
(D) Přerušení – prodlužovat 
(E) Zmírnění – opakovat 
  

3. 

Skauting, který po ______ porevolučním ______ zažil 
přechodný ______, je dnes zase v módě – za posledních 
dvanáct let skautů přibylo o polovinu. 

(A) prudkém – rozmachu – útlum 
(B) trvalém – vystřízlivění – boom 
(C) výrazném – vývoji – pokles 
(D) překotném – rozvoji – nárůst 
(E) pomalém – poklesu – úbytek 
  

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. 

______ : SPÁNEK = ______ : DÉŠŤ 

(A) ukolébavka – deštník 
(B) procitnout – uschnout 
(C) podřimovat – poprchávat 
(D) snění – průtrž 
(E) postel – mrak 
  

5. 

ŽILETKA : ______ = ______ : TRÁVA 

(A) nůž – rostlina 
(B) ostrá – zelená 
(C) břitva – záhon 
(D) vousy – srp 
(E) nástroj – porost 
  

6. 

HNĚV : ______ = ZÁRMUTEK : ______ 

(A) rozčílit – rozesmutnět 
(B) bezcitný – citlivý 
(C) odsoudit – plakat 
(D) naštvaný – zneklidněný 
(E) udobřit – dojmout 
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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. 

Sbírám tištěné průvodce, mám jich stovky, a proto jsem se 
rozhodl pořídit na ně zvláštní knihovnu. 

synonymum 

(A) neobvyklou 
(B) samostatnou 
(C) soukromou 
(D) výjimečnou 
(E) cestovatelskou 

antonymum 

(F) zběžnou 
(G) jednoduchou 
(H) společnou 
(I) fádní 
(J) nevýraznou 
  

8. 

Osoboval si to právo navzdory všem dohodám. 

synonymum 

(A) přisvojoval si 
(B) zneužíval 
(C) odmítal 
(D) představoval si 
(E) zosobňoval 

antonymum 

(F) užíval 
(G) odnímal 
(H) zříkal se 
(I) dopustil se 
(J) uznával 
  

9. 

Pro jarní výsevy choulostivých druhů květin je třeba připravit 
dokonalý výsevní substrát. 

synonymum 

(A) delikátních 
(B) citlivých 
(C) slabých 
(D) ohrožených 
(E) raných 

antonymum 

(F) obyčejných 
(G) přizpůsobených 
(H) odolných 
(I) silných 
(J) zdomácnělých 
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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. 

Každý by měl následovat především svoje srdce. Přemýšlení, zda je vaše činnost žádaná a „trendy“, jen zdržuje. Musíte svému 
projektu propadnout, a ne se mu věnovat jen proto, že to okolí očekává. Je třeba si denně klást otázku, pro koho dalšího má vaše 
práce smysl. Jistě, pro svět bude důležitá třeba až za dvacet let, ale hlavní je, aby byla zásadní pro vás tady a teď. Je jedno, zda vaši 
práci pozítří někdo označí za brak. Vaše přesvědčení musí být neustále neochvějné. 

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

(A) Každý by měl následovat především svoje srdce. 
(B) Musíte svému projektu propadnout, a ne se mu věnovat jen proto, že to okolí očekává. 
(C) Je třeba si denně klást otázku, pro koho dalšího má vaše práce smysl. 
(D) Jistě, pro svět bude důležitá třeba až za dvacet let, ale hlavní je, aby byla zásadní pro vás tady a teď. 
(E) Vaše přesvědčení musí být neustále neochvějné. 
  

11. 

Vysvětlovat něco stoupencům obřích konspirací je zcela marné, jak se přesvědčil každý, kdo ke svému následnému zoufalství do 
nějaké debaty s nimi vstoupil. Stačí zmínit třeba konspirační teorie o tom, že Američané nikdy nepřistáli na Měsíci a všechno 
natočili ve filmových studiích. Nerealizovatelnost tak velkého podfuku si příznivci podobných teorií dobře uvědomují. Je sice 
pravda, že některé konspirace omezeného rozsahu skutečně existují. Jedná se ale o nepříliš složité záležitosti, jako jsou různé tajné 
kšefty se zbraněmi nebo utajování kompromitujících momentů ze života politiků. To je ovšem něco kvalitativně jiného než teorie 
o dalekosáhlých spiknutích, do kterých by muselo být zapojeno obrovské množství spiklenců. Takovéto ohromné konspirace by 
prakticky nešlo zrealizovat, a už vůbec by jejich strůjci nemohli očekávat, že se jim je podaří dlouhodobě utajit. 

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

(A) Nerealizovatelnost tak velkého podfuku si příznivci podobných teorií dobře uvědomují. 
(B) Je sice pravda, že některé konspirace omezeného rozsahu skutečně existují. 
(C) Jedná se ale o nepříliš složité záležitosti, jako jsou různé tajné kšefty se zbraněmi nebo utajování kompromitujících momentů ze 

života politiků. 
(D) To je ovšem něco kvalitativně jiného než teorie o dalekosáhlých spiknutích, do kterých by muselo být zapojeno obrovské 

množství spiklenců. 
(E) Takovéto ohromné konspirace by prakticky nešlo zrealizovat, a už vůbec by jejich strůjci nemohli očekávat, že se jim je podaří 

dlouhodobě utajit. 
  

12. 

Myšlenka, že máme mozky vybaveny mentálním modulem pro učení se gramatice, kterou proslavil Noam Chomsky, dominuje 
lingvistice už takřka padesát let. Nedávno provedený výzkum tuto Chomského teorii způsobu, jakým se lidé učí chápat a mluvit, do 
značné míry potvrdil. Zmíněný výzkum ukazuje, že učení se jazyku u dítěte se o žádný vrozený gramatický modul neopírá. Zjistilo 
se, že děti používají různé typy myšlení, které vůbec nejsou spojené s nějakým specifickým modulem – jako je schopnost 
klasifikovat svět pomocí kategorií a chápat vztahy mezi věcmi. Tyto schopnosti spolu s unikátní lidskou schopností pochopit, co 
chtějí druzí komunikovat, umožňují vznik řeči. Uvedená zjištění znamenají, že pokud lingvisté opravdu chtějí pochopit, jak se děti i 
ostatní učí jazykům, musejí přijít s jiným vysvětlením. 

