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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. 

Trochu se opozdil, a ______ proto ______ úvodních tónů 
koncertu. 

(A) spěchal – namísto 
(B) neslyšel – zahájení 
(C) přišel – až během 
(D) zaslechl – několik 
(E) zmeškal – více 
  

2. 

Obavy z toho, že Evropskou komisí zaváděná regulace ______ 
technologický rozvoj a Evropu v dlouhodobém horizontu proti 
zbytku světa ______, nelze jen tak smést ze stolu. 

(A) zbrzdí – znevýhodní 
(B) zintenzivní – diskvalifikuje 
(C) urychlí – zničí 
(D) ovlivní – upřednostní 
(E) podmíní – promění 
  

3. 

V rámci ______ opatření byly z důvodu přemnožení medvědů 
u škol a školek ______ provizorní ploty, ke zvýšení bezpečnosti 
obyvatel byly ______ vojenské hlídky. 

(A) mimořádných – namontovány – povolány 
(B) nezbytných – zbořeny – shromážděny 
(C) preventivních – vystavěny – dodány 
(D) bezpečnostních – nalakovány – aktivovány 
(E) řadových – umístěny – dohodnuty 
  

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. 

VÝŠIVKA : ______ = ______ : TAH 

(A) jehla – štětec 
(B) steh – obraz 
(C) ubrus – skica 
(D) ozdoba – plátno 
(E) nit – šachovnice 
  

5. 

DETEKTIVKA : ______ = ______ : BOTNÍK 

(A) kniha – dřevo 
(B) zločin – krabice 
(C) pachatel – truhlář 
(D) knihovna – tenisky 
(E) motiv – bačkory 
  

6. 

______ : PÁTRAT = ______ : LÉČIT SE 

(A) hlídač – lékař 
(B) nalezení – zranění 
(C) zločin – nemoc 
(D) odhalení – uzdravení 
(E) ztráta – lék 
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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. 

Průběh schůze byl významně ovlivněn zjitřenými emocemi 
většiny účastníků. 

synonymum 

(A) rozbouřenými 
(B) nekontrolovatelnými 
(C) vyjadřovanými 
(D) negativními 
(E) ničivými 

antonymum 

(F) utajovanými 
(G) utišenými 
(H) zvládnutelnými 
(I) kladnými 
(J) projevenými 
  

8. 

Od člověka jeho charakteru jsme nemohli očekávat nic jiného 
než bezobsažné fráze. 

synonymum 

(A) plané 
(B) ustálené 
(C) znepokojivé 
(D) vyprazdňující se 
(E) klamavé 

antonymum 

(F) spravedlivé 
(G) úslužné 
(H) zajímavé 
(I) hlubokomyslné 
(J) plné 
  

9. 

Vzhledem k, byť zatím jen pozvolnému, nárůstu počtu obyvatel 
vedení města raději už nyní zahájilo diskusi o navýšení kapacity 
mateřských škol. 

synonymum 

(A) překvapivému 
(B) výraznému 
(C) trvajícímu 
(D) předpovídanému 
(E) pomalému 

antonymum 

(F) razantnímu 
(G) zanedbatelnému 
(H) přechodnému 
(I) nepravděpodobnému 
(J) očekávanému 
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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. 

Pokud maso nejdříve uložíme do marinády, která obsahuje pivo nebo víno, získáme zdravější steak. Zjistili to vědci, kteří porovnávali 
obsah karcinogenních látek v takto připraveném steaku a ve steaku bez předchozí úpravy. U grilovaného masa je množství 
karcinogenních látek značné vlivem prudkého vystavení vysokým teplotám. Úroveň nebezpečných látek snižuje nejen pivo a víno, ale 
i marináda z olivového oleje, citronové šťávy či česneku. Výzkumy ukázaly, že tyto marinády se při grilování přepalují, a zvyšují tak 
obsah karcinogenních látek ve steaku až o devadesát procent. Podobný pozitivní vliv mají tyto marinády i při smažení masa. 

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

(A) Pokud maso nejdříve uložíme do marinády, která obsahuje pivo nebo víno, získáme zdravější steak. 
(B) Zjistili to vědci, kteří porovnávali obsah karcinogenních látek v takto připraveném steaku a ve steaku bez předchozí úpravy. 
(C) Úroveň nebezpečných látek snižuje nejen pivo a víno, ale i marináda z olivového oleje, citronové šťávy či česneku. 
(D) Výzkumy ukázaly, že tyto marinády se při grilování přepalují, a zvyšují tak obsah karcinogenních látek ve steaku až o 

devadesát procent. 
(E) Podobný pozitivní vliv mají tyto marinády i při smažení masa. 
  

11. 

Nelegální obchod s drogami, včetně marihuany a hašiše, vydělává organizovanému zločinu miliardy eur ročně. Účinnou zbraní proti tomuto 
nelegálnímu obchodu nemůže být dekriminalizace, nebo dokonce legalizace marihuany. Dnes se zdá nepředstavitelné, že přijdete do Tesca, 
koupíte si „balíček trávy“ a pak se někde v parku v pohodě zhulíte. Ale to je světový trend, jehož smysluplnost obhajují lékaři i kriminalisté. 
Dlouhodobě hluboce zažité přesvědčení o nutnosti kriminalizace držitelů drog končí. Nerepresivní systém povede při potírání 
organizovaného zločinu k většímu úspěchu než „boj proti drogám“, o nějž se OSN marně pokoušela dlouhá léta. 

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

(A) Účinnou zbraní proti tomuto nelegálnímu obchodu nemůže být dekriminalizace, nebo dokonce legalizace marihuany. 
(B) Dnes se zdá nepředstavitelné, že přijdete do Tesca, koupíte si „balíček trávy“ a pak se někde v parku v pohodě zhulíte. 
(C) Ale to je světový trend, jehož smysluplnost obhajují lékaři i kriminalisté. 
(D) Dlouhodobě hluboce zažité přesvědčení o nutnosti kriminalizace držitelů drog končí. 
(E) Nerepresivní systém povede při potírání organizovaného zločinu k většímu úspěchu než „boj proti drogám“, o nějž se OSN 

marně pokoušela dlouhá léta. 
  

