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V každom z nasledujúcich krátkych textov sú dve alebo tri prázdne miesta, ktoré znamenajú, že vo vete bolo niečo vynechané. 
Vyberte z ponúknutých možností dvojicu alebo trojicu slov, ktoré sa významovo a štylisticky najlepšie hodia do príslušného 
textu ako celku. 

1. 

______ expedície s početnými zástupmi nosičov a tonami 
materiálu sú organizačne aj finančne ______. 

(A) Úspešné – nejasné 
(B) Rýchle – neprekonateľné 
(C) Komorné – prijateľné 
(D) Veľké – náročné 
(E) Neplánované – zabezpečené 
  

2. 

Základným ______ na dosiahnutie úspechu v podnikaní je 
dobrý podnikateľský zámer a dostatok ______ na pokrytie 
počiatočných nákladov. 

(A) dôvodom – zákazníkov 
(B) cieľom – peňazí 
(C) prínosom – financií 
(D) predpokladom – prostriedkov 
(E) návodom – vôle 
  

3. 

______ majú tendenciu hľadať za ______ jasnú a jednoznačnú 
príčinu. Rolu náhody ______. 

(A) Všetci – vinníkmi – preceňujú 
(B) Odborníci – dôvodmi – zdôrazňujú 
(C) Ľudia – všetkým – podceňujú 
(D) Filozofi – myšlienkami – zveličujú 
(E) Niektorí – správaním – uznávajú 
  

Vyberte z dvojíc výrazov ponúkaných v odpovediach tú, po ktorej doplnení na vynechané miesta v zadaní (v uvedenom poradí) 
bude významový vzťah medzi výrazmi vpravo od znaku rovnosti najpodobnejší významovému vzťahu medzi výrazmi vľavo od 
znaku rovnosti (poradie výrazov vo dvojiciach je dôležité). 

4. 

______ : VIEROLOMNÝ = ______ : NECHUTNÝ 

(A) mizerný – jedovatý 
(B) verný – lahodný 
(C) hodnoverný – odpudzujúci 
(D) záväzný – podarený 
(E) ľstivý – ohováračný 
  

5. 

VTÁK : ______ = ______ : ZÁVEJ 

(A) holubník – zima 
(B) kŕmidlo – ľad 
(C) vajce – sánky 
(D) krídlo – ľadovec 
(E) kŕdeľ – vločka 
  

6. 

______ : NADÁVAŤ = NARIEKAŤ : ______ 

(A) hrubnúť – sťažovať si 
(B) kliať – oslavovať 
(C) rozhnevať – plakať 
(D) hrešiť – bedovať 
(E) kritizovať – viniť 
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V každej z nasledujúcich úloh vyberte z ponúknutých možností A až E ten výraz, ktorý sa v kontexte uvedenej vety najviac 
približuje významu podčiarknutého výrazu (synonymum). Z  možností F až J potom vyberte ten výraz, ktorý sa v kontexte 
uvedenej vety najviac približuje opačnému významu podčiarknutého výrazu (antonymum). Pozor, v úlohách ide často 
o odlíšenie veľmi jemných rozdielov. 

7. 

Sloboda prejavu nemôže byť bezbrehá, pretože medzi ústavne 
zaručené práva patrí aj právo na zachovanie dobrej povesti. 

synonymum 

(A) neuvážená 
(B) obrovská 
(C) rozsiahla 
(D) urážlivá 
(E) neobmedzená 

antonymum 

(F) limitovaná 
(G) nepatrná 
(H) dôstojná 
(I) ohľaduplná 
(J) zdanlivá 
  

8. 

Aj skúseného herca môže takáto príkra kritika úplne 
demotivovať. 

synonymum 

(A) strmá 
(B) náhla 
(C) tvrdá 
(D) prudká 
(E) nečakaná 

antonymum 

(F) mierna 
(G) pozvoľná 
(H) motivačná 
(I) klesajúca 
(J) neskorá 
  

9. 

Námestník priemyslu a obchodu inkasoval od svojho šéfa 
štedrú odmenu 1,3 milióna korún. 

synonymum 

(A) neprimeranú 
(B) bohatú 
(C) neštandardnú 
(D) nezvyčajnú 
(E) dobroprajnú 

antonymum 

(F) skromnú 
(G) podpriemernú 
(H) lakomú 
(I) obyčajnú 
(J) neadekvátnu 
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V každom z nasledujúcich textov je práve jedna časť, ktorá svojím znením do neho nezapadá. Pri každej z úloh zvoľte možnosť, 
ktorá obsahuje práve tú časť textu, ktorá nie je v súlade s jeho celkovým znením. 

10. 

Víkendové nákupy potravín sú pre väčšinu Čechov vykúpené dlhými radmi pri pokladniach. To sa však vďaka plánom veľkých 
reťazcov v oblasti e-shopingu stane už čoskoro minulosťou. Na internete potraviny doteraz ponúka v obmedzenom rozsahu len jeden 
z veľkých reťazcov, ktorý svoj e-shop sprevádzkoval pred štyrmi rokmi. Konkurenciu mu robia len špecializované e-shopy. Pre 
českého spotrebiteľa vyzerá na prvý pohľad zaujímavá správa z Nemecka, že tamojší obchodný reťazec, ktorý pôsobí aj v ČR, 
chystá pre nemecký trh e-shop s potravinami od roku 2018. Do troch rokov má nasledovať Poľsko. Pre Česko však zatiaľ konkrétny 
termín nie je. „Otázka kedy a či vôbec budeme ponúkať zákazníkom tovar na webe, zatiaľ nie je zodpovedaná,“ uviedol riaditeľ 
reťazca. Logistická náročnosť spojená so zavedením nákupov cez internet však odrádza aj ďalšie reťazce od zavedenia on-line 
nákupov v ČR. 

Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom? 

(A) Víkendové nákupy potravín sú pre väčšinu Čechov vykúpené dlhými radmi pri pokladniach. 
(B) To sa však vďaka plánom veľkých reťazcov v oblasti e-shopingu stane už čoskoro minulosťou. 
(C) Konkurenciu mu robia len špecializované e-shopy. 
(D) Pre Česko však zatiaľ konkrétny termín nie je. 
(E) Otázka, kedy a či vôbec budeme ponúkať zákazníkom tovar na webe, zatiaľ nie je zodpovedaná, 
  

11. 

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) chce vyslať na Mars ďalšie veľké robotické vozidlo. Nové vozidlo je svojou 
konštrukciou podobné vozidlu, ktoré sa volá Curiosity. Curiosity teraz na červenej planéte pracuje a hľadá známky života. Nové 
vozidlo však bude mať iné úlohy. Bude skúmať zloženie hornín a získavať informácie o jadre planéty. Keďže sa poslanie nového 
vozidla od Curiosity líši, bude aj napriek podobnosti konštrukcie vybavené inými nástrojmi a technológiou. NASA to oznámil na 
svojich internetových stránkach. Pripravovaná sonda by mala zamieriť k štvrtej planéte slnečnej sústavy v roku 2020. Pokiaľ bude 
misia úspešná, bude mať NASA už dve vozidlá hľadajúce na červenej planéte známky života. Náklady na celú misiu by mali 
dosiahnuť 1,5 miliardy dolárov (29 miliárd korún). 

Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom? 

(A) Nové vozidlo je svojou konštrukciou podobné vozidlu, ktoré sa volá Curiosity. 
(B) Curiosity teraz na červenej planéte pracuje a hľadá známky života. 
(C) Keďže sa poslanie nového vozidla od Curiosity líši, bude aj napriek podobnosti konštrukcie vybavené inými nástrojmi 

a technológiou. 
(D) Pokiaľ bude misia úspešná, bude mať NASA už dve vozidlá hľadajúce na červenej planéte známky života. 
(E) Náklady na celú misiu by mali dosiahnuť 1,5 miliardy dolárov (29 miliárd korún). 
  

12. 