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

(A) Myšlenka, že máme mozky vybaveny mentálním modulem pro učení se gramatice, kterou proslavil Noam Chomsky, dominuje 
lingvistice už takřka padesát let. 

(B) Nedávno provedený výzkum tuto Chomského teorii způsobu, jakým se lidé učí chápat a mluvit, do značné míry potvrdil. 
(C) Zmíněný výzkum ukazuje, že učení se jazyku u dítěte se o žádný vrozený gramatický modul neopírá. 
(D) Zjistilo se, že děti používají různé typy myšlení, které vůbec nejsou spojené s nějakým specifickým modulem – jako je 

schopnost klasifikovat svět pomocí kategorií a chápat vztahy mezi věcmi. 
(E) Tyto schopnosti spolu s unikátní lidskou schopností pochopit, co chtějí druzí komunikovat, umožňují vznik řeči. 
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13. 

Zřejmě nejtvrdší přístup k majitelům dvoukolých vozítek segway má Británie, která zavedla úplný zákaz jejich používání na 
veřejných komunikacích. Bez nebezpečí pokuty se s nimi smí jezdit jen na soukromých pozemcích se souhlasem majitele pozemku. 
Rakouské zákony pohlížejí na segway jako na jízdní kolo, vozítka musejí tedy jezdit jen po cyklostezkách a silnicích. Podobné to je 
ve Švýcarsku, kde je pro pohyb na chodnících potřeba zvláštní povolení. Také v Lucembursku lze segway používat zcela bez 
omezení. Naopak Francie je v přístupu k těmto vozítkům nejliberálnější ze všech evropských zemí – platí pro ně stejná pravidla jako 
pro chodce. Jsou proto běžně nabízena turistům v Paříži, Nice, Štrasburku či dalších městech. 

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

(A) Zřejmě nejtvrdší přístup k majitelům dvoukolých vozítek segway má Británie, která zavedla úplný zákaz jejich používání na 
veřejných komunikacích. 

(B) Bez nebezpečí pokuty se s nimi smí jezdit jen na soukromých pozemcích se souhlasem majitele pozemku. 
(C) Podobné to je ve Švýcarsku, kde je pro pohyb na chodnících potřeba zvláštní povolení. 
(D) Také v Lucembursku lze segway používat zcela bez omezení. 
(E) Naopak Francie je v přístupu k těmto vozítkům nejliberálnější ze všech evropských zemí – platí pro ně stejná pravidla jako pro 

chodce. 
  

14. 

Časy, kdy psali novináři profesionálně o závažných kauzách, jsou dávno pryč. Dnešní novinář zahlcuje mediální prostor emotivně 
zabarvenými články o absolutních pitomostech. Výjimkou se v poslední době stala kauza kolem zneužívání dat společností 
Facebook. Čtenář může snadno nabýt dojmu, že šlo o něco v tom stylu, že Facebook lidi tajně fotografuje ve sprše a snímky prodává 
jejich sousedům. Tedy že došlo k jakémusi závažnému zneužití důvěrných dat. Celé to však ve skutečnosti spočívá pouze v tom, že 
když na Facebooku sdílíte například koťátka, zobrazuje se vám více reklam s koťátky. Rozhodně nejde o nic závažného, jak se nás 
novináři svými emotivními články snaží přesvědčit. 

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

(A) Časy, kdy psali novináři profesionálně o závažných kauzách, jsou dávno pryč. 
(B) Dnešní novinář zahlcuje mediální prostor emotivně zabarvenými články o absolutních pitomostech. 
(C) Výjimkou se v poslední době stala kauza kolem zneužívání dat společností Facebook. 
(D) Čtenář může snadno nabýt dojmu, že šlo o něco v tom stylu, že Facebook lidi tajně fotografuje ve sprše a snímky prodává jejich 

sousedům. 
(E) Rozhodně nejde o nic závažného, jak se nás novináři svými emotivními články snaží přesvědčit. 
  

15. 

Výzkum potvrdil, že mladých lidí s trvalým pobytem hlášeným u rodičů přibývá. Starší generace nad výsledky výzkumu obrací oči 
v sloup a mluví o mazáncích. Skutečnost je však jiná, než si představují. Zatímco před deseti lety reálně bydlelo s rodiči zhruba 25 
% mladých lidí, nyní je to již 33 %. „Mám trvalý pobyt hlášený u rodičů,“ popisuje studentka Petra, „ale bydlím v podnájmu a 
rodiče navštěvuji jen výjimečně.“ Tento model přitom platí i pro její vrstevníky, taktéž bydlící mimo místo trvalého pobytu. 
Navzdory oficiálním číslům tedy nelze mluvit o sílícím fenoménu „mamahotelu“. Mladí ve skutečnosti na rodiče spoléhají méně, 
pouze úřadům nehlásí změnu své adresy. 

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

(A) Výzkum potvrdil, že mladých lidí s trvalým pobytem hlášeným u rodičů přibývá. 
(B) Skutečnost je však jiná, než si představují. 
(C) Zatímco před deseti lety reálně bydlelo s rodiči zhruba 25 % mladých lidí, nyní je to již 33 %. 
(D) Tento model přitom platí i pro její vrstevníky, taktéž bydlící mimo místo trvalého pobytu. 
(E) Navzdory oficiálním číslům tedy nelze mluvit o sílícím fenoménu „mamahotelu“. 
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Všechny následující úlohy řešte pouze na základě informací uvedených v textu či z něho vyplývajících. 

16. 

Úsek dálnice D11 z Hradce Králové do Předměřic nad Labem 
by se mohl začít brzy stavět. Ředitelství silnic a dálnic totiž 
tuto středu uzavřelo kompromisní dohodu s občanským 
sdružením Děti Země, které minulý měsíc podalo rozklad proti 
nepravomocnému stavebnímu povolení. V něm se ekologičtí 
aktivisté domáhali prozkoumání 21 stanovisek příslušných 
úřadů k dostavbě dálnice. Nyní se zavázali, že ho do týdne 
stáhnou. Součástí dohody je například to, že během výstavby 
bude technickými opatřeními zajištěna ochrana dřevin v okolí 
stavby. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Stavební povolení týkající se dostavby části dálnice 
D11 napadlo podáním rozkladu občanské sdružení 
Děti Země. 