12. 

Zákon, podle něhož se má církvím vrátit majetek ukradený komunisty, obsahuje „zadní vrátka“, kvůli kterým by se církvím část 
původně jejich majetku nevrátila. V důsledku toho církve podaly stovky žalob, jimiž se domáhají majetku, který restituční zákon 
umožňuje nevrátit. Jde o pozemky, budovy, ale třeba i obrazy nebo sochy, které stát převáděl na kraje či obce nebo prodával firmám 
i soukromníkům předtím, než se rozjely církevní restituce. Mnohdy navzdory tomu, že majetek měl být podle takzvaného blokačního 
paragrafu z roku 1991 připravený na budoucí vrácení církvím. Ty nyní chtějí, aby soudy takové porevoluční přesuny majetku 
přezkoumaly. Jedná se o sporný majetek ve společném vlastnictví státu a církví. Katolická církev je na rozdíl od ostatních církví 
mírnější a žádá jen věci, které stát převedl nebo prodal až po roce 2006, za ostatní požaduje finanční náhradu. 

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

(A) Zákon, podle něhož se má církvím vrátit majetek ukradený komunisty, obsahuje „zadní vrátka“, kvůli kterým by se církvím část 
původně jejich majetku nevrátila. 

(B) Mnohdy navzdory tomu, že majetek měl být podle takzvaného blokačního paragrafu z roku 1991 připravený na budoucí vrácení 
církvím. 

(C) Ty nyní chtějí, aby soudy takové porevoluční přesuny přezkoumaly. 
(D) Jedná se o sporný majetek ve společném vlastnictví státu a církví. 
(E) Katolická církev je na rozdíl od ostatních církví mírnější a žádá jen věci, které stát převedl nebo prodal až po roce 2006, za 

ostatní požaduje finanční náhradu. 
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13. 

Zámecký areál ve Veltrusech patří k největším přírodně krajinářským parkům u nás. Nalezneme jej snadno asi 25 km severně od Prahy u řeky 
Vltavy. Ačkoli se park nachází v blízkosti řeky, ta na něj neměla v minulosti prakticky žádný vliv. Zdejší zámek i park začali budovat 
Chotkové na počátku 18. století. Samotný zámek se nachází na ostrově, který vznikl díky povodním v roce 1710. V okolí zámku začali 
Chotkové upravovat krajinu ve francouzském stylu. Ten se vyznačuje především pravidelností, geometrickými tvary a bohatými květinovými 
záhony. Francouzská zahrada však byla zničena při povodni v roce 1764 a již nebyla obnovena. Velká voda pozměnila podobu parku ještě 
několikrát. Největší pohromou však byly pro celý areál povodně v roce 2002, kdy byla zatopena většina parku. 

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

(A) Ačkoli se park nachází v blízkosti řeky, ta na něj neměla v minulosti prakticky žádný vliv. 
(B) Samotný zámek se nachází na ostrově, který vznikl díky povodním v roce 1710. 
(C) V okolí zámku začali Chotkové upravovat krajinu ve francouzském stylu. 
(D) Velká voda pozměnila podobu parku ještě několikrát. 
(E) Největší pohromou však byly pro celý areál povodně v roce 2002, kdy byla zatopena většina parku. 
  

14. 

Tání ledovců je jedním z důsledků globálního oteplování. Minimálně od konce 70. let 20. století nás tání ledovců trápí i na obou 
zemských pólech. Na severu pomalu roztával led, zatímco na jihu jeho množství rostlo. Posledních pár let to ale už neplatí. Jak zjistili 
vědci, led ubývá nově i na jihu, tedy na Antarktidě. Množství mořského ledu tady rostlo do roku 2014, kdy dosáhlo rekordu za poslední 
čtyři dekády. Hned v následujícím roce však přišel zlom a jižní pól začal roztávat. Antarktida během let 2015 až 2018 přišla o 2 miliony 
kilometrů čtverečních ledu. Nejenže tím předčila v úbytku ledu Arktidu, ale během tří let přišla také o více zmrzlé mořské vody, než 
kolik jí přibylo za předchozích 40 let. 

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

(A) Minimálně od konce 70. let 20. století nás tání ledovců trápí i na obou zemských pólech. 
(B) Na severu pomalu roztával led, zatímco na jihu jeho množství rostlo. 
(C) Posledních pár let to ale už neplatí. 
(D) Množství mořského ledu tady rostlo do roku 2014, kdy dosáhlo rekordu za poslední čtyři dekády. 
(E) Hned v následujícím roce však přišel zlom a jižní pól začal roztávat. 
  

15. 

Dá-li se určitý jev vysvětlit mnoha způsoby, nejpravděpodobnější vysvětlení je to nejjednodušší. Tento princip známý z vědy jako tzv. 
Occamova břitva se hodí i pro dnešní složitý svět. Kromě běžné interpretace událostí doporučuje vzít v úvahu i ty nejsložitější, neboť 
v nich může být zrnko pravdy. Alternativní výklad nebo teorie se tak začne zkoumat až ve chvíli, kdy je jednodušší teorie vyvrácena. 
Například dokud ve fyzice na vše stačila klasická mechanika, nebyla Einsteinova teorie relativity potřeba. Naopak vynakládat energii 
na fantastické a konspirační teorie zbytečně brzdí pokrok a znemožňuje společenskou shodu. 

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

(A) Dá-li se určitý jev vysvětlit mnoha způsoby, nejpravděpodobnější vysvětlení je to nejjednodušší. 
(B) Tento princip známý z vědy jako tzv. Occamova břitva se hodí i pro dnešní složitý svět. 
(C) Kromě běžné interpretace událostí doporučuje vzít v úvahu i ty nejsložitější, neboť v nich může být zrnko pravdy. 
(D) Alternativní výklad nebo teorie se tak začne zkoumat až ve chvíli, kdy je jednodušší teorie vyvrácena. 
(E) Například dokud ve fyzice na vše stačila klasická mechanika, nebyla Einsteinova teorie relativity potřeba. 
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Všechny následující úlohy řešte pouze na základě informací uvedených v textu či z něho vyplývajících. 