Brienne nebola príliš pekná ani elegantná. Bola ryšavá, pehavá a postavu mala skôr ako muž. Bola však spoločenská, veselá a pre 
každého mala vľúdne slovo. Táto mladá žena sa počas celej cesty stránila ich spoločnosti a väčšinu času trávila s koňmi. Tým s 
láskou česala srsť a vyťahovala kamienky z kopýt. Občas mlčky pomáhala Šaddovi variť a tiež čistiť zverinu. Zanedlho sa dokonca 
ukázalo, že vie loviť rovnako dobre ako muži. Hocijakú úlohu, ktorou ju lady Catelyn poverila, Brienne vykonala zručne a bez 
slovka sťažnosti. Keď Brienne niekto oslovil, zdvorilo odpovedala. Nikdy sa však s nikým len tak nerozprávala. Nikdy neplakala ani 
sa nesmiala. Jedla s nimi každý deň. Spala medzi nimi v spoločnom tábore každú noc. Ale nikdy sa v skutočnosti nestala jednou z 
nich. 

Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom? 

(A) Brienne nebola príliš pekná ani elegantná. 
(B) Bola však spoločenská, veselá a pre každého mala vľúdne slovo. 
(C) Táto mladá žena sa počas celej cesty stránila ich spoločnosti a väčšinu času trávila s koňmi. 
(D) Zanedlho sa dokonca ukázalo, že vie loviť rovnako dobre ako muži. 
(E) Ale nikdy sa v skutočnosti nestala jednou z nich. 
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13. 

Pražský magistrát prerokováva návrh zriadiť v Prahe aplikačné miestnosti pre narkomanov, tzv. „šľahárne“. Nejde o žiadny módny 
výstrelok či snáď loby drogovej mafie. Takéto zariadenia sú v zahraničí osvedčeným receptom, ako minimalizovať riziká plynúce 
z existencie otvorenej drogovej scény. V takýchto zdravotníckych zariadeniach by si preukázateľne závislý človek mohol pod 
dohľadom vyškoleného personálu pichnúť prinesenú drogu, urobiť si zdarma test HIV či si napríklad vyprať. Z ulíc by zmizli 
striekačky a obmedzilo by sa šírenie nákazlivých chorôb ako žltačka a HIV. Stále ide však len o ústupok problémovým existenciám, 
ktorý vôbec nič nerieši. 

Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom? 

(A) Nejde o žiadny módny výstrelok či snáď loby drogovej mafie. 
(B) Takéto zariadenia sú v zahraničí osvedčeným receptom, ako minimalizovať riziká plynúce z existencie otvorenej drogovej 

scény. 
(C) V takýchto zdravotníckych zariadeniach by si preukázateľne závislý človek mohol pod dohľadom vyškoleného personálu 

pichnúť prinesenú drogu, urobiť si zdarma test HIV či si napríklad vyprať. 
(D) Z ulíc by zmizli striekačky a obmedzilo by sa šírenie nákazlivých chorôb ako žltačka a HIV. 
(E) Stále ide však len o ústupok problémovým existenciám, ktorý vôbec nič nerieši. 
  

14. 

Pokiaľ uvažujete o zaobstaraní si vlastného bývania a váhate medzi novostavbou a prestavbou, mali by ste zvážiť niekoľko faktorov. 
Predovšetkým: kúpiť si zanedbanú nehnuteľnosť a postupnou rekonštrukciou ju premeniť na vysnívanú stavbu je finančne omnoho 
dostupnejšie ako stavať na zelenej lúke. Rekonštrukcia sa síce môže vyplatiť tým, ktorí dom zdedili a nemôžu alebo nechcú ho 
predať, v ostatných prípadoch však bude priťahovať skôr ľudí so záľubou v osobitom čare starších budov. V jednom ohľade však 
novostavbu predsa len na prvý pohľad prekoná: hneď sa môžete nasťahovať. Tí, ktorí sa ponáhľajú, sa preto k tomuto variantu 
uchyľujú navzdory počiatočnému nepohodliu a zvýšeným nákladom. Tým, pre ktorých sú úspory na prvom mieste, však nezostane 
než sa pustiť do zdĺhavejšej z obidvoch možností: novej stavby. 

Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom? 

(A) Pokiaľ uvažujete o zaobstaraní si vlastného bývania a váhate medzi novostavbou a prestavbou, mali by ste zvážiť niekoľko 
faktorov. 

(B) Predovšetkým: kúpiť si zanedbanú nehnuteľnosť a postupnou rekonštrukciou ju premeniť na vysnívanú stavbu je 
finančne omnoho dostupnejšie ako stavať na zelenej lúke. 

(C) Rekonštrukcia sa síce môže vyplatiť tým, ktorí dom zdedili a nemôžu alebo nechcú ho predať, v ostatných prípadoch však bude 
priťahovať skôr ľudí so záľubou v osobitom čare starších budov. 

(D) V jednom ohľade však novostavbu predsa len na prvý pohľad prekoná: hneď sa môžete nasťahovať. 
(E) Tí, ktorí sa ponáhľajú, sa preto k tomuto variantu uchyľujú navzdory počiatočnému nepohodliu a zvýšeným nákladom. 
  

15. 

Vytieranie podláh môže zabrať dosť času. Je však možné uľahčiť si túto činnosť, dokonca sa jej úplne vyhnúť. Urobí ju za nás 
niekto iný: robotický mop. Len málokto už niekedy nepočul o robotickom vysávači, ktorý má rotačné a zberné kefy, sám jazdí po 
byte či dome a vysáva prach a iný neporiadok. Podobne fungujú všetky druhy robotických mopov. Mop je možné zohnať v rôznych 
cenových reláciách podľa funkcií, ktoré ponúka. Líšia sa aj plochou, ktorú dokážu vytrieť za jeden upratovací cyklus. Existencia 
jediného modelu, ktorá zabraňuje možnosti výberu, je hlavným negatívom robotického mopu. Menší mop si poradí s upratovaním 
podlahy aj v malých či členitých miestnostiach (napríklad v kúpeľni) a dostane sa na horšie prístupné miesta. 

Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom? 

(A) Vytieranie podláh môže zabrať dosť času. 
(B) Je však možné uľahčiť si túto činnosť, dokonca sa jej úplne vyhnúť. 
(C) Podobne fungujú všetky druhy robotických mopov. 
(D) Mop je možné zohnať v rôznych cenových reláciách podľa funkcií, ktoré ponúka. 
(E) Existencia jediného modelu, ktorá zabraňuje možnosti výberu, je hlavným negatívom robotického mopu. 
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Každá z nasledujúcich úloh je založená na krátkom texte. Všetky úlohy riešte iba na základe informácií uvedených v texte či 
z neho vyplývajúcich. 

16. 

Vysokofrekvenčné zbrane sú jednou z kategórií neletálnych 
zbraní, teda zbraní, ktoré majú na určitú dobu vyradiť z 
činnosti vybranú skupinu ľudí bez toho, aby priamo ohrozili 
ich životy, alebo vyradiť z činnosti vybrané druhy vojenskej 
techniky. Vysokofrekvenčné žiarenie narúša činnosť mozgu a 
nervovej sústavy. Môže spôsobovať poruchy vnímania, únavu 
a ospalosť, alebo naopak nepokoj a úzkosť, pocit smädu, tepla, 
chladu a niekedy aj ďalšie vedľajšie vnemy v závislosti na 
konkrétnych parametroch vysielaného signálu. Všetky účinky 
pôsobenia vysokofrekvenčných zbraní na ľudský organizmus 
zatiaľ nie sú známe. O ich úplnej dlhodobej neškodnosti nie je 
väčšina lekárov jednoznačne presvedčená. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Medzi zvyčajné účinky vysokofrekvenčného žiarenia na 
ľudský organizmus patrí nevoľnosť a zvracanie. 

(B) Účinky vysokofrekvenčných zbraní na ľudský organizmus 
sú väčšie ako u iných typov neletálnych zbraní. 

(C) Všetky neletálne zbrane spôsobujú narušenie činnosti 
nervovej sústavy prejavujúce sa napr. poruchami 
vnímania. 

(D) Nie je doteraz celkom isté, že vysokofrekvenčné zbrane 
nespôsobujú žiadne dlhodobé poškodenie ľudského 
organizmu. 

(E) Vysokofrekvenčné zbrane dokážu veľmi efektívne vyradiť 
z činnosti rôzne druhy vojenskej techniky. 

  

17. 