(B) Ředitelství silnic a dálnic vyhovělo všem požadavkům na 
ochranu přírody při stavbě dálnice D11 kladeným 
sdružením Děti Země. 

(C) Ochrana dřevin v okolí stavby dálnice D11 byla 
nejdůležitějším požadavkem, jehož splnění požadovalo 
sdružení Děti Země. 

(D) Díky dohodě Ředitelství silnic a dálnic s ekologickými 
aktivisty je možné ihned začít s dostavbou dálnice D11. 

(E) Ekologičtí aktivisté se podáním rozkladu snažili 
dosáhnout trvalého zákazu stavby dálnice D11. 

  

17. 

Zájemci o hypoteční úvěry budou podrobeni detailnějšímu 
zkoumání své finanční síly. Česká národní banka (ČNB) 
zveřejnila řadu doporučení, podle kterých mohou komerční 
banky postupovat. Měsíční splátka hypotečního úvěru by 
například neměla přesáhnout 45 procent čistého měsíčního 
příjmu žadatele, jeho celkové zadlužení pak devítinásobek jeho 
čistého ročního příjmu. ČNB zveřejnila svá doporučení v 
reakci na nepříznivý vývoj na trhu nemovitostí, který z 
pohledu ČNB ohrožuje stabilitu bankovního sektoru. Ceny 
nemovitostí stále rostou, v důsledku čehož roste množství a 
celkový objem hypotečních úvěrů. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Žadatel o hypoteční úvěr s nízkým čistým měsíčním 
příjmem nemá na takový úvěr podle ČNB nárok. 

(B) V důsledku doporučení ze strany ČNB zdražují hypoteční 
úvěry komerčních bank. 

(C) Růst objemu hypotečních úvěrů je ovlivněn 
zvyšováním cen nemovitostí. 

(D) ČNB zkoumá finanční sílu zájemců o hypoteční úvěry. 
(E) Zadlužený žadatel o hypoteční úvěr nemá na hypotéku 

nárok. 
  

18. 

Trh veřejných zakázek, alespoň pokud jde o celkový součet 
poptávkových cen, vzrostl v Česku v roce 2017 oproti 
předchozímu roku o 15 procent na 559 miliard korun. Úřady, 
státní firmy a další veřejní zadavatelé však nedokážou 
přesvědčit firmy, aby se o jimi vypsané zakázky praly. 
Zatímco evropský průměr je 5,5 uchazeče na jednu vypsanou 
zakázku, v Česku se hlásí v průměru jen 2,15 firmy. To 
signalizuje, že se zakázkami není v Čechách cosi v pořádku. 
Navíc tam, kde není dostatečná konkurence, která obvykle 
tlačí cenu dolů, se těžko domlouvá pro zadavatele výhodná 
cena. 

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

I. Veřejní zadavatelé vypsali v roce 2017 v Česku veřejné 
zakázky s větším součtem poptávkových cen než v roce 
2016. 

II. Konkurence mezi uchazeči o veřejné zakázky může mít 
vliv na výslednou cenu veřejných zakázek. 

III. Veřejné zakázky, které vypisují veřejní zadavatelé, 
nejsou pro firmy finančně zajímavé. 

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

19. 

V základních školách si děti od nadcházejícího školního roku 
budou nově moci koupit třeba ochucený tvaroh. Umožní jim to 
novela takzvané pamlskové vyhlášky, která začne platit od 
září. Původní vyhláška loni v lednu zakázala prodej 
nezdravých potravin a nápojů ve školních bufetech a 
automatech. Jejich provozovatelé si však stěžovali na to, že 
řada běžných potravin nevyhovuje požadovaným parametrům 
na obsah cukru, tuku a soli. Ani podle nové úpravy ovšem 
nebude možné ve školách prodávat slazené nápoje či 
vysloveně nezdravé potraviny. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Provozovatelé školních bufetů a potravinových automatů 
požadovali zrušení pamlskové vyhlášky. 

(B) Novela pamlskové vyhlášky mění podmínky prodeje 
některých potravin v základních školách. 

(C) Ochucený tvaroh patří mezi potraviny, které splňují 
požadavky uvedené v původním znění pamlskové 
vyhlášky. 

(D) Současné znění pamlskové vyhlášky umožňovalo prodej 
i některých potravin, které jsou provozovateli školních 
bufetů považovány za nezdravé. 

(E) Nová úprava pamlskové vyhlášky zpřísnila požadavky na 
obsah cukru v potravinách prodávaných na základních 
školách. 
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20. 

Prodej halogenových žárovek v EU od září končí, alternativu 
mají představovat LED žárovky. Zbylé zásoby však budou 
moci obchodníci doprodávat i později. Momentálně jsou 
halogenové žárovky levnější než LED žárovky. I tak by ale 
průměrný spotřebitel měl díky nařízení EU ušetřit skoro 3 200 
korun ročně – a to kvůli nižší spotřebě energie a delší 
životnosti LED žárovek. Ta se odhaduje na 15 až 20 let, což je 
zhruba sedminásobné číslo v porovnání s halogenovými 
žárovkami. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Náklady na spotřebovanou elektrickou energii by 
u průměrného spotřebitele měly být s LED žárovkami 
o 3 200 korun ročně nižší než s halogenovými žárovkami. 

(B) Navzdory vyšší ceně LED žárovek by se jejich 
využívání mohlo ve srovnání s užíváním halogenových 
žárovek spotřebitelům vyplatit. 

(C) Podle nařízení EU budou mít všichni spotřebitelé 
povinnost vyměnit halogenové žárovky za úspornější LED 
žárovky. 

(D) Obchodníci budou muset doprodat zbylé zásoby 
halogenových žárovek nejpozději do konce srpna. 

(E) Spotřeba energie je u LED žárovek přibližně sedmkrát 
nižší než u halogenových žárovek. 

  

21. 