16. 

Japonsko je naprosto odlišné od všech ostatních zemí. Velkou 
část své historie totiž fungovalo v naprosté izolaci od zbytku 
světa. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Dnešní Japonsko se od Japonska z éry izolace naprosto 
odlišuje. 

(B) Odlišnost Japonska byla důvodem pro jeho dlouholetou 
a naprostou izolaci. 

(C) Důsledky japonské historické izolace se promítají i do 
současnosti země. 

(D) Jedině díky naprosté odlišnosti od ostatních zemí mohlo 
Japonsko fungovat i v naprosté izolaci. 

(E) Japonsko bylo v minulosti zbytku světa podobnější než 
dnes. 

  

17. 

Žijeme v době, kdy už západní mocnosti nejsou jedinými 
významnými hráči na mezinárodním ekonomickém hřišti. Čína 
ve velikosti HDP brzy předběhne Spojené státy, Indové 
a Japonci budou časem šlapat Američanům a Evropanům na 
paty také. Ač se může zdát, že Asie poprvé v historii trumfne 
západní svět, pravda je jiná. Ve skutečnosti se jen po dvou 
staletích na vedlejší koleji zmátořila a nárokuje si být znovu 
centrem globální ekonomické aktivity. Ještě v 17. století totiž 
asijský kontinent produkoval dvě třetiny světového HDP. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Západní mocnosti budou v blízké budoucnosti čelit 
hluboké ekonomické krizi. 

(B) Celková velikost HDP Indie a Japonska již brzy 
předstihne celkovou velikost HDP Ameriky a Evropy. 

(C) Od počátku 17. století zažíval asijský kontinent období 
nepřetržitého ekonomického úpadku. 

(D) Asijský kontinent již v minulosti byl významným 
centrem globální ekonomické aktivity. 

(E) Asijské země zřejmě opět budou produkovat dvě třetiny 
světového HDP. 

  

18. 

Autor navázal na své již dříve publikované texty o myslivosti 
prací, v níž zpracovává dějiny lovu jakožto nejstarší lidské 
činnosti. Přílohou této, jeho v pořadí už třetí vydané knihy je 
také pojednání o historii lesních rohů. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Autorovo zpracování dějin lovu bylo vydáno v knižní 
podobě. 

(B) Po knihách o myslivosti a dějinách lovu vydal autor ještě 
třetí, o historii lesních rohů. 

(C) Pojednání o historii lesních rohů je třetí přílohou autorovy 
knihy. 

(D) Autorovou druhou vydanou knihou byla publikace o době, 
než se člověk začal věnovat lovu. 

(E) Pojednání o historii lesních rohů rozvíjí autorovy dříve 
publikované texty o myslivosti. 

  

19. 

Tyndallův jev je difuzní rozptyl světla vznikající, pokud paprsek 
prochází prostředím málo absorbujícím mikroskopické 
částečky. Ty odklánějí procházející světlo, čímž se procházející 
paprsky stávají viditelnými v podobě kužele. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Nízká absorpce mikroskopických částeček je důsledkem 
rozptylu světla. 

(B) V přítomnosti mikroskopických částeček vždy dochází 
k rozptylu světla. 

(C) Světelné paprsky mohou být viditelné výhradně v podobě 
kužele. 

(D) K Tyndallově jevu dochází díky odklonu 
procházejících paprsků světla. 

(E) Za normálních okolností světelné paprsky nemohou být 
viditelné. 

  

20. 

V okolí lidských sídel se v Rusku od prosince shromáždilo 
několik desítek medvědů. Například na Jižním ostrově u osady 
Bělušja Guba bylo zpozorováno 52 medvědů, z nichž zhruba 
deset se neustále pohybuje po katastru sídla. Z různých míst jsou 
hlášeny také zprávy o tom, že medvědi pronikli do příbytků lidí. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) U osady Bělušja Guba už medvědů ubylo, z 52 jich tu 
zůstalo deset. 

(B) Do příbytků lidí v osadě Bělušja Guba vnikli medvědi. 
(C) Několik desítek medvědů vniklo od prosince do příbytků 

lidí. 
(D) Na Jižním ostrově je území náležející k Rusku. 
(E) Medvědi v Rusku se od prosince zdržují především 

v okolí lidských sídel. 
  



  111  verbální oddíl  111 

© Scio 2021  7 

21. 

Necelých sedmdesát dní před oficiálním odchodem Spojeného 
království z EU nikdo neví, za jakých podmínek se rozchod 
nakonec odehraje: ani dva roky intenzivního vyjednávání mezi 
Londýnem a EU nestačily. Zároveň je ale dnešní situace 
radikálně odlišná od původních očekávání. Místo 
předpokládaného vyhroceného střetu Londýna se zbytkem EU 
proti sobě stojí na jedné straně vláda s vyjednanou dohodou 
mezi EU a Spojeným královstvím a dohodu zásadně odmítající 
britský parlament na straně druhé. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Postoj britského parlamentu se podílí na nejasnostech 
kolem odchodu Spojeného království z EU. 

(B) Zájmy Spojeného království a Evropské unie se při 
vyjednávání o dohodě zásadně rozcházejí. 

(C) Britský parlament je proti vystoupení Spojeného 
království z EU, a proto nepodporuje vzájemnou dohodu. 

(D) Ani sedmdesát dní před plánovaným odchodem Spojeného 
království z EU není zřejmé, zda k němu skutečně dojde. 

(E) Představitelé EU podporují setrvání Spojeného království 
v tomto společenství. 

  

22. Úloha na základě NOK vyřazena. 