Program Apollo, prebiehajúci v rokoch 1961-1972, bol 
americký program pilotovaných kozmických letov. Jeho 
cieľom bolo pristátie ľudí na Mesiaci a ich návrat na Zem. 
Program Apollo bol pripravovaný koncom 50. rokov 20. 
storočia ako nástupca programu Mercury, prvého amerického 
programu pilotovaných letov. Potom, čo prezident John F. 
Kennedy v roku 1961 vyhlásil za národný cieľ pristátie ľudí na 
Mesiaci a ich bezpečný návrat na Zem do konca desaťročia, 
získal program Apollo konkrétny smer. Kennedyho úlohu 
splnil let Apolla 11 v roku 1969. Na Mesiaci potom pristálo 
päť ďalších misií programu Apollo, posledná v roku 1972. V 
týchto šiestich vesmírnych letoch sa prešlo po Mesiaci celkovo 
dvanásť astronautov, ktorí aj dnes zostávajú jedinými ľuďmi, 
ktorí kedy navštívili iné vesmírne teleso. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Mercury bol prvý americký program, ktorého cieľom bolo 
pristátie na Mesiaci. 

(B) V rámci projektu Apollo navštívil posledný človek 
Mesiac najneskôr v roku 1972. 

(C) Každého letu v rámci programu Apollo sa zúčastnili dvaja 
astronauti. 

(D) Kozmických letov v rámci programu Apollo sa zúčastnilo 
celkovo dvanásť astronautov. 

(E) Mesiac obletela prvýkrát posádka letu Apollo 11 v roku 
1969. 

  

18. 

Neexistuje žiadne špecifické učenie o stravovaní v tradičnom 
kresťanstve okrem toho, že nie je nič zakázané z náboženských 
princípov. Jedenie mäsa nie je ani podporované, ani od neho nie je 
odradzované. Kresťania boli vždy slobodní v tom, že sa mohli 
rozhodnúť, čo budú jesť, ale existujú skupiny vo vnútri 
kresťanstva, ktoré praktizujú zvláštne stravovacie obmedzenia. 
Napríklad niektoré mníšske rády dávajú prednosť vegetariánskej 
strave a členovia pravoslávnej cirkvi jedia počas pôstu vegánsku 
stravu. Rímski katolíci by sa mali zdržať mäsa (definované ako 
všetko zvieracie mäso s výnimkou vodných živočíchov) počas 
Popolcovej stredy a počas všetkých piatkov pôstnej doby vrátane 
Veľkého piatku. Obmedzenie týkajúce sa konzumácie mäsa v 
týchto dňoch je chápané len ako akt pokánia a nie ako vyjadrenie 
náboženských námietok proti pojedaniu mäsa. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Tradičné kresťanstvo nemá nábožensky motivované 
všeobecné výhrady voči pojedaniu mäsa. 

(B) Rímski katolíci smú počas Popolcovej stredy jesť len 
vodné živočíchy. 

(C) Väčšina mníšskych rádov vyžaduje od svojich členov, aby 
sa zriekli jedenia mäsa. 

(D) Počas pôstnej doby by rímski katolíci nemali jesť žiadne mäso. 
(E) Protestanti na rozdiel od rímskych katolíkov 

a pravoslávnych kresťanov nemajú žiadne stravovacie 
obmedzenia. 

  

19. 

Do českých krajov prišli jezuiti z Viedne v roku 1556. 
Podnetom na ich príchod bol list, ktorý v roku 1554 poslala 
Ignácovi z Loyoly česká katolícka strana. Určité jednania s 
ním viedol aj kráľ Ferdinand I. Jezuiti v českých krajoch 
pôsobili do roku 1618. Potom boli vykázaní nekatolíkmi, ale 
naspäť sa vrátili už v roku 1620 po bitke na Bielej hore. Jezuiti 
vykonávali takzvané vnútorné misie, ktorých cieľom bola 
rekatolizácia českého národa. Ich pôsobenie je často vnímané 
rozporne. Podporovali vzdelanosť a zakladali školy, ktoré mali 
vynikajúcu úroveň vzdelania, na druhej strane v týchto školách 
neexistovala sloboda vyznania. Jezuiti tiež vykonávali cenzúru 
časti literatúry, vrátane fyzickej likvidácie kníh. Mnoho faktov 
o fungovaní jezuitskej cenzúry v českých krajoch bolo však 
neskôr pre rôzne politické tlaky tiež výrazne skresľovaných. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Pôsobenie jezuitov v českých krajoch bolo spojené 
s presadzovaním rekatolizácie českého národa. 

(B) Prvým jezuitom, ktorý prišiel do Čiech, bol Ignác 
z Loyoly. 

(C) Neskoršie obviňovanie jezuitov z vykonávania násilnej 
rekatolizácie bolo motivované politickými tlakmi 
a nezakladalo sa na faktoch. 

(D) Jezuiti spálili mnoho českých kníh, ktorých obsah 
odporoval katolíckej viere. 

(E) V jezuitských školách bolo zakázané čítať knihy od iných 
ako katolíckych autorov. 

  



  111  verbálna časť  111 

© Scio 2019  7 

20. 

Vtákojaštery sú vyhynuté druhohorné plazy a prvé stavovce 
v histórii Zeme, ktoré boli schopné aktívneho letu. Bývajú 
niekedy mylne zahrňované medzi dinosaury, ktoré však medzi 
plazy vôbec nepatria. Dinosaury sú totiž omnoho podobnejšie 
vtákom, preto ich odborníci neradia medzi plazy. Výskumy 
v posledných dvadsiatich rokoch ukázali, že vtáky sú 
v skutočnosti pokračovateľmi evolučnej línie dinosaurov. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného textu? 

I. Na rozdiel od dinosaurov patria vtákojaštery skutočne 
medzi plazy. 

II. Vtáky neboli prvými stavovcami, ktoré mali schopnosť 
aktívne lietať. 

III. Podľa výskumov z posledných rokov sa dinosaury 
vyvinuli z vtákojašterov posilnením znakov typických pre 
vtáky. 

(A) len I 
(B) len II 
(C) len I a II 
(D) len I a III 
(E) všetky tri 
  

21. 

Jazykový purizmus sa drží toho názoru, že v každom jazyku by 
pre každú vec malo existovať len jedno jediné riešenie. Každá 
myšlienka má podľa neho jeden jediný výraz, od ktorého by 
sme sa nemali odchyľovať. Celý sa zakladá na dosť absurdnej 
predstave, že vieme, čo je to jedna myšlienka, alebo že vieme 
lepšie, čo je nejaká myšlienka, než čo je výraz tej myšlienky. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného textu? 

I. Je prirodzené považovať myšlienky za jasne vyjadriteľné 
jediným výrazom. 

II. Všetci jazykovedci súdia, že pre každú vec by mal 
existovať jeden špeciálny výraz. 

III. Pokiaľ sa odchýlime od výrazu, ktorý je všeobecne 
používaný na zachytenie jedinečnej myšlienky, budeme 
už opisovať inú myšlienku. 

(A) žiadne 
(B) len I 
(C) len II 
(D) len III 
(E) I a III 
  

22. 

Pri testovaní hypotéz nastáva chyba I. druhu v prípade, že 
nesprávne zamietneme hypotézu, ktorá v skutočnosti platí. 
Táto chyba nastáva s pravdepodobnosťou α, ktorej sa hovorí 
hladina významnosti. Chyba II. druhu spočíva v tom, že 
chybne nezamietneme hypotézu, ktorá v skutočnosti neplatí. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného textu? 

I. Pokiaľ sa hladina významnosti pri testovaní hypotézy 
rovná 5 %, znamená to, že existuje päťpercentná 
pravdepodobnosť nesprávneho zamietnutia platnej 
hypotézy. 

II. Ak sa hladina významnosti pri testovaní hypotézy rovná 
10 %, je len desaťpercentná pravdepodobnosť, že 
hypotéza bude prijatá ako pravdivá. 

III. Ak sa hladina významnosti pri testovaní hypotézy rovná 
3 %, potom s trojpercentnou pravdepodobnosťou 
prijmeme hypotézu, ktorá v skutočnosti neplatí. 

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

23. 