Mezi největší unikáty muzea v celoevropském a možná 
i světovém měřítku patří kolekce zkamenělin starých více než 
půl miliardy let. Jedinečné jsou i zachované triasové ryby a 
plazi z lokality Hallein v Rakousku. V muzeu vystavují také 
kompletní kostry mořských plazů – ichtyosaurů, křídové ryby 
z Libanonu a řadu dalších. Nechybějí ani unikátní fosilie 
z našeho území. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) V muzeu je kompletní přehled koster mořských plazů. 
(B) Muzeum se nachází v Evropě. 
(C) Křídové ryby jsou známé pouze z území dnešního 

Libanonu. 
(D) Všechny zkameněliny v muzeu jsou staré alespoň půl 

miliardy let. 
(E) Triasové ryby byly zatím nalezeny pouze v Rakousku. 
  

22. 

Značkovací jazyk je v informatice prostředek k obohacení 
textu o dodatečné informace – nejčastěji o významu a způsobu 
zobrazování jednotlivých částí textu. Dodatečné informace se 
vkládají přímo do textu v podobě značek, příkazů nebo 
direktiv. Značky se používají již od vynálezu knihtisku – autor 
dával tiskaři značkou na vědomí, že bude změna typu písmen, 
že má vynechat místo na obrázek, atd. Nejznámějšími 
současnými značkovacími jazyky jsou HTML a XML, ve 
kterých je vytvořena většina internetových stránek. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Značky se používaly již při tvorbě těch nejstarších textů. 
(B) Značkovací jazyky HTML a XML vznikly za účelem 

tvorby internetových stránek. 
(C) Před vynálezem knihtisku nebylo možné vkládat do textu 

dodatečné informace. 
(D) Každá internetová stránka musí být vytvořena pomocí 

nějakého značkovacího jazyka. 
(E) Pomocí značek lze vkládat dodatečné informace do 

textu. 
  

23. 

Podrobnosti o případech, kdy se některý z pacientů v české 
nemocnici nakazí nějakou nemocí, se veřejnost dozvídá jen 
minimálně. Určité případy však byly popsány v odborných 
studiích, jiné, jež podléhaly hlášení hygienickým stanicím, 
v minulosti zveřejnily agentury. 

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

I. Všechny případy nákazy pacientů v nemocnici zveřejnily 
v minulosti agentury. 

II. Jen minimum pacientů se v nemocnici nakazí nějakou 
nemocí. 

III. Některé odborné studie popisují případy nákazy v 
českých nemocnicích. 

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

V polovině dubna zaplavují žluté květy řepky rozsáhlá pole v nížinách, později i ve vyšších oblastech. Alergici tuto rostlinu ale příliš 
v lásce nemají. Její doba květu trvá jeden měsíc. Vzhledem ke stále větším rozlohám osetým řepkou rostou i počty alergiků na její 
pyl. Je převážně samosprašná, ale s vysokým podílem cizosprášení (30–40 %) v závislosti na ročníku a odrůdě i na aktivitě včel, na 
větru v době kvetení i na genetické dispozici. Sprášení větrem je menší než 10 %, hmyzem (hlavně včelami, ale i čmeláky a 
mouchami) nad 90 %. Pyl se nešíří na příliš velké vzdálenosti, pylová zrna jsou poměrně těžká a hrudkují se. A kde se vlastně řepka 
vzala a jak ji na poli kromě typicky žluté barvy poznáme? 

Řepka olejka (Brassica napus L., var. Napus) je jednoletá, 60–120 cm vysoká bylina se silným hlavním kořenem. Dolní, lodyžní 
listy jsou lyrovitě peřenosečné, řapíkaté, horní jednoduché, přisedlé, všechny sivozelené, silně ojíněné. Květy jsou v řídkých 
hroznech, kališní lístky úzce eliptické až kopinaté, koruna je světle žlutá. Plody jsou šešule od vřetene květenství odstálé v úhlu 
nejméně 45°. Semena mají palčivou chuť, obsahují 44–47 % oleje vysoké kalorické hodnoty. 

Původní uplatnění druhů z rodu Brassica jako zeleniny či pikantních hořčičných semen přerostlo již v období středověku v uplatnění 
semen řepky a řepice pro výrobu olejů na svícení a mazání či pro mydlářství. Řepka se uplatňuje v těchto základních okruzích: je 
potravinářskou surovinou pro lidskou výživu, extrahované šroty, případně pokrutiny či semena jsou významnou součástí krmných 
směsí, biomasa se užívá jako zelené krmení či hnojení, řepková bílkovina je využitelným zdrojem pro lidskou výživu, řepkový olej 
je významnou surovinou pro chemický průmysl a jako zdroj obnovitelné energie místo fosilních zdrojů. 

Česká republika je 4. nejvýznamnějším světovým exportérem řepkového extrahovaného šrotu a nadto vyváží kolem 20–30 tisíc tun 
řepkového oleje. Řepka byla několik desetiletí okrajovou a řídce zastoupenou plodinou, v 90. letech se stala nejvýznamnější 
transformační plodinou českého zemědělství, neboť nahradila úbytek ploch krmných plodin. Od roku 2000 se řepka stala 
nejvýznamnější exportní komoditou rostlinné výroby ČR. To bylo způsobeno tím, že se za období 1989–2000 plochy oseté řepkou 
zvětšily asi o 350 % a tento trend bude pokračovat – jejich výměra zřejmě dále poroste a zvýší se i výnosy. Hlavní příčinou tohoto 
rozmachu je pak dlouhodobě dobrá prodejnost řepky v porovnání s obilninami a luskovinami, případně cukrem či škrobem. 

Řepku včely milují, alergici už méně. Pylová informační služba [online], [cit. 22. 5. 2018]. Dostupné na WWW: 
<http://www.pylovasluzba.cz/novinky/repku-vcely-miluji-alergici-uz-mene-175>. 

24. 

Které z následujících tvrzení nevyplývá z uvedeného textu? 

(A) Sprášení řepky olejky větrem probíhá v menším rozsahu 
než sprášení hmyzem. 

(B) Řepka olejka má velmi dlouhý hlavní kořen. 
(C) Řepka olejka se pěstuje v nížinách i ve vyšších oblastech. 
(D) Řepka olejka nachází své uplatnění v potravinářství. 
(E) Řepka olejka disponuje dolními i horními listy. 
  

25. 