Česká republika patří mezi největší a nejproslulejší producenty 
chmele na světě. Hlavní pěstovanou odrůdou je žatecký 
poloraný červeňák, který patří do skupiny jemných 
aromatických chmelů. Chmel se v České republice pěstuje ve 
třech oblastech, a to v oblasti Žatecké, Úštěcké a Tršické. 
Mimořádné klimatické a půdní podmínky přispívají 
k výjimečnému aromatickému charakteru českých chmelů. 
Žatecký chmel je stále světově nejuznávanějším aromatickým 
chmelem. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Česká republika se ve světě řadí mezi největší producenty 
piva z jemných aromatických chmelů. 

(B) Nearomatické chmely se ve světě téměř vůbec nepěstují. 
(C) Aromatické chmely patří celosvětově k těm nejvzácněji 

pěstovaným odrůdám. 
(D) Česká republika je proslulá v oblasti chmelařství 

svými aromatickými chmely. 
(E) Žatecký poloraný červeňák je v tuzemsku nejvýznamnější 

vývozní odrůdou chmele. 
  

23. 

Využití cloudu mezi českými společnostmi postupně roste, 
tento způsob nakládání s vlastními daty používá už celá třetina 
firem. Tvrdí to alespoň průzkum, kterého se zúčastnilo více než 
500 českých společností. Čtvrtina z dotazovaných firem 
považuje za největší překážku pro využití cloudu vysokou cenu. 
Pokud o cloudu firmy uvažují, až 55 procent z nich preferuje 
českého poskytovatele. Zásadní pro ně přitom není garance, že 
jsou data uložena v tuzemsku. Daleko více záleží na podpoře 
v českém jazyce ze strany poskytovatele cloudových služeb. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Cloud již nějakým způsobem využívá většina z českých 
firem, které se zúčastnily průzkumu. 

(B) Podle více než sta firem dotazovaných v průzkumu je 
největší překážkou pro využití cloudu vysoká cena. 

(C) Více než 50 procent z firem dotazovaných v průzkumu by 
odmítlo využití cloudu, pokud by jejich data nebyla 
uložena v tuzemsku. 

(D) Hlavní překážkou pro větší využití cloudu je pro většinu 
českých firem vysoká cena cloudových služeb. 

(E) Většina poskytovatelů cloudových služeb nenabízí svým 
zákazníkům podporu v českém jazyce. 
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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 

Čím dál dražší bydlení je problém, který minul málokoho, hlavně v Praze. Nová čísla jen ve větší míře opakují to, co už je známé, 
takže jen pro připomenutí: Průměrná cena v novostavbách přeskočila v hlavním městě 100 tisíc korun za metr čtvereční, což u bytu 
považovaného za průměrný znamená dříve nemyslitelných sedm milionů korun. V centru hlavního města lze najít konkrétní případy, 
kdy se za tuto cenu letos prodávaly i byty v panelácích. V žebříčku, který vyhodnotil dostupnost bydlení, vyšla Praha letos nejhůř 
v Evropě – na standardní nový byt se tu v průměru vydělává více než neuvěřitelných 11 let. 

Nynější zdražování bytů má kromě přísunu nových obyvatel i řadu dalších důvodů. Ekonomika je již pátým rokem v kladných 
hodnotách, nezaměstnanost je minimální a tyto cykly se nejvíc projevují právě v centrech. Kromě těch, kdo se do Prahy stěhují nebo 
hledají lepší standard, poptávku šponuje také druhá skupina kupců, kteří nemovitosti berou jako dobrou formu uložení peněz a z toho 
plynoucího výdělku. Velkou část z nich tvoří cizinci, již podle dat z katastru nemovitostí stojí zhruba za každou dvanáctou transakcí. 
Díky Airbnb lze atraktivní byty snadno vytěžit způsobem, který ještě před pár lety nebyl možný. Letos se navíc poptávka ještě zvedla 
ve snaze stihnout vyřídit koupi před říjnovým zpřísněním podmínek pro získávání hypoték. 

Kombinace všech těchto faktorů zvedá poptávku do rekordní výše – ovšem paradoxně v době, kdy zároveň prudce klesá nabídka. 
Developeři z tohoto stavu viní zdlouhavé schvalovací procedury a benevolentní předpisy, díky nimž starousedlíci mohou výstavbu 
svými námitkami účinně blokovat. V druhém gardu si stavebníci stěžují na alibismus úřadů, jež nestíhají všechny stížnosti a odvolání 
v zákonných lhůtách vyřídit. Částečně možná proto, že se závažných a konfliktních rozhodnutí bojí. Odpůrci staveb mají svůj pohled. 
Developeři podle nich sledují jen rychlý výdělek, chybějí jim nápady a nehledí na to, aby přísun nových obyvatel vyvážili tím, že 
lokalitu nějak pozvednou. Tlak místních se projevil i v prioritách minulé politické reprezentace, která přání voličů vyslyšela a výstavbu 
nijak zvlášť nepodporovala. 

Výsledkem je stav, kdy v nabídce developerů je momentálně jen 1 050 nových pražských bytů, což je nejméně bytů k prodeji za šest 
let. A data, která říkají, že nově vydaných stavebních povolení bylo loni v Praze nejméně od roku 2000, naznačují, že na obzoru není 
žádná změna. Nabídka nových bytů tak bude pravděpodobně nadále klesat. 

NÁDOBA, Jiří. Jak zlevnit byty. Respekt [online], [cit 8. 2. 2019]. Dostupné na WWW: 
<https://www.respekt.cz/tydenik/2018/48/jak-zlevnit-byty?issueId=100371> 

24. 

Která z následujících informací je v uvedeném textu 
prezentována jako pouhá domněnka? 

(A) Počet nabízených nových bytů v Praze se v blízké 
budoucnosti bude snižovat. 

(B) V Praze je dostupnost bydlení nejhorší v Evropě. 
(C) Česká ekonomika je v letošním roce na svém vrcholu. 
(D) V Praze nakupují nemovitosti i cizinci. 
(E) Zpřísnění podmínek pro získávání hypoték má vliv na 

vývoj ceny bytů. 
  