Pokiaľ by sa začal v modernej spoločnosti presadzovať ako 
zaručená a vedecky podložená pravda názor, že dnes stále 
častejšie psychické a fyzické záťaže mužov a žien v strednom 
veku sú navzdory mnohým možným vedľajším príčinám 
vyvolané len nedostatočnou produkciou pohlavných 
hormónov, a dajú sa teda liečiť, viedlo by to k obrovskej 
produkcii hormonálnych doplnkových výrobkov a 
farmaceutickým spoločnostiam by sa otvorila príležitosť k 
obrovským ziskom. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Farmaceutické firmy zaplavujú trh prostriedkami proti 
hormonálnym záťažiam stredného veku. 

(B) Psychické a fyzické záťaže ľudí stredného veku prinášajú 
farmaceutickým firmám obrovské zisky. 

(C) Zmeny produkcie niektorých hormónov ohrozujú život 
mužov aj žien. 

(D) Psychické a fyzické záťaže prejavujúce sa v strednom 
veku môžu mať viac než jednu príčinu. 

(E) Doplnky stravy založené na hormonálnej báze môžu 
pomôcť obmedziť ľubovoľné psychické záťaže. 
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Za súvislým textom nasledujú úlohy zostavené na základe jeho obsahu. Prečítajte si uvedený text a potom pri každej úlohe 
vyberte najvhodnejšiu odpoveď na danú otázku. Všetky úlohy riešte iba na základe toho, čo sa v texte píše alebo čo z textu 
vyplýva. 

TEXT K ÚLOHÁM 24 AŽ 26 

Ako vysvetliť zrýchľovanie rozpínania vesmíru bez temnej energie? 

Temnej energii, ktorá by mala tvoriť 68 % celkového úhrnu hmoty a energie vesmíru, by sa hodilo skôr meno tajomná energia. 
Nikto totiž nevie, aká je jej podstata. Niet teda divu, že sa časť fyzikov s existenciou temnej energie nezmierila a snaží sa vysvetliť 
pozorované správanie vesmíru aj bez tejto neuchopiteľnej sily. K týmto ľuďom patrí aj tím maďarského doktoranda Gábora Ráczeho 
z univerzity v Budapešti. Podľa nich žiadna temná energia neexistuje, a nemuseli by sme teda trúchliť, že jej nerozumieme. 

Celý problém s temnou energiou spôsobil výskum supernov typu Ia, teda explodujúcich bielych trpaslíkov v binárnych hviezdnych 
systémoch, ktorí fungujú ako praktické štandardné sviečky na meranie kozmických vzdialeností. Nech totiž vybuchnú kdekoľvek vo 
vesmíre, vždy by mali byť rovnako jasné. Problém je v tom, že podľa týchto štandardných sviečok to vyzerá, že sa rozpínanie nášho 
vesmíru zrýchľuje, čo pôvodne takmer nikto nečakal. Keď sa fyzici prebrali zo šoku, tak museli zrýchlenie rozpínania vesmíru 
nejako vysvetliť. Vymysleli si teda silu, ktorá by za to mala byť zodpovedná. A tak sa zrodila teória temnej energie. 

Ráczov tím ponúka alternatívne vysvetlenie. Vychádza z toho, že mainstreamové kozmologické modely, ktoré vysvetľujú 
pozorované zrýchľovanie rozpínania vesmíru prostredníctvom temnej energie, spoliehajú na chybný a veľmi zjednodušujúci 
predpoklad – rovnomerné rozloženie hmoty vo vesmíre – i keď je preukázané, že vesmír v skutočnosti nie je homogénny. Pripomína 
skôr nezmerateľnú penu, v ktorej sú kopy a nadkopy galaxií nalepené na steny bublín obaľujúcich enormné vesmírne prázdnoty. 
Rácz s kolegami prehnali počítačovými simuláciami modely vesmíru, v ktorých uvažovali vplyv gravitácie na rozloženie miliónov 
častíc temnej hmoty (ktoré sú však stále celkom neznáme a nie je isté, či vôbec existujú, aby sme boli spravodliví). Týmito 
simuláciami rekonštruovali evolúciu vesmíru od raného rozloženia hmoty až po utvorenie najväčších vesmírnych štruktúr. 

Na základe výsledkov týchto simulácií prišli Rácz s kolegami k modelu, z ktorého plynie, že sa rôzne oblasti vesmíru rozpínajú 
rôznou rýchlosťou, čo by vysvetlilo pozorované správanie vesmíru aj bez nutnosti vypomáhať si temnou energiou. Rácz s kolegami 
podotýkajú, že nespochybňujú platnosť Einsteinových rovníc všeobecnej relativity, z ktorých mainstreamové kozmologické modely 
vychádzajú. Len majú problém s ich zjednodušovaním, ktoré neberie do úvahy skutočnú štruktúru vesmíru. Ráczov tím teda zostáva 
v poli pôsobnosti všeobecnej relativity a ešte navyše ju zbavil nutnosti vyvolávať záhadného ducha temnej energie. 

(preložené a skrátené z: Zdroj: http://www.osel.cz/9328-jak-vysvetlit-zrychlovani-rozpinani-vesmiru-bez-temne-energie.html) 

24. 

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vystihuje, v čom sa 
líšia mainstreamové kozmologické modely od zistenia 
Ráczovho tímu? 

(A) Mainstreamové modely na rozdiel od Ráczovho tímu 
tvrdia, že supernovy typu Ia sa pri explózii javia 
pozorovateľom na Zemi ako rôzne jasné. 

(B) Mainstreamové modely na rozdiel od Ráczovho tímu 
tvrdia, že rýchlosť rozpínania vesmíru sa zvyšuje 
v dôsledku homogénneho rozloženia vesmírnej hmoty. 

(C) Mainstreamové modely na rozdiel od Ráczovho tímu 
vysvetľujú isté vlastnosti vesmíru prostredníctvom 
pôsobenia energie, ktorej podstata nie je doteraz 
známa. 

(D) Mainstreamové modely na rozdiel od Ráczovho tímu 
uznávajú existenciu častíc tzv. temnej hmoty. 

(E) Mainstreamové modely na rozdiel od Ráczovho tímu 
tvrdia, že rýchlosť rozpínania vesmíru nie je v celom 
vesmíre v danom čase rovnaká. 

  

25. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Ak bude preukázaná existencia temnej energie, bude nutné 
upraviť Einsteinove rovnice všeobecnej relativity. 

(B) Einsteinove rovnice všeobecnej relativity boli formulované 
na základe predpokladu, že rozpínanie vesmíru sa 
rovnomerne zrýchľuje. 

(C) Hypotéza o existencii temnej energie vznikla v reakcii na 
pozorovanie supernov typu Ia. 

(D) Temná energia tvorí spoločne s temnou hmotou 68 % 
všetkého, čo existuje vo vesmíre. 

(E) Podľa mainstreamových modelov by sa rozpínanie vesmíru 
bez existencie temnej energie postupne spomaľovalo. 
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26. 

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vystihuje záver, ku 
ktorému prišiel v rámci svojho výskumu Ráczov tím? 

(A) Temná energia je len umelým konštruktom, ktorým sa 
mainstreamové modely pokúšajú vysvetliť nehomogénne 
rozloženie hmoty vo vesmíre. 

(B) Nerovnomerné rozloženie hmoty vo vesmíre nie je 
dôsledkom pôsobenia temnej energie, ale dôsledkom 
nerovnakej rýchlosti rozpínania rôznych častí vesmíru. 

(C) Rozloženie hmoty vo vesmíre pripomína penu s kopami 
galaxií vedľa obrovských vesmírnych prázdnot. 

(D) Explodujúci bieli trpaslíci v binárnych hviezdnych systémoch 
by sa mali pozorovateľovi na Zemi javiť vždy ako rovnako 
jasní, ale v skutočnosti tomu tak nie je. 

(E) Pozorované správanie vesmíru je možné pri zohľadnení 
rôznej rýchlosti rozpínania častí vesmíru vysvetliť aj bez 
temnej energie. 
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TEXT K ÚLOHÁM 27 AŽ 29 

Vedľajšie účinky fytoterapie 

Liečivé prípravky na báze bylín majú svoje špecifiká, ale v princípe sa nelíšia od klasických liekov. Rovnako ako u nich efekt závisí na 
prítomnosti chemikálie (účinnej látky). Z toho vyplýva, že ich užívanie sprevádzajú aj analogické negatíva v podobe rizika vedľajších 
účinkov. Na rozdiel od klasických liekov zvýhodňuje liečivé prípravky na báze bylín falošný pocit bezpečia. Pramení z toho, že k produktu 
nie je pribalený leták, ktorý dopodrobna rozoberá jednotlivé vedľajšie účinky a ich frekvenciu. Väčšinou tieto informácie nahrádza veta: 
Nie sú známe žiadne vedľajšie účinky. Neškodne znejúca formulácia však v skutočnosti znamená: Vedľajšie účinky nepoznáme, pretože 
ich nikto neskúmal. 