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

(A) Jak dlouhá je doba květu řepky olejky? 
(B) Které plodiny kromě řepky jsou využívány jako zdroj 

obnovitelné energie? 
(C) Ve kterém roce došlo k největšímu meziročnímu nárůstu 

ploch řepky v ČR? 
(D) Který druh rostlin dosahuje nejvyššího podílu 

samosprášení? 
(E) Jakou vzdálenost průměrně urazí pylová zrna řepky 

olejky? 
  

26. 

Které z následujících tvrzení odporuje informacím v uvedeném 
textu? 

(A) Obilniny mají lepší prodejnost než luskoviny a škrob. 
(B) Veškeré dostupné plochy pro výsev řepky již byly 

vyčerpány. 
(C) Řepka olejka se častěji pěstuje ve vyšších oblastech než 

v nížinách. 
(D) Semena řepky olejky obsahují vysoce kalorické oleje. 
(E) Z České republiky se vyváží řepkový olej do zahraničí. 
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TEXT K ÚLOHÁM 27 AŽ 29 

Sociální sítě jsou něco více než jen úspěšné firmy. Jednak tím, že změnily náš svět, způsob, jak spolu lidé komunikují. Představují 
svět budoucnosti, svět totální propojenosti. A jednak tím, jak symbolizovaly americkou převahu. Ty firmy vznikly v USA a zdálo se, 
že jejich potenciální konkurence se může zrodit zase jen v USA. Politici v jiných zemích se nad tím mohli rozčilovat, mohli 
organizovat opakované pokusy, jak za státní peníze napodobit Facebook nebo Twitter, a různými dílčími regulacemi americkým 
gigantům znepříjemňovat život – ale to je tak všechno, co mohli. V zásadě museli kapitulovat před nakažlivostí sociálních sítí, 
protože jakýkoli radikálnější zákrok by jim jejich voliči netolerovali. Lidé ty americké sociální sítě chtěli, to byl fakt, s nímž nic 
nehnulo. 

Tenhle obraz se v posledních pár letech zakalil. Zatím poslední ťafka přišla minulý týden v podobě dvacetiprocentního poklesu cen 
akcií Facebooku, jenž byl jeho největším jednodenním poklesem v historii. O den později následoval Twitter s poklesem jen o 
procento menším. Příznačné je, že akcie Facebooku a Twitteru s sebou nestrhly ostatní akcie technologického sektoru. Amazon je 
úspěšnější než kdy dřív. Jsou to pouze sociální sítě, které narazily. 

Pod palbou kritiky se v poslední době ocitl samotný podnikatelský model sociálních sítí. Najednou více lidí kriticky nahlíží to, co 
někteří technopesimisté vědí už dlouho – že model založený na tom, že na sítích je všechno zdarma, lze monetizovat jedině tak, že 
firmy se budou snažit maximalizovat růst uživatelů a jejich aktivitu a následně sledovat a prodávat jejich osobní údaje. 

K tomuto kulturnímu obratu se přidal obrat politický. Politici na obou stranách Atlantiku se osmělili a přestali poslouchat 
sebevědomé výklady proroků ze Silicon Valley, že jakákoli regulace „zlomí internet“. Facebook musí čelit daleko přísnějším 
zákonným regulacím, jež zvyšují jeho provozní náklady a nutí ho pouštět se do řešení problémů, pro něž jeho lidé nejsou 
intelektuálně disponováni. Místo soustředění se na vývoj nových produktů bude muset Facebook zaměstnat armádu cenzorů, která 
bude vychytávat chyby umělé inteligence analyzující závadný obsah. 

Neskýtá to nijak optimistický pohled. Nová pracovní místa pro informační dozorce jsme si kdysi s „propojeným světem“ nespojovali 
o nic víc než technooptimisté ze Silicon Valley. A alternativní modely fungování sociálních sítí, jaké předvádí Rusko nebo Čína, 
jsou ještě mnohem znepokojivější. Letos zkrátka sociální sítě definitivně ztratily charisma. 

(https://echo24.cz/a/SsqAk/socialnim-sitim-padaji-akcie-i-charisma, upraveno) 

27. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Podnikatelský model sociálních sítí v současné době 
hodnotí kriticky větší počet lidí než dříve. 

(B) Cena jedné akcie Twitteru je v současnosti vyšší než cena 
jedné akcie Facebooku. 

(C) Sociální sítě pocházející z USA čelí v posledních letech 
čím dál silnější konkurenci firem založených v jiných 
zemích. 

(D) Sociální sítě musejí čelit přísnějším regulacím v Evropě 
než v USA. 

(E) Současná hodnota společnosti Amazon je vyšší než 
současná hodnota Facebooku. 

  

28. 

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

(A) Jaký je dnes převažující postoj veřejnosti vůči přísnější 
regulaci sociálních sítí, kterou prosazují někteří politici? 

(B) Ze kterých zemí pocházejí největší konkurenti amerických 
sociálních sítí? 

(C) Měli by lidé přestat přispívat na sociální sítě? 
(D) Bude Facebook nucen věnovat kontrole závadného 

obsahu více úsilí než v minulosti? 
(E) Co konkrétně by měl Facebook udělat, aby zůstal 

úspěšnou firmou i v budoucnosti? 
  

29. 

Které z následujících tvrzení odporuje informacím v uvedeném 
textu? 

(A) Celkový počet uživatelů sociálních sítí se během 
posledního roku mírně zvýšil. 

(B) Většina lidí se příliš nezajímá o to, jakým způsobem 
sociální sítě zacházejí s jejich osobními údaji. 

(C) Celková hodnota akcií je u Facebooku vyšší než u jakékoli 
jiné technologické společnosti. 

(D) Všichni politici zatím stále odmítají zpřísnit zákony 
upravující působení sociálních sítí. 