25. 

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

(A) Ve kterém evropském městě je nejvyšší průměrná cena 
bytů? 

(B) Kolik nových bytů aktuálně nabízejí developeři v 
Praze k prodeji? 

(C) Ve kterém roce došlo poprvé k meziročnímu poklesu 
nabídky nových bytů v Praze? 

(D) Jaký podíl představují v Praze byty, jejichž vlastníci je 
krátkodobě pronajímají? 

(E) V jakém konkrétním opatření spočívá zpřísnění podmínek 
pro získávání hypoték? 

  

26. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, proč je v textu 
uvedena doba, za jakou lze našetřit na nový byt v Praze? 

(A) Údaj slouží jako ilustrace vysokého podílu průměrných 
ročních nákladů na bydlení ze mzdy v Praze. 

(B) Uvedení informace znázorňuje kritickou situaci, co se 
dostupnosti nájmu bytů týče. 

(C) Údaj slouží jako ukazatel nízké dostupnosti vlastního 
bydlení v Praze. 

(D) Informace ilustruje, že v Praze jsou nejvyšší ceny bytů na 
světě. 

(E) Informace poukazuje na skutečnost, že v Praze se stavějí 
nové byty nejpomaleji v Evropě. 
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TEXT K ÚLOHÁM 27 AŽ 29 

Nikdo jiný nezpůsobil takové pozdvižení v umění dvacátého století jako Marcel Duchamp se svou Fontánou. Místo sochy obeslal 
v roce 1917 první výstavu americké Společnosti nezávislých umělců, jejímž členem byl, pisoárem. Vzal prostě všem pánům důvěrně 
známou mušli, obrátil ji, pak podepsal pseudonymem R. Mutt. Kolegové ze společnosti neměli ponětí, kdo je jejím autorem. Duchamp 
zkoušel, co komise „skousne“. Fontána však vystavena nebyla – aby se později stala nesmrtelnou. Věc, původně určená k úplně jinému 
účelu, než aby v galerii konkurovala ušlechtilým obrazům a sochám, se posléze stala nejsilnější ikonou moderního umění a navždy 
zamíchala nejenom s celou výtvarnou scénou, ale i s postavením či rolí umělce ve společnosti. Vliv devadesát let staré Fontány 
vnímáme prakticky neustále. Její pramen je pořád silný, vydatný a s přibývajícími léty neslábne. 

Svědčí o tom reprezentativní anketa, která proběhla na sklonku roku 2004 u příležitosti vyhlášení Turnerovy ceny pro nejlepší mladé 
britské umělce (mimochodem, její vítěz dostává pětadvacet tisíc liber). Na pět set předních kritiků, teoretiků, umělců, galeristů, 
sběratelů a kurátorů – prostě všech, kteří se podílejí na tom, čemu se tak odpudivě říká umělecký provoz – mělo svými hlasy rozhodnout 
o nejvlivnějším uměleckém díle dvacátého století. Nejvlivnější neznamená nutně nejlepší nebo nejdražší, ale vyjadřuje sílu dopadu na 
další vývoj daného oboru. 

Jak pro koho, ale asi největším šokem bylo, že Pablo Picasso byl „až“ druhý. Sice se dostal do klíčové desítky hned dvakrát, ale jeho 
Avignonské slečny, které odstartovaly kubismus, nakonec s Fontánou těsně prohrály. Kdyby se však jednalo pouze o „klání obrazů“, 
byly by na prvním místě právě Slečny – jenže ono se rozhodovalo křížem všech disciplín vizuálního umění. Pokud by se ješitný malíř 
ankety dožil, asi by hodně vyváděl. Vždyť za celý svůj život Marcel Duchamp nevytvořil více než dvě stovky děl, a to jsou započítány 
i jeho kresby, skici, návrhy obálek. Španělský malíř se na stejný počet dostal v malbách ještě před dovršením dvacítky. O čem to 
svědčí? Že jedna myšlenka může překonat obrovské nasazení, jde-li ovšem o myšlenku převratnou, asi jako když někoho napadne, že 
Země nejspíš není placatá. 

V elitním výběru se nakonec objevili také umělci, kteří z Duchampa hodně vycházeli, totiž Andy Warhol a Joseph Beuys. Beuyse 
můžeme dokonce považovat za jakéhosi Duchampova uměleckého syna. Ve čtyřiašedesátém, kdy se spekulovalo, že Duchamp už 
s uměním skončil, předvedl Beuys na druhém programu německé televize performanci Mlčení Marcela Duchampa se přeceňuje. Při 
hlasování byla ovšem oceněna Beuysova legendární performance I Like America and America Likes Me, kterou založil na tom, že 
v roce 1974 strávil v newyorské René Block Gallery čtyři dny a noci v kleci s kojotem. 

(Reflex [online], [cit. 3. 6. 2019]. Dostupné na WWW: <https://www.reflex.cz/clanek/stary-reflex-tema-reflexu/27352/duchampuv-
ohen.html>) 

27. 

Která z následujících možností uvádí název díla Josepha 
Beuyse? 

(A) Fontána 
(B) Avignonské slečny 
(C) René Block Gallery 
(D) Čtyři dny a noci v kleci s kojotem 
(E) Mlčení Marcela Duchampa se přeceňuje 
  

28. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) V roce 1964 zveřejnil Duchamp zprávu, že s uměleckou 
tvorbou nekončí. 

(B) Duchamp dostal v roce 2004 Turnerovu cenu pro nejlepší 
mladé britské umělce. 

(C) Na druhém místě v anketě zmíněné v textu skončily 
Avignonské slečny. 

(D) Duchamp používal pseudonym R. Mutt u všech svých děl. 
(E) I když byl Duchamp hlavně malíř, jeho nejznámější dílo je 

z jiného oboru výtvarného umění. 
  

29. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, co znamená 
poslední věta prvního odstavce „Její pramen je pořád silný, 
vydatný a s přibývajícími léty neslábne.“? 

(A) Dílo bylo pojmenováno Fontána podle silného proudu vody. 
(B) Fontána je dílo, které dosud nebylo překonáno. 
(C) Peněžní hodnota Fontány se s přibývajícími léty nesnižuje. 
(D) Vliv Fontány na moderní umění je stále silný. 
(E) Pisoár, který tvoří umělecké dílo, je stále funkční. 
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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 

Právo na informace i právo na ochranu soukromí jsou garantovány Listinou základních práv a svobod, mnohdy však může docházet 
k jejich kolizi. Podle zákona o svobodném přístupu k informacím je každý oprávněn požadovat po orgánech veřejné správy informace, 
které se vztahují k jeho působnosti. Tím může být i informace o výši platů a odměn jednotlivých zaměstnanců. Uplatnění takového 
práva se opírá o ustanovení § 8b tohoto zákona, které stanovuje, že se poskytují osobní údaje o osobě, které byly poskytnuty veřejné 
prostředky, a to včetně uvedení jejich výše. Za takovou osobu lze bezpochyby považovat i zaměstnance ve veřejné sféře a za veřejné 
prostředky logicky i poskytnutý plat včetně všech případných odměn. 

Historie poskytuje řadu příkladů pro tezi, že každá moc, i demokratická, korumpuje, a že čím méně je kontrolována, tím větší je 
nebezpečí jejího zneužití. Kontrola veřejné moci prostřednictvím takových institutů, jako je § 8b zákona o svobodném přístupu 
k informacím, má řadu výhod, které ve svém souhrnu významně brání zneužívání veřejné moci a posilují demokratickou legitimitu 
politického systému. Jistě slouží i ke kontrole hospodaření s veřejnými prostředky. 

Argumenty ve prospěch upřednostnění soukromí zaměstnanců, a tudíž neposkytování informací o platech nemohou obstát. Informaci 
o výši platu zaměstnance placeného z veřejných prostředků totiž nelze považovat za informaci, která by v případě zveřejnění nějak 
snižovala jeho lidskou důstojnost, neboť sama o sobě výše platu žádný negativní informační obsah nemá. 

Z odůvodnění rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2014, sp. zn. 8 As 55/2012; upraveno. 

TEXT 2 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu o platech zaměstnanců veřejné správy je z několika důvodů chybný. Již samotné ustanovení 
§ 8b zákona o svobodném přístupu k informacím, které je podkladem pro poskytování informací o platech, je značně sporné, když 
stanovuje, že: „Povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky.“ Je patrné, že samotná 
formulace zákona „veřejné prostředky“ nedává jednoznačnou oporu pro závěr, že těmito prostředky jsou též platy. Tento pojem zákon 
nedefinuje a nelze jeho význam přebírat z jiných předpisů. Totéž platí o slovu „poskytl“. V převažující míře se totiž v právních 
předpisech, pokud jde o plnění mající povahu odměny za odvedenou práci, používá sloveso „vyplatit“, nikoli „poskytnout“. 

Nelze souhlasit ani se závěrem, že poskytnutí informace o platu slouží ke „kontrole hospodaření“. Samotné sdělení informace o výši 
příjmů konkrétního zaměstnance nemůže k tomuto cíli vést. Vede pouze k tomu, že žadatel o informace získá takovou informaci, 
avšak žádný závěr z toho vyvodit ve vztahu k hospodárnosti při nakládání s veřejnými prostředky nemůže. Nemohu ani souhlasit 
s často prezentovaným názorem, že výše platu není osobním údajem, jelikož obecná definice praví, že osobním údajem je jakákoli 
informace týkající se určené nebo určitelné osoby. 

Jedním z nejvýznamnějších lidských práv je ochrana lidské důstojnosti. V současné době je podstatným znakem lidské důstojnosti 
určitá úroveň materiálního zabezpečení, které si je schopen jednotlivec zajistit. Lze považovat za obecně známé, že v podstatné části 
veřejného sektoru se příjmy zaměstnanců považují za neúnosně nízké (např. školství). Jakkoli se jedná o obecně známou informaci, 
získání zcela konkrétních informací o příjmech jednotlivých osob může být těmito osobami považováno za dehonestující, a tedy 
porušující lidskou důstojnost, nikoli proto, že by tito zaměstnanci měli vysoké platy a někdo jim mohl závidět, nýbrž naopak proto, že 
mají přes nespornou společenskou prospěšnost své práce platy nízké. 

Argumentace Aleše Gerlocha v rámci nálezu Ústavního soudu ze dne 17. 10. 2017, sp. zn. IV. ÚS 1378/16; upraveno. 
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30. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, co jednotlivé 
texty vyvozují ze společného předpokladu, že podle ustanovení 
§ 8b zákona o svobodném přístupu k informacím se poskytují 
informace o osobě, které byly poskytnuty veřejné prostředky, ve 
vztahu k platu zaměstnance ve veřejné sféře? 

(A) Podle žádného z textů nejsou zaměstnanci osobami, 
kterým se poskytují veřejné prostředky. 

(B) První text tvrdí, že na plat zaměstnance ve veřejné 
sféře se působnost ustanovení vztahuje, druhý text 
tento závěr zpochybňuje. 

(C) První text zpochybňuje, že by platy byly veřejnými 
prostředky, druhý text se k této problematice výslovně 
nevyjadřuje. 

(D) Podle prvního textu zahrnuje působnost ustanovení platy 
všech zaměstnanců ve veřejné i soukromé sféře, druhý 
text takovou interpretaci razantně odmítá, platy podle jeho 
autora nejsou veřejnými prostředky. 

(E) Podle obou textů je výklad ustanovení sporný, proto je 
třeba jeho znění upravit tak, aby mohly být informace 
o platech zaměstnanců poskytovány. 

  

31. 

Která z následujících možností nejlépe popisuje roli druhého 
textu ve vztahu k prvnímu textu? 