Najčastejšie vzniká problém sprevádzajúci príjem cudzorodých látok (či syntetického, alebo rastlinného pôvodu) v pečeni, kde sa tieto 
zlúčeniny metabolizujú. Toxické poškodenie pečene je dosť zradným vedľajším prejavom účinnej látky. Pre niekoho môže byť 
prekvapením, že hepatotoxický je napríklad aj extrakt zo zeleného čaju. Napriek tomu môžu milovníci čaju zostať pokojní. Nič im nehrozí. 
Nie sú schopní dostať do seba prirodzenou cestou také množstvo zložky epigalokatechín-3-galát (EGCG), aby ich to stálo zdravie. Riziko 
zlyhania pečene podstupujú len tí, ktorí užívajú rafinovaný extrakt EGCG. 

K ďalším veľmi nebezpečným bylinám, ktoré sú obsiahnuté v liečivých prípravkoch rastlinného pôvodu, patria ázijské druhy vranec 
zubatý, stavikrv mnohokvetý a chvojník čínsky. Stavikrv sa hojne vyváža, takže sa dá zohnať aj v Českej republike. Zato vranec sa v 
skladoch českých predajcov zrejme nenachádza a predaj chvojníka vzhľadom na obsah efedrínu zakazuje vyhláška č. 225/2008 Zb. 
definujúca požiadavky na doplnky stravy. K zakázaným druhom náleží tiež piepor opojný, aj napriek tomu ho niektoré české e-shopy 
ponúkajú. Mimo Európy sa používa ako liek na úzkosť, nespavosť a depresiu. Ale početný výskyt prípadov zlyhania pečene, a dokonca 
zlyhania obličiek spojených s pieprom viedol v mnohých európskych krajinách k zákazu jeho predaja. Prívrženci prírodnej liečby v 
obmedzení predaja piepra však vidia účelové spiknutie chrániace tučné zisky farmaceutických spoločností. 

Okrem skupiny tých zdravotne najzávadnejších druhov preberaných v odseku vyššie existujú také, ktoré spôsobujú problémy s pečeňou 
vzácnejšie, preto ich zoženiete v každej lekárni alebo obchode so sušenými bylinkami. Patrí k nim napríklad Aloe vera alebo kozlík 
lekársky. 

Rozhodnutie užiť liečivý prípravok na báze bylín v každom prípade nie je také banálne, ako by sa mohlo zdať. 

(preložené z: http://www.osel.cz/9139-lecite-se-bylinkami-napadlo-vas-ze-by-mohly-uskodit.html) 

27. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení nevyplýva z uvedeného textu? 

(A) I keď môže mať Aloe vera nežiaduce vedľajšie účinky, je 
pomerne jednoduché zohnať ho. 

(B) Látka nachádzajúca sa v zelenom čaji môže vo väčšom 
množstve poškodiť pečeň. 

(C) V Českej republike sa dá zohnať aj bylina, ktorej predaj je 
oficiálne zakázaný. 

(D) Farmaceutické spoločnosti nezriedka šíria nepravdivé 
informácie ohľadom vedľajších účinkov bylín na pečeň. 

(E) V balení liečivých prípravkov na báze bylín zvyčajne chýba 
informácia o frekvencii výskytu vedľajších účinkov. 

  

28. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení najlepšie zodpovedá tomu, čo sa 
v uvedenom texte uvádza o klasických liekoch a liečivých 
prípravkoch na báze bylín? 

(A) Obidva typy prípravkov môžu spôsobiť zlyhanie pečene, 
ale pri klasických liekoch je pravdepodobnosť zlyhania 
významne vyššia. 

(B) Na rozdiel od klasických liekov sú na baleniach liečivých 
prípravkov na báze bylín mnohokrát zámerne uvedené 
nepravdivé informácie. 

(C) Predaj liečivých prípravkov na báze bylín je štátom 
regulovaný prísnejšie ako predaj klasických liekov, 
pretože vedľajšie účinky bylinných prípravkov nie sú 
dostatočne známe. 

(D) Užitie klasických liekov aj liečivých prípravkov na 
báze bylín môže vyvolať vedľajšie účinky, avšak pri 
druhých zmieňovaných bývajú potenciálne vedľajšie 
účinky mnohokrát neprebádané. 

(E) Liečivé prípravky na báze bylín vníma spoločnosť ako 
bezpečnejšie než klasické lieky, pretože vedľajšie účinky 
hrozia až pri použití ich väčšieho množstva. 
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29. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení odporuje uvedenému textu? 

(A) Zložka epigalokatechín-3-galát sa do tela dostáva aj pitím 
bežne pripraveného zeleného čaju. 

(B) Na rozdiel od niektorých iných ázijských bylín 
nepredstavuje stavikrv mnohokvetý hrozbu pre 
zdravie. 

(C) Obsah vyhlášky č. 225/2008 Zb. bol ovplyvnený 
lobingom farmaceutických spoločností. 

(D) Pri liečivých prípravkoch na báze bylín je riziko 
vedľajších účinkov aj pri správnom užívaní podobné ako 
pri klasických liekoch. 

(E) Účinnosť piepra opojného pri potláčaní nespavosti nebola 
nikdy spoľahlivo preukázaná. 
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Za dvojicou textov nasledujú úlohy zostavené na základe ich obsahu. Všetky úlohy riešte iba na základe toho, čo sa v textoch 
píše alebo čo z textu vyplýva. Prečítajte si obidva texty v zadaní a potom vyberte najvhodnejšiu odpoveď na zadanú otázku. 
Otázku si prečítajte pozorne, pretože aj zdanlivo podobné zadania sa môžu líšiť. 

TEXT K ÚLOHÁM 30 AŽ 33 

Text 1 

Každý si dokáže predstaviť situáciu, v ktorej je smrť skôr vyslobodením. Je umelé predlžovanie utrpenia výrazom úcty k životu? 
Pokiaľ už v istej chvíli nie je nádej na zlepšenie, každý si môže položiť otázku, či takýto život ešte má zmysel. 

Eutanázia určite prináša vážne riziká. Nacistický režim svojho času spustil neslávne známy program, ktorého účelom bolo 
odstránenie „neužitočných jedákov“. Eutanázia teda nepatrí do réžie štátu. 

Druhým závažným rizikom je, že by sa eutanázia stala nástrojom na riešenie problémov, ktoré by v žiadnom prípade riešiť nemala. 
Pohár s jedom nesmie nahradiť starostlivosť psychológa alebo psychiatra. Duševné utrpenie môže byť hrozné, ale smrť nie je v 
tomto prípade ospravedlniteľná odpoveď. Sú iné alternatívy, ktoré treba využiť. Rovnako tak nesmie byť eutanázia liekom na 
osamelosť staroby. Jej účelom by mala byť len úľava od fyzickej bolesti. 

Usmrtenie pacienta je naozaj silný zásah a nemôže stačiť čisto len jeho žiadosť. Súhlasím, že lekári majú v maximálnej miere 
rešpektovať jeho želanie, má ale pacient tiež právo byť na vlastnú žiadosť usmrtený? Lekár je povinný liečiť podľa svojho 
najlepšieho vedomia a svedomia, a s prostriedkami, ktoré má k dispozícii. Nemôže byť nútený robiť zákrok, o ktorom vie, že 
pacienta zbytočne poškodí. 

Každá žiadosť o eutanáziu by musela byť prerokovaná komisiou lekárov, či sú splnené príslušné medicínske indikácie. Určite si to 
vyžiada dlhú a veľmi vzrušenú debatu. 

(preložené z: http://eportal.parlamentnilisty.cz/Articles/6863-jsem-pro-eutanazii-co-vy-.aspx) 

Text 2 

Samovrah, ktorý si berie život zo zúfalstva, hovorí: „Ste nehodní toho, aby som pre vás žil. Nič na tomto svete nie je natoľko dobré, 
aby som pre to žil.“ Nemá možnosť zabiť všetko, tak zabije aspoň seba. Samovražda je aktom slobody, ktorý marí akúkoľvek ďalšiu 
slobodu. 