(E) Facebook dosud neprováděl pečlivou kontrolu závadného 
obsahu zveřejňovaného na této sociální síti. 
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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 

Měli bychom pít mléko? Většina lékařů a odborníků na výživu konzumaci mléka a mléčných výrobků podporuje. Jenže nám není 
dáno v poklidu mléčné produkty konzumovat, protože se stále ozývají hlasy (především léčitelů, ale i některých lékařů), které mléko 
zatracují. Kdo se k nim uchýlí pro radu při léčbě třeba i závažné nemoci, leckdy odchází s varováním před konzumací mléka. Proti 
takovému plošnému odmítání se ale staví například Mgr. Pavel Suchánek, odborník na výživu z pražského Institutu klinické 
a experimentální medicíny. Špatná stravitelnost mléčné bílkoviny kaseinu není nijak vědecky prokázána, jde pouze o omílanou 
spekulaci. Stejně tak je zavádějící vinit mléko z podpory vzniku rakoviny. To výzkumné studie prokázaly pouze u červeného masa, 
navíc především v souvislosti s jeho tepelnou úpravou. Další oblíbený argument odpůrců mléka je ten, že mléko zahleňuje. Hlenem 
z mléčných výrobků se podle nich ucpávají dýchací cesty, což údajně zapříčiňuje ranní zahlenění, chronické rýmy, alergie, kašel. 
Zvýšení zahlenění sliznic po konzumaci mléka však opět žádné seriózní studie nepotvrdily, zdůrazňuje magistr Suchánek. Mléko si 
zkrátka nezaslouží zatracení, spíše naopak – z řady vědecky prokázaných důvodů je jeho konzumace prospěšná. Není samozřejmě 
dobré žít jen „na mléku“, ale přiměřené množství mléčných produktů do jídelníčku rozhodně patří. 

(www.vitalia.cz/clanky/bily-napoj-s-otaznikem/) 

Text 2 

Vezměme si obecné glosy a tvrzení, které se díky trvalé propagandě mlékárenského průmyslu staly dogmatem: mléko obsahuje 
především kalcium (vápník), bílkoviny a dále pak řadu vitaminů. A proto má být zdravé. Ano, kravské mléko obsahuje vápník, což 
je právě ten problém. Obsahuje jej tolik, že při pravidelné konzumaci mléka a mléčných výrobků dochází k porušení acidobazické 
rovnováhy. Ta pak vede nejen ke snížené schopnosti metabolizovat vápník a cenné složky, ale především k nadměrnému vylučování 
vitaminu D spolu s vápníkem z těla ven. Vitamin D se významně účastní ukládání kalcia v kostech, proto nelze dát rovnítko mezi 
přísunem vápníku z mléka a jeho využitelností lidským organismem. Vápník v mléce je vázaný na kasein, který je svou 
biochemickou strukturou pro dospělou část populace velmi těžko stravitelný, a tedy prakticky nevyužitelný. To je dáno skutečností, 
že v dospělosti člověku chybí enzym chymosin, který v novorozeneckém a batolecím věku štěpí kasein. Kasein, který je majoritním 
druhem proteinů v mléce, tak není nikdy u dospělého člověka dobře natráven. Proteiny v kravském mléce mají zajistit 
mnohonásobně rychlejší váhový přírůstek u telat, než jak je tomu obvyklé u růstu člověka, proto konzumací mléka dostáváme do 
těla abnormální množství proteinů, které lidský organismus neumí efektivně využít. Nadměrná konzumace bílkovin vede 
samozřejmě k řadě nemocí. 

(www.revolucni-vyziva.cz/mleko-zdrave-nebo-jed/) 

30. 

Která z následujících možností nejlépe popisuje, jaký znak 
nese každý z uvedených textů? 

(A) Oba texty obhajují konzumaci mléka. 
(B) Oba texty citují vědecké autority. 
(C) Oba texty vystupují proti léčitelům. 
(D) Oba texty tvrdí, že mléko není pro dospělé vhodné. 
(E) Oba texty používají vědecké argumenty nebo se na ně 

odkazují. 
  

31. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z prvního textu, ale je 
v rozporu s druhým textem? 

(A) Vynechání mléka z jídelníčku může pomoci v léčbě 
mnoha nemocí. 

(B) Mléko přispívá ke vzniku některých druhů rakoviny. 
(C) Stravitelnost kaseinu může dělat lidem problémy. 
(D) Doporučuje se vypít minimálně půl litru mléka denně. 
(E) Není třeba mít z běžné konzumace mléka obavy. 
  

32. 

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

(A) Konzumace mléka je podporována ze strany 
mlékárenského průmyslu. 

(B) Mléko obsahuje kromě špatně stravitelného kaseinu 
bílkoviny, které jsou pro tělo nezbytné. 

(C) Mléko je pro člověka bohatým zdrojem vitaminu D. 
(D) Mléko není stravitelná potravina ani pro děti, ani pro 

dospělé. 
(E) Nadměrná konzumace mléka může vést k zahlenění 

organismu. 
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33. 

Které z následujících tvrzení je v rozporu s druhým textem, ale 
není v rozporu s prvním textem? 

(A) Kravské mléko není vhodná potravina pro dospělé. 
(B) K produkci kravského mléka dochází neetickým způsobem. 

(C) Díky vlastní produkci chymosinu je pro dospělého 
mléko dobře stravitelné. 

(D) Léčitelé obecně nedoporučují pití mléka. 
(E) Mléko by mělo zmizet z našeho jídelníčku. 
  

 
 
 

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 

Graf zobrazuje procentuální zastoupení dívek a chlapců při maturitách v letech 2010 až 2016. V letech 2010 až 2012 maturovalo 
každoročně vždy 120 žáků (vždy celkem čtyři třídy). Od roku 2013 maturovalo každoročně vždy 150 žáků (vždy celkem pět tříd). 

 
 

34. 

Pokud v roce 2015 u maturity neuspělo 10 % dívek a 20 % 
chlapců, kolik to bylo celkem neúspěšných žáků? 

(A) 16 
(B) 22 
(C) 24 
(D) 36 
(E) 45 
  

35. 

Jak se změnil počet maturujících dívek v roce 2013 oproti roku 
2012? 

(A) zvýšil se o 6 
(B) zvýšil se o 12 
(C) snížil se o 12 
(D) snížil se o 15 
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
  

36. 

Ve kterém roce došlo k největšímu absolutnímu snížení počtu 
maturujících chlapců oproti minulému roku? 

(A) v roce 2012 
(B) v roce 2013 
(C) v roce 2014 
(D) v roce 2015 
(E) v roce 2016 
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TEXT K ÚLOHÁM 37 AŽ 39 

Následující tabulka obsahuje údaje o množství spotřebované elektřiny v obytném domě a o její ceně, a to po jednotlivých čtvrtletích 
(označení „2014/1“ znamená 1. čtvrtletí roku 2014 apod.). 