(A) Druhý text potvrzuje argumenty, které předkládá první 
text, nicméně dochází k odlišnému závěru. 

(B) Druhý text se argumenty v prvním textu nikterak 
nezabývá a nijak na ně nereaguje. 

(C) Druhý text potvrzuje a doplňuje východiska, z nichž 
vychází autor prvního textu. 

(D) Druhý text vyvrací argumenty prvního textu včetně 
výkladu zákona, avšak dochází ke stejnému závěru jako 
autor prvního textu. 

(E) Druhý text zpochybňuje argumenty a interpretaci 
zákonného ustanovení, jež předkládá autor prvního 
textu. 

  

32. 

V názoru na který z následujících bodů se autoři v uvedených 
textech nejvíce liší? 

(A) vztah zveřejnění výše platu konkrétní osoby k její 
důstojnosti 

(B) ústavnost ustanovení § 8b zákona o svobodném přístupu 
k informacím 

(C) nutnost kontroly hospodaření s veřejnými prostředky 
(D) potřeba novely ustanovení § 8b zákona o svobodném 

přístupu k informacím 
(E) přiměřenost výše platů zaměstnanců ve veřejné sféře 
  

33. 

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

(A) Znakem lidské důstojnosti je i určitá úroveň finančního 
zabezpečení. 

(B) Stejné pojmy v právních předpisech je třeba vykládat 
jednotně. 

(C) Zákon o svobodném přístupu k informacím obsahuje 
ustanovení § 8b. 

(D) Právo na informace je obsaženo v Listině základních 
práv a svobod i v zákoně o svobodném přístupu k 
informacím. 

(E) Nejvyšší správní soud rozhoduje o některých věcech 
týkajících se zákona o svobodném přístupu k informacím. 

  

 
 
 

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 

V grafu jsou uvedeny úhrny srážek na čtyřech meteorologických stanicích (A, B, C, D) za jednotlivé měsíce v litrech vody spadlé na 
jeden čtvereční metr. 

 
 

34. 

Jaký byl průměr měsíčních úhrnů srážek zaznamenaných na 
uvedených čtyřech stanicích v červnu (v litrech na metr 
čtvereční)? 

(A) nejvýše 40 
(B) více než 40, ale nejvýše 50 
(C) více než 50, ale nejvýše 60 
(D) více než 60, ale nejvýše 70 
(E) více než 70 
  

35. 

Pro které stanice určitě platí, že alespoň dvakrát po sobě 
zaznamenaly meziměsíční nárůst měsíčního úhrnu srážek 
v litrech na metr čtvereční? 

(A) jen pro stanici C 
(B) jen pro každou stanici z dvojice A, D 
(C) jen pro každou stanici z dvojice C, D 
(D) jen pro každou stanici z trojice A, C, D 
(E) pro všechny čtyři stanice 
  

36. 

Na každé stanici došlo v červenci oproti červnu ke stejnému 
absolutnímu zvýšení nebo snížení měsíčního srážkového úhrnu 
jako v červnu oproti květnu. Jak se lišily průměry měsíčních 
srážkových úhrnů za všechny čtyři stanice v červenci a 
v červnu? 

(A) Průměry se vůbec nelišily nebo se lišily nejvýše o 2 litry 
na metr čtvereční. 

(B) V červnu byl průměr vyšší více než o 2, ale nejvýše 
o 7 litrů na metr čtvereční. 

(C) V červnu byl průměr vyšší více než o 7, ale nejvýše 
o 12 litrů na metr čtvereční. 

(D) V červenci byl průměr vyšší více než o 7, ale nejvýše 
o 12 litrů na metr čtvereční. 

(E) Průměry se lišily více než o 12 litrů na metr čtvereční. 
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TEXT K ÚLOHÁM 37 AŽ 39 

Čtecímu zařízení jsme předložili celkem 200 obrázků, přičemž na každém obrázku bylo jedno z písmen A, B, C, D. Zařízení pak 
u každého obrázku odhadlo, které z uvedených písmen na obrázku je. V řádcích tabulky je vždy pro dané skutečné písmeno postupně 
uvedeno, kolik obrázků s tímto písmenem bylo odhadnuto jako A, B, C nebo D. 

 zařízení odhadlo jako 

na obrázku bylo ve skutečnosti 

 A B C D 

A 37 18 1 4 

B 10 30 0 10 

C 0 4 32 4 

D 6 6 0 38 

 

37. 

U celkem kolika procent ze všech obrázků byl odhad zařízení 
chybný? 

(A) u 60 % nebo méně 
(B) u více než 60 %, ale nejvýše u 65 % 
(C) u více než 65 %, ale nejvýše u 70 % 
(D) u více než 70 %, ale nejvýše u 75 % 
(E) u více než 75 %, ale nejvýše u 80 % 
  

38. 

Celkem kolik obrázků bylo chybně odhadnuto jako D? 

(A) 12 
(B) 18 
(C) 38 
(D) 50 
(E) 56 
  

39. 

Které písmeno bylo v odhadech zařízení zastoupeno nejčastěji 
a které nejméně často? 

(A) nejčastěji A, nejméně často B 
(B) nejčastěji A, nejméně často C 
(C) nejčastěji B, nejméně často C 
(D) nejčastěji D, nejméně často B 
(E) nejčastěji D, nejméně často C 
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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. 

Z obdélníka vystřihneme co největší možný čtverec. 

obsah vystřiženého čtverce 
obsah části obdélníka zbylé  

po vystřižení čtverce 
 

(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. 

Obývací pokoj tvaru obdélníka je o polovinu delší,  
ale o polovinu užší než ložnice tvaru čtverce. 

velikost podlahové plochy 
obývacího pokoje 

velikost podlahové plochy 
ložnice 

 

(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. 
 

nejmenší kladné celé číslo 
dělitelné každým z čísel  
12, 7, 6 

nejmenší kladné celé číslo 
dělitelné každým z čísel  

11, 6, 5 
 

(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. 