Pre eutanáziu to platí tiež, ale aj ďalšie. Sugeruje, že život v utrpení nemá hodnotu či význam ani pre trpiaceho, ani pre jeho okolie. 
Je to však veľmi povrchný, pohodlný a primitívny pohľad na život. Berie život len z jeho slnečných stránok. 

Ďalej, je otázkou, či ľudia duševne trpiaci alebo ťažko chorí sú úplne schopní sa slobodne a uvážlivo rozhodnúť, či tu podliehajú 
tlaku okolia, okolnosti či atmosféry. Či by si radšej nezvolili život, keby vedeli, že niekto ich má skutočne rád a chce sa o nich 
starať. 

Po tretie, neviedlo by zavedenie eutanázie postupne k praxi veľkého a hromadného zabíjania? Nakoniec by mohol byť zabitý 
ktokoľvek, o kom by tak rozhodol lekár, príbuzní alebo štát. 

Po štvrté, keď niekto pácha samovraždu, stále je možné povedať, že je to jeho vec. Pri eutanázii jedna osoba zámerne zabíja druhú 
osobu. Zámerným zabitím nevinného života sa v spoločnosti relativizuje hodnota každého nevinného ľudského života, teda aj jeho 
nedotknuteľnosti. Tým slabnú a odpadávajú dôvody, prečo je zlé zabiť aj nevinné ľudské životy. 

Po piate, nebola by eutanázia degradáciou dôstojného a šľachetného povolania a popretím poslania lekára? Urobiť z osoby, ktorá ma 
liečiť, zabijaka? Keď už eutanázia, potom zaveďme inú, novú profesiu – štátom licencovanú – zabijak. 

(preložené z: http://eportal.parlamentnilisty.cz/Articles/1388-euthanasie-ne-dekuji-mam-lepsi-plany-pro-dnesek-a-pro-zivot-.aspx) 
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30. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení odporuje každému z obidvoch 
uvedených textov? 

(A) Niektorí duševne trpiaci ľudia vidia v eutanázii 
východisko zo svojej situácie. 

(B) Eutanázia je aktom slobody. 
(C) Poslaním lekára je vyhovieť prianiu pacienta, i keby to 

malo viesť k pacientovej smrti. 
(D) Predlžovanie života naplneného fyzickým utrpením je 

výrazom neúcty k životu. 
(E) Zástancovia eutanázie berú život len z jeho slnečných 

stránok. 
  

31. 

Ktoré z nasledujúcich rizík eutanázie je zmienené v každom 
z uvedenej dvojice textov? 

(A) Mohla by vyvolať odpor nesúhlasiacich lekárov. 
(B) Mohla by spôsobiť nárast počtu samovrážd. 
(C) Mohla by viesť k zníženiu záujmu o povolanie lekára. 
(D) Mohla by zvýšiť kriminalitu v spoločnosti. 
(E) O zabití človeka by mohli rozhodovať iní, napríklad 

štát. 
  

32. 

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie opisuje postoje 
autorov jednotlivých textov k názoru, že by eutanáziu mal 
vykonávať lekár? 

(A) Autor prvého textu k tomu nezaujíma jednoznačné 
stanovisko, autor druhého textu to odmieta. 

(B) Autor prvého textu aj autor druhého textu s tým súhlasia. 
(C) Autor prvého textu s tým súhlasí, autor druhého textu svoj 

postoj nevyjadruje. 
(D) Autor prvého textu s tým súhlasí, autor druhého textu 

o tom vyjadruje pochybnosti. 
(E) Autor prvého textu to odmieta, autor druhého textu o tom 

vyjadruje pochybnosti. 
  

33. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva aspoň z jedného 
z uvedených textov? 

(A) Samovrah by vždy radšej zabil niekoho zo svojho okolia 
ako seba. 

(B) Samovražda a eutanázia sa zvyčajne líšia v počte 
zapojených osôb. 

(C) Niektorí lekári odmietajú z náboženských dôvodov 
vykonávať eutanáziu. 

(D) Podľa lekárskej etiky musí lekár vždy rešpektovať želanie 
pacienta. 

(E) Ak nevedie psychiatrická liečba k zlepšeniu duševného 
stavu, je možné uvažovať o eutanázii. 

  

 
 
 

STOP – KONIEC ČASTI 1 

Ak ste skončili a ešte vám zostáva čas, môžete si skontrolovať svoju prácu v tejto časti. 
Nie je dovolené venovať sa ďalšej časti! 
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Nie je povolené používať kalkulačky! Ak nie je uvedené inak, všetky použité čísla sú reálne a zapísané v desiatkovej sústave. 
Čiary, ktoré sa javia ako priame, považujte za priamky. Číslo umiestnené pri časti geometrického obrazca označuje veľkosť tejto 
časti. O veľkosti neoznačených častí obrazcov nie je možné robiť žiadne predpoklady. Geometrické úlohy riešte pomocou 
matematických znalostí, nie odhadom či meraním z obrázka. Ak úloha obsahuje premennú, je potrebné pre riešenie zvážiť všetky 
jej prípustné hodnoty. 

TEXT K ÚLOHÁM 34 AŽ 36 

Šesť kamarátov (Jana, Dušan, Kamil, Petra, Milan, Táňa) sa rozhodlo ohodnotiť plavecké bazény (Motorlet, Podolie, Šutka). Každý 
mohol každému bazénu prideliť 10 bodov (najlepšie hodnotenie) až žiadny bod (najhoršie hodnotenie). Graf ukazuje, koľko bodov 
jednotlivé bazény od každého z nich dostali (kamaráti prideľovali len celé body). 

 
 

34. 

Pre koho platí, že pridelil Motorletu viac bodov ako Podoliu, 
ale menej ako Šutke? 

(A) pre nikoho 
(B) pre Janu 
(C) pre Kamila 
(D) pre Petru 
(E) pre Táňu 
  

35. 

Aké by bolo poradie bazénov (od najvyššieho počtu bodov po 
najnižší), pokiaľ by sa sčítali len body od Jany a od Kamila? 

(A) 1. Motorlet, 2. Podolie, 3. Šutka 
(B) 1. Šutka, 2. Motorlet, 3. Podolie 
(C) 1. Šutka, 2. Podolie, 3. Motorlet 
(D) 1. Podolie, 2. Šutka, 3. Motorlet 
(E) 1. Podolie, 2. Motorlet, 3. Šutka 
  

36. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení platí? 

(A) Jana hodnotila každý z bazénov lepšie ako Petra. 
(B) Podolie získalo od chlapcov dohromady práve 15 bodov. 
(C) Jana s Kamilom pridelili Motorletu dohromady 

rovnako bodov ako Petra s Milanom. 
(D) Milan s Dušanom pridelili dohromady každému bazénu 

aspoň 10 bodov. 
(E) Ani jedno z tvrdení (A) až (D) neplatí. 
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TEXT K ÚLOHÁM 37 AŽ 39 

Tabuľka uvádza kurzy jednotlivých zahraničných mien voči korune (počet korún za jednotku cudzej meny) v priebehu jedného 
týždňa v zmenárni. Kurz je rovnaký pre nákup aj predaj. Kurz je tým vyšší, čím viac za jednu jednotku cudzej meny dostaneme 
(zaplatíme). 

 pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota 

dolár 17,8 17,9 17,9 18,0 17,9 17,9 

euro 24,5 24,6 24,7 24,8 24,9 25,0 

kuna 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 

frank 20,0 20,1 20,0 20,1 20,0 20,1 

zlotý 5,7 5,75 5,75 6,0 5,9 5,8 

libra 28,5 28,4 28,3 28,3 28,2 28,2 

 

37. 

Pokiaľ by Peter minul každý deň v zmenárni 1 000 korún za 
eurá a ďalších 1 000 korún za kuny, v ktorý deň by dostal v 
súčte najmenej eur a kún? 

(A) v pondelok 
(B) v stredu 
(C) vo štvrtok 
(D) v piatok 
(E) v sobotu 
  

38. 