Čtvrtletí Spotřeba (MWh) Cena za MWh (tis. Kč) 

2014/1 16 5 

2014/2 13 5 

2014/3 12 5 

2014/4 14 5 

2015/1 18 5,5 

2015/2 15 5,5 

2015/3 20 6 

2015/4 18 4,5 

2016/1 22 4,5 

2016/2 16 4,5 

2016/3 17 4,5 

2016/4 15 7 

 

37. 

Celkem pro kolik z uvedených čtvrtletí prokazatelně platí, že 
se spotřeba elektřiny oproti předchozímu čtvrtletí zvýšila? 

(A) pro 3 
(B) pro 4 
(C) pro 5 
(D) pro 6 
(E) pro 7 
  

38. 

Ve kterých čtyřech po sobě jdoucích čtvrtletích ve sledovaném 
období bylo celkové množství spotřebované elektřiny největší? 

(A) od 2014/4 do 2015/3 
(B) od 2015/2 do 2016/1 
(C) od 2015/3 do 2016/2 
(D) od 2015/4 do 2016/3 
(E) od 2016/1 do 2016/4 
  

39. 

Ve kterém z uvedených čtvrtletí byla celková cena 
spotřebované elektřiny nejnižší? 

(A) 2014/3 
(B) 2015/1 
(C) 2015/3 
(D) 2016/1 
(E) 2016/2 
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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 hotelu jsou pouze jednolůžkové, dvojlůžkové a trojlůžkové 
pokoje, alespoň jeden od každého. 

podíl počtu všech lůžek 
v hotelu a počtu všech pokojů 
v hotelu 

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. 
  

41. 
 

obsah pravoúhlého 
trojúhelníku se stranami 
o délkách a cm, a cm, b cm 

obsah obdélníku se stranami 

o délkách 2a cm, 
2

a
 cm 

 

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

42. 

Pro celé číslo x platí, že je větší než 1. 

1

x

x
 

1 x

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. 
  

vlevo vpravo 

43. 

Házíme standardní šestistěnnou hrací kostkou se stěnami 
označenými čísly 1 až 6. 

pravděpodobnost, že při dvou 
po sobě následujících hodech 
padne pokaždé liché číslo 

pravděpodobnost, že při dvou 
po sobě následujících hodech 
padne jednou číslo větší než 
3 a jednou číslo menší než 4 

 

(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. 

Čísla A, B, C jsou kladná celá a platí pro ně A < B < C. 

A · (B − C) C · (B − A) 
 

(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. 
 

počet kladných celých čísel 
menších než 1 000 
dělitelných dvěma, ale ne 
čtyřmi 

počet kladných celých čísel 
menších než 1 000 

dělitelných čtyřmi, ale ne 
dvěma 

 

(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. 

Cena kalhot před slevou byla A Kč, po slevě B Kč. Byla sleva 
větší než 100 Kč? 

(1) 0,9
B

A
  

(2) 1000A   

(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. 

Člověk má stejně jako většina ostatních savců 34 obratlů. 
Kolik obratlů má žirafa? 

(1) Žirafa je stejně jako člověk savec. 
(2) Žirafa má stejný počet obratlů jako většina ostatních 

savců. 

(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. 

Uvažujme kladné celé číslo x dělitelné dvěma. Je x dvojciferné 
číslo? 

(1) Ciferný součet čísla x je dvojciferné číslo. 
(2) Ciferný součet poloviny čísla x je dvojciferné číslo. 

(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. 

Obvod pravidelného šestiúhelníka je 60 cm. Obvod 
pravidelného n-úhelníka je dvakrát větší, ačkoli každá jeho 
strana je pouze o polovinu delší než strana uvedeného 
šestiúhelníka. Čemu se rovná n? 

(A)   6 
(B)   8 
(C) 12 
(D) 15 
  

50. 

Celkem kolik celých čísel od 1 do 100 obsahuje pouze sudé 
číslice (0 je sudá číslice)? 

(A) 24 
(B) 30 
(C) 45 
(D) 50 
  

51. 

Jana odstřihla všechny čtyři rohy papírového čtverce, a to tak, 
že každý vzniklý odstřižek byl rovnoramenným pravoúhlým 
trojúhelníkem s odvěsnami v délce třetiny délky strany 
původního čtverce. Vzniklý papírový osmiúhelník má o 8 
cm2 menší obsah než původní čtverec. Kolik činil obsah 
původního čtverce? 

(A) 16 cm2 
(B) 32 cm2 
(C) 36 cm2 
(D) 72 cm2 
  

52. 

Voda z plného stolitrového sudu byla beze zbytku rozlita do 
lahví o objemu 1 litr a lahví o objemu 600 ml tak, že všechny 
lahve byly zcela plné. Celkem bylo naplněno 120 lahví. 
Celkem kolik šestisetmililitrových lahví bylo naplněno? 

(A) 20 
(B) 50 
(C) 70 
(D) 90 
  

53. 

Máslo zdražené o pět šestin původní ceny stojí 55 Kč. Kolik 
by stálo stejné máslo zdražené jen o polovinu původní ceny? 

(A) 30 Kč 
(B) 33 Kč 
(C) 42,50 Kč 
(D) 45 Kč 
  

54. 

Video na internetu vidělo v prvních čtyřech týdnech od jeho 
nahrání celkem 90 tisíc uživatelů. Kolik uživatelů vidělo 
video ve třetím týdnu od nahrání, víme-li, že ve druhém a 
každém dalším týdnu od nahrání je viděl vždy právě 
poloviční počet uživatelů oproti týdnu předcházejícímu? 

(A)   4 000 
(B)   8 000 
(C) 12 000 
(D) 15 000 
  

55. 

Pro zvětšování trojúhelníku platí: 

 Pokud má trojúhelník tři různě dlouhé strany, pak jeho 
nejkratší stranu prodloužíme na dvojnásobek, s nejdelší 
stranou nic neděláme a zbývající stranu prodloužíme 
o 2 cm. 