Ktoré meny a v ktorý deň mali v zmenárni absolútne najvyšší 
a najnižší kurz? 

(A) najvyšší kurz euro v piatok, najnižší kurz kuna v pondelok 
(B) najvyšší kurz libra v piatok, najnižší kurz kuna v sobotu 
(C) najvyšší kurz libra v pondelok, najnižší kurz kuna 

v pondelok 
(D) najvyšší kurz libra v pondelok, najnižší kurz zlotý 

v pondelok 
(E) najvyšší kurz libra v piatok, najnižší kurz kuna v piatok 
  

39. 

Pokiaľ by Peter kúpil každý deň v zmenárni 100 libier 
a 100 frankov, v ktorý deň by za ne minul najmenej korún? 

(A) v pondelok 
(B) v stredu 
(C) vo štvrtok 
(D) v piatok 
(E) v sobotu 
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V nasledujúcich úlohách porovnajte hodnoty výrazov vľavo a vpravo a zvoľte odpoveď: 
(A) pokiaľ je hodnota vľavo väčšia, 
(B) pokiaľ je hodnota vpravo väčšia, 
(C) pokiaľ sa hodnoty rovnajú, 
(D) pokiaľ nie je možné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia (to znamená nie je možné jednoznačne rozhodnúť, či je   
              hodnota vľavo väčšia než hodnota vpravo, menšia než hodnota vpravo, alebo rovnako veľká ako hodnota vpravo).  

Informácie týkajúce sa jedného alebo oboch výrazov sú vždy uvedené nad oboma výrazmi. 

vľavo vpravo 

40. 

a = 4 · 3 · 2 · 1 
b = 3 · 2 · 1 

a − b 3b 
 

(A) Hodnota vľavo je väčšia než hodnota vpravo. 
(B) Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo. 
(C) Hodnota vpravo je rovnaká ako hodnota vľavo. 
(D) Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia. 
  

41. 
 

počet dní v 36 mesiacoch počet minút v 1 dni 
 

(A) Hodnota vľavo je väčšia než hodnota vpravo. 
(B) Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo. 
(C) Hodnota vpravo je rovnaká ako hodnota vľavo. 
(D) Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia. 
  

42. 

a je najmenšie kladné šesťciferné číslo 
b je najväčšie kladné päťciferné číslo 

1a

a


 

1

b

b 
 

 

(A) Hodnota vľavo je väčšia než hodnota vpravo. 
(B) Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo. 
(C) Hodnota vpravo je rovnaká ako hodnota vľavo. 
(D) Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia. 
  

vľavo vpravo 

43. 

20 % z x sa rovná päť 
25 % z y sa rovná šesť 

1,2x 1,25y 
 

(A) Hodnota vľavo je väčšia než hodnota vpravo. 
(B) Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo. 
(C) Hodnota vpravo je rovnaká ako hodnota vľavo. 
(D) Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia. 
  

44. 
 

počet všetkých kladných 
čísel menších než 1 000, 
ktoré sú spoločným 
násobkom čísel 2 a 5 

počet všetkých kladných 
čísel menších než 1 000, 

ktoré sú spoločným 
násobkom čísel 3 a 6 

 

(A) Hodnota vľavo je väčšia než hodnota vpravo. 
(B) Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo. 
(C) Hodnota vpravo je rovnaká ako hodnota vľavo. 
(D) Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia. 
  

45. 

Veľký štvorec rozstriháme na 16 zhodných malých štvorčekov. 

dvojnásobok obvodu 
veľkého štvorca 

osemnásobok obvodu malého 
štvorčeka 

 

(A) Hodnota vľavo je väčšia než hodnota vpravo. 
(B) Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo. 
(C) Hodnota vpravo je rovnaká ako hodnota vľavo. 
(D) Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia. 
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Každá z nasledujúcich úloh sa skladá z otázky a dvoch tvrdení označených ako (1) a (2), ktoré obsahujú určité informácie. 
Niektoré úlohy obsahujú tiež úvodné informácie. S využitím všetkých týchto informácií, znalostí matematiky a objektívne 
známych faktov (t.j. napr. koľko dní má júl, čo znamená pojem zľava doprava...) rozhodnite, či sú dané informácie dostačujúce 
na určenie jednoznačnej odpovede na otázku v zadaní. 

46. 

Je celé číslo A kladné? 

(1) A2 − 1 > 100 
(2) A3 − 1 > 100 

(A) Tvrdenie (1) samotné je dostačujúce, ale tvrdenie (2) 
samotné nie je dostačujúce. 

(B) Tvrdenie (2) samotné je dostačujúce, ale tvrdenie (1) 
samotné nie je dostačujúce. 

(C) Obe tvrdenia dohromady sú dostačujúce, ale ani jedno 
tvrdenie samotné nie je dostačujúce. 

(D) Každé tvrdenie samotné je dostačujúce. 
(E) Tvrdenia (1) a (2) dohromady nie sú dostačujúce. 
  

47. 

Pri hode tromi štandardnými šesťstennými hracími kockami 
bol súčet hodnôt, ktoré padli na všetkých kockách, rovný 8. 
Aké hodnoty padli na jednotlivých kockách? 

(1) Na každej kocke padla iná hodnota. 
(2) Na prvej kocke padla dvakrát väčšia hodnota ako na 

druhej kocke. 

(A) Tvrdenie (1) samotné je dostačujúce, ale tvrdenie (2) 
samotné nie je dostačujúce. 

(B) Tvrdenie (2) samotné je dostačujúce, ale tvrdenie (1) 
samotné nie je dostačujúce. 

(C) Obe tvrdenia dohromady sú dostačujúce, ale ani jedno 
tvrdenie samotné nie je dostačujúce. 

(D) Každé tvrdenie samotné je dostačujúce. 
(E) Tvrdenia (1) a (2) dohromady nie sú dostačujúce. 
  

48. 

Je priemerný vek všetkých členov turistického oddielu vyšší 
ako 10 rokov? 

(1) Pokiaľ by z oddielu odišiel najmladší zo všetkých 
členov, priemerný vek všetkých zvyšných členov 
oddielu by bol vyšší ako 10 rokov. 

(2) Pokiaľ by do oddielu pribudol ďalší člen, ktorý má viac 
ako 11 rokov, priemerný vek všetkých členov oddielu by 
bol vyšší ako 10 rokov. 

(A) Tvrdenie (1) samotné je dostačujúce, ale tvrdenie (2) 
samotné nie je dostačujúce. 

(B) Tvrdenie (2) samotné je dostačujúce, ale tvrdenie (1) 
samotné nie je dostačujúce. 

(C) Obe tvrdenia dohromady sú dostačujúce, ale ani jedno 
tvrdenie samotné nie je dostačujúce. 

(D) Každé tvrdenie samotné je dostačujúce. 
(E) Tvrdenia (1) a (2) dohromady nie sú dostačujúce. 
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49. 

Zo zhodných kociek je postavená pyramída. Základňa je 
tvorená tromi radmi po troch kockách, každá vyššia vrstva 
má o jeden rad menej a o jednu kocku menej v každom rade 
ako vrstva pod ňou. Koľko je celkom na túto pyramídu 
potrebných kociek? 

(A) 11 
(B) 12 
(C) 13 
(D) 14 
  

50. 

Celú finančnú čiastku určenú na ceny si najlepší traja 
pretekári rozdelili (od najlepšieho po najhoršieho) v pomere 5 
: 3 : 1. Aká bola celková čiastka určená na ceny, ak je rozdiel 
medzi tým, čo dostal prvý, a tým, čo dostal tretí v poradí, 2 
400 korún? 

(A) 4 800 korún 
(B) 5 000 korún 
(C) 5 400 korún 
(D) 7 200 korún 
  

51. 

Mal som celkovo 30 zápaliek. Z nich som dal šesť Jurajovi 
a štyri Martinovi (ani jeden z nich predtým nemal žiadnu 
zápalku). Každý z nás zapaľuje samostatne sviečky. Najviac 
koľko sviečok všetci traja dohromady zapálime, keď ja 
spotrebujem na zapálenie každej sviečky 2 zápalky, Juraj 
3 zápalky a Martin o 100 % viac zápaliek ako ja? 

(A)   9 
(B) 11 
(C) 13 
(D) 15 
  

52. 

Pokiaľ z je celé číslo, celkom pre koľko rôznych hodnôt z 
platí nerovnosť |z – 2| < 3? 

(A) pre jednu 
(B) pre dve 
(C) pre päť 
(D) pre sedem 
  

53. 

Jane trvá prebehnutie každých 400 metrov práve 1,2 minúty. 
Peter vždy beží priemernou rýchlosťou 18 km/h a Martinovi 
trvá prebehnutie každých 100 m 0,01 h. Pokiaľ budú 
spoločne pretekať v behu na vzdialenosť 1 km a celú trať 
každý z nich pobeží uvedenou rýchlosťou, v akom poradí 
dobehnú? 

(A) 1. Martin, 2. Jana, 3. Peter 
(B) 1. Jana, 2. Martin, 3. Peter 
(C) 1. Peter, 2. Jana, 3. Martin 
(D) 1. Jana, 2. Peter, 3. Martin 
  

54. 

Ľudovít má dvakrát viac známok ako Martin. Norbert má 
rovnaký počet známok, ako majú Ľudovít a Martin 
dohromady. Ak dá Norbert Martinovi 40 známok, budú ich 
mať všetci traja rovnaký počet. Koľko známok majú všetci 
traja dohromady? 

(A) 240 
(B) 180 
(C) 150 
(D) 120 
  

55. 

Janka, Rebeka a Zuzana vyrazili na bobovú dráhu. V ponuke 
sú tri tipy cestovného: 

 A: 50 korún za každú jazdu 
 B: 240 korún za permanentku na 6 jázd 
 C: 420 korún za permanentku na 12 jázd 

Janka chce ísť päťkrát, Rebeka trikrát a Zuzana deväťkrát. 
Permanentky sú neprenosné a jazdí sa po jednom. Cestovné 
sa kupuje postupne po vyčerpaní predchádzajúceho 
cestovného. 

Aké cestovné si má ktorá z nich kúpiť pred svojou prvou 
jazdou, aby za plánované jazdy zaplatili všetky tri dohromady 
čo najmenej? 

(A) Janka A, Rebeka A, Zuzana B alebo C 
(B) Janka A, Rebeka B, Zuzana A alebo B 
(C) Janka B, Rebeka A, Zuzana A alebo B 
(D) Janka B, Rebeka A, Zuzana C 
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Každá z nasledujúcich úloh je založená na texte alebo na rovnici, nerovnici, zápise funkcie, či na inom matematickom výraze, 
prípadne ich kombinácii. Riešenie úlohy spočíva v matematizácii určitej situácie alebo naopak v prevedení matematického 
zadania do verbálnej podoby. Vždy si pozorne prečítajte otázku – i zdanlivo podobné zadania sa môžu líšiť. 

56. 

V klube je celkom c chlapcov a d dievčat, medzi nimi aj 
súrodenci Marek, Jana a Petra. Zvyšných chlapcov je v klube 
dvakrát viac než zvyšných dievčat. Ktorý z nasledujúcich 
vzťahov vyjadruje uvedenú situáciu? 

(A) 2 ( 1) 2c d     

(B) 1 2 ( 2)c d     

(C) 1 2 ( 2)c d     

(D) 1 2 2c d    
  

57. Úloha na základě tiskové chyby vyřazena 

Juraj si počas dvojmesačnej brigády zarobil celkom J korún, 
Blanka si počas rovnakého obdobia zarobila celkom B korún. 
Platí vzťah: 

200
2

J B
  

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného vzťahu? 

(A) Juraj si za celú brigádu dohromady zarobil 800 korún. 
(B) Juraj si priemerne denne zarobil o 200 korún viac ako 

Blanka. 
(C) Juraj si priemerne za mesiac zarobil o 200 korún viac 

ako Blanka. 
(D) Blanka si počas celej brigády zarobila o 200 korún menej 

ako Juraj. 
  

58. 

Operácia ♣ je definovaná vzťahom ( ) ( )a b a b a b     . 

Čomu sa rovná (2 3) 4  ? 

(A) −9 
(B) −5 
(C) 5 
(D) 9 
  

59. 

Funkcia f je definovaná vzťahom 
3

( ) 10
2

x
f x


  . Ktoré 

z nasledujúcich tvrdení platí pre najväčšie zo všetkých čísel x, 
pre ktoré je hodnota f(x) nezáporná? 

(A) Je jednociferné. 
(B) Je záporné. 
(C) Je deliteľné piatimi. 
(D) Je väčšie než 20. 
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Každá z nasledujúcich úloh je založená na texte a na súbore podmienok. Rozlišujte, ktoré podmienky sa týkajú celej série úloh 
a ktoré podmienky sú uvedené iba pre jednu jedinú úlohu. Pri niektorých úlohách môže byť užitočné pomôcť si hrubým náčrtom. 

TEXT K ÚLOHÁM 60 AŽ 63 

Lenka má v pondelok sedem vyučovacích hodín: matematiku, 
nemčinu, fyziku, slovenčinu, dejepis, biológiu a chémiu. Vieme, že: 

 Hodiny idú tesne za sebou a začínajú prvou hodinou. 
 Lenkine obľúbené predmety sú slovenčina, dejepis, 

fyzika, nemčina. 
 Žiadne dva Lenkine obľúbené predmety nenasledujú 

tesne po sebe. 
 Posledná hodina nie je ani nemčina, ani fyzika. 
 Matematika nasleduje ihneď po slovenčine. 
 Štvrtá hodina je chémia. 
 Hodina biológie sa koná neskôr ako hodina chémie. 

60. 

Ktorý predmet má Lenka šiestu hodinu? 

(A) matematiku 
(B) fyziku 
(C) nemčinu 
(D) dejepis 
(E) biológiu 
  

61. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení je určite pravdivé? 

(A) Prvá hodina je biológia. 
(B) Piata hodina je fyzika. 
(C) Posledná hodina je dejepis. 
(D) Hodina fyziky je v rozvrhu ihneď po slovenčine. 
(E) Hodina nemčiny nasleduje ihneď po matematike. 
  

62. 

Kedy môže byť v rozvrhu matematika? 

(A) len prvú hodinu 
(B) len druhú hodinu 
(C) kedykoľvek z dvojice druhá hodina, tretia hodina 
(D) kedykoľvek z dvojice tretia hodina, piata hodina 
(E) kedykoľvek z dvojice prvá hodina, šiesta hodina 
  

63. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení je určite nepravdivé? 

(A) Prvá hodina je slovenčina. 
(B) Fyzika je neskôr ako nemčina. 
(C) Nemčina je neskôr ako fyzika. 
(D) Dejepis je neskôr ako chémia. 
(E) Slovenčina je neskôr ako biológia. 
  

TEXT K ÚLOHÁM 64 AŽ 66 

Každý zo štyroch kamarátov (Filip, Jakub, Milan, Vojto) má 
doma iné domáce zviera (pes, morča, činčila, kocúr), každé zo 
zvierat sa inak volá (Alda, Kelim, Mati, Pif). Vieme, že: 

 Milan nemá kocúra. 
 Činčila sa nevolá ani Alda, ani Kelim. 
 Vojtovo zviera sa volá Mati, Filipovo zviera sa volá Pif. 
 Jakub má psa. 
 Kelim nie je ani kocúr, ani pes. 

64. 

Kto môže mať činčilu? 

(A) len Filip 
(B) len Vojto 
(C) len Milan 
(D) ktokoľvek z dvojice Vojto, Filip 
(E) ktokoľvek z dvojice Filip, Milan 
  

65. 

Ktoré zviera môže mať Milan? 

(A) len kocúra 
(B) len morča 
(C) ktorékoľvek z dvojice morča, činčila 
(D) ktorékoľvek z dvojice činčila, kocúr 
(E) ktorékoľvek z dvojice kocúr, morča 
  

66. 

Pokiaľ by platilo, že kocúr sa volá Mati, ako by sa mohla volať 
činčila? 

(A) len Pif 
(B) len Alda 
(C) len Kelim 
(D) akokoľvek z dvojice Pif, Kelim 
(E) akokoľvek z dvojice Kelim, Alda 
  

 

 
STOP – KONIEC TESTU 

Ak ste skončili a ešte vám zostáva čas, môžete si skontrolovat svoju prácu v tejto časti. 
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