 Pokud jsou dvě strany stejně dlouhé a jsou každá kratší 
než zbývající strana, jednu ze stejně dlouhých stran 
prodloužíme na dvojnásobek, druhou z nich prodloužíme 
o 2 cm a se zbývající stranou nic neděláme. 

 Pokud jsou dvě strany stejně dlouhé a jsou každá delší 
než zbývající strana, jednu ze stejně dlouhých stran 
prodloužíme o 2 cm, s druhou z nich nic neděláme 
a zbývající stranu prodloužíme na dvojnásobek. 

Je dán trojúhelník o rozměrech 2 cm, 3 cm a 4 cm. Jaké bude 
mít rozměry, když ho postupně dvakrát zvětšíme? 

(A) 2 cm, 7 cm, 16 cm 
(B) 4 cm, 6 cm, 8 cm 
(C) 5 cm, 6 cm, 8 cm 
(D) 6 cm, 6 cm, 8 cm 
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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. 

Florbalové družstvo během sezony odehrálo celkem C zápasů, 
z nichž V zápasů vyhrálo a P zápasů prohrálo. Platí vztahy: 

V P C   

2 6V P    

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedených vztahů? 

(A) Kdyby družstvo dva prohrané zápasy dokázalo vyhrát, 
mělo by stejný počet výher jako proher. 

(B) Vyhraných zápasů bylo o dva více, než byl počet 
prohraných zápasů zvýšený o šest. 

(C) Vyhraných zápasů bylo o čtyři méně než prohraných 
zápasů. 

(D) I kdyby družstvo jeden z vyhraných zápasů prohrálo, 
mělo by stále více výher než proher. 

  

57. 

Firma prodávající počítačové hry dosáhla v prvních třech 
měsících roku následujících zisků: L Kč v lednu, U Kč v únoru 
a B Kč v březnu. Platí vztah: 

3 2

L U B L U  
  

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného vztahu? 

(A) V březnu byl zisk vyšší než v lednu a současně i vyšší než 
v únoru. 

(B) V březnu byl zisk přesně o polovinu větší než průměrný 
měsíční zisk v období ledna až února. 

(C) Průměrný měsíční zisk v období ledna až března byl 
větší než průměrný měsíční zisk v období ledna až 
února. 

(D) V březnu byl zisk menší než průměrný měsíční zisk 
v období ledna až března. 

  

58. 

Funkce f je definována vztahem 
2( ) 3

( )
3

x
f x

 
 . Čemu se 

rovná (3)f ? 

(A) −5 
(B) −3 
(C) −1 
(D)   3 
  

59. 

Operace ♣ je pro všechna kladná čísla x, y definována vztahem 
1

x y
xy

  . Čemu se rovná y, platí-li 2 0,2y  ? 

(A)   0,5 
(B)   2,5 
(C)   5 
(D) 10 
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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 

Letecká společnost létá do pěti zemí (Polsko, Belgie, Finsko, 
Dánsko, Řecko). Do každé země létá jiný pilot (Antoš, Bláha, 
Cílek, Drobný, Eliáš). Víme, že: 

 Drobný létá buď do Belgie, nebo do Řecka. 
 Antoš nelétá ani do Polska, ani do Belgie. 
 Do Finska létá Eliáš. 
 Do Polska nelétá Cílek. 

60. 

Do kterých zemí může létat Bláha? 

(A) jen do Polska 
(B) jen do Belgie 
(C) do kterékoli země z dvojice Belgie, Řecko 
(D) do kterékoli země z dvojice Řecko, Polsko 
(E) do kterékoli země z dvojice Polsko, Dánsko 
  

61. 

Pokud by platilo, že Cílek létá do Řecka, které z následujících 
tvrzení by bylo určitě pravdivé? 

(A) Antoš létá do Finska. 
(B) Bláha létá do Belgie. 
(C) Bláha létá do Dánska. 
(D) Antoš létá do Dánska. 
(E) Drobný nelétá do Belgie. 
  

62. 

Který pilot může létat do Řecka? 

(A) jen kterýkoli z dvojice Antoš, Cílek 
(B) kterýkoli z trojice Antoš, Bláha, Cílek 
(C) kterýkoli z trojice Bláha, Cílek, Drobný 
(D) kterýkoli z trojice Antoš, Cílek, Drobný 
(E) kterýkoli z trojice Antoš, Bláha, Drobný 
  

63. 

Které z následujících tvrzení je určitě nepravdivé? 

(A) Drobný létá do Řecka. 
(B) Bláha létá do Dánska. 
(C) Bláha nelétá do Belgie. 
(D) Cílek nelétá do Belgie. 
(E) Antoš nelétá do Dánska. 
  

TEXT K ÚLOHÁM 64 AŽ 66 

Šest přátel (chlapci Franta, Karel, Petr a Tomáš; dívky Jana 
a Lenka) jelo na hory, přičemž každý se jel věnovat právě 
jednomu sportu. Dva z nich jeli sáňkovat, dva lyžovat a dva 
jeli bobovat. Víme, že: 

 Žádná z dívek nejela sáňkovat. 
 Petr jel lyžovat. 
 Karel nejel sáňkovat. 
 Lenka nejela lyžovat. 

64. 

Pokud by platilo, že Karel nejel lyžovat, které z následujících 
tvrzení by bylo určitě pravdivé? 

(A) Lenka jela lyžovat. 
(B) Franta jel bobovat. 
(C) Karel jel sáňkovat. 
(D) Tomáš jel lyžovat. 
(E) Jana jela lyžovat. 
  

65. 

O kterých sportech víme určitě, že se jim Jana nejela na hory 
věnovat? 

(A) jen o bobování 
(B) jen o sáňkování 
(C) o lyžování a o bobování 
(D) o sáňkování a o bobování 
(E) o lyžování a o sáňkování 
  

66. 

O kom víme určitě, že jel bobovat? 

(A) jen o Frantovi 
(B) jen o Janě 
(C) jen o Lence 
(D) o Lence a o Frantovi 
(E) o Janě a o Lence 
  

 

 
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! 

 


	OSP_B_2018_naWeb.pdf
	OSP-B-1-2017-WEB
	OSP-A-1

	OSP_NSZ_2017-2018_T2_B_12_proWeb