Záhon má tvar kosočtverce.  
Kratší z jeho úhlopříček měří 2 metry. 

obsah plochy záhonu 3,5 m2 
 

(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. 

a > 2 

(a − 2) · (a + 1)  (a + 2) · (a − 1) 
 

(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. 

450

0,81 2, 4

x
  

x 150 
 

(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. 

Má čtverec ABCD větší obvod než obdélník KLMN? 

(1) Délka strany čtverce ABCD je větší než délka kratší 
strany obdélníka KLMN. 

(2) Délka strany čtverce ABCD je menší než délka delší 
strany obdélníka KLMN. 

(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. 

Je trojúhelník ABC rovnostranný? 

(1) Délka strany AB je 6 cm. 
(2) Poloměr kružnice opsané trojúhelníku ABC je 12 cm. 

(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. 

Slávek měl u sebe určitý obnos peněz. Koupil si košili a poté 
tričko, obojí za stejnou cenu, a zbylo mu 100 korun. Nic jiného 
si nekoupil. Kolik korun stálo tričko? 

(1) Košile stála čtvrtinu toho, co měl Slávek u sebe před její 
koupí. 

(2) Před koupí košile a trička měl Slávek u sebe 200 korun. 

(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. 
  



  22  analytický oddíl  22 
 

© Scio 2021  16 

49. 

Müsli směs je namíchána z vloček, mandlí a brusinek. Poměr 
hmotností těchto složek (v uvedeném pořadí) je 4 : 1 : 2. Jeden 
kilogram vloček stojí 35 Kč, mandlí 300 Kč a brusinek 200 Kč. 
Suroviny za celkem kolik Kč obsahuje 1 kilogram müsli 
směsi? 

(A)   za 76 Kč 
(B) za 120 Kč 
(C) za 178 Kč 
(D) za 535 Kč 
  

50. 

Lenčina dovolená stála o 3 000 Kč více než Tánina dovolená. 
Tánina dovolená stála pět šestin ceny Lenčiny dovolené. 
Mášina dovolená stála stejně jako Lenčina a Tánina dovolená 
dohromady. Kolik Kč stála Mášina dovolená? 

(A) 15 000 Kč 
(B) 18 000 Kč 
(C) 26 000 Kč 
(D) 33 000 Kč 
  

51. 

Antikvář koupil dvě knihy po 100 Kč. První knihu prodal za 
110 Kč. Zdálo se mu, že na ní vydělal málo, tak ji zase koupil 
zpět za 120 Kč a obratem ji prodal za 130 Kč. Druhou knihu 
také prodal, ale za cenu o 10 % nižší, než byla nákupní cena. 
Celkem kolik Kč na těchto dvou knihách prodělal nebo 
vydělal? 

(A) Prodělal 20 Kč. 
(B) Nevydělal ani neprodělal. 
(C) Vydělal 10 Kč. 
(D) Vydělal 20 Kč. 
  

52. 

O kolik větší je součet čísel 123 456 a 789 než rozdíl čísel 
123 456 a 789? 

(A)    o 333 
(B)    o 666 
(C)    o 789 
(D) o 1 578 
  

53. 

Nejvíce kolik krychliček o délce hrany 2 cm se vejde do 
krychlové krabičky o délce hrany 11 cm tak, aby stěny 
krychliček byly rovnoběžné se stěnami krabičky a žádná 
krychlička nepřesahovala přes okraj krabičky? 

(A)   25 
(B) 125 
(C) 166 
(D) 216 
  

54. 

Sušením se hmotnost meruněk sníží o 75 %, hmotnost švestek 
se sníží o 80 %. Dohromady kolik potřebujeme čerstvých 
meruněk a čerstvých švestek, pokud chceme namíchat 
800 gramů směsi sušených meruněk a sušených švestek 
v hmotnostním poměru 1 : 1? 

(A) 2,2 kg 
(B) 3,6 kg 
(C) 4,5 kg 
(D) 6,5 kg 
  

55. 

Kamil chce navštívit rockový koncert – vstup na koncert 
s dopravou nabízejí tři prodejní internetové portály. Standardní 
cena vstupenek je do lóže 1 200 Kč a ke stání 600 Kč, 
standardní cena dopravy je vlakem 400 Kč a mikrobusem 
800 Kč. Portál A nabízí dopravu vlakem a lístky do lóže, obojí 
s 20% slevou. Portál B nabízí cestu mikrobusem a lístky do 
lóže, obojí s 40% slevou. Portál C nabízí cestu vlakem a lístky 
ke stání, žádnou slevu neposkytuje. 

Jaké je pořadí nabídek jednotlivých portálů od nejlevnější po 
nejdražší? 

(A) A, B, C 
(B) B, A, C 
(C) C, B, A 
(D) C, A, B 
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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. 

V penzionu je v jednolůžkových a dvojlůžkových pokojích 
celkem C lůžek (jiné pokoje v penzionu nejsou). Který 
z následujících výrazů vyjadřuje počet jednolůžkových pokojů, 
je-li počet dvojlůžkových pokojů D? 

(A) C D  

(B) 
2

C
D  

(C) 
2

C D
 

(D) 2C D  
  

57. 

Před domem jsou tři kontejnery na odpad. První má objem a m3, 
druhý b m3, třetí c m3. Platí vztah: 

c = 21 − a − b 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného vztahu? 

(A) Třetí kontejner má objem o 21 m3 větší než první a druhý 
dohromady. 

(B) Třetí kontejner má objem o 21 m3 menší než první a druhý 
dohromady. 

(C) Třetí kontejner má objem o 21 m3 větší než první 
kontejner i než druhý kontejner. 

(D) Všechny tři kontejnery dohromady mají objem 21 m3. 
  

58. 

Operace ♣ je pro každá dvě nenulová čísla x, y definována 

vztahem x
x

y
y

   . Pro kterou z následujících dvojic hodnot 

x a y je x y  největší? 

(A) 20, 1x y   

(B) 1, 10x y    

(C) 10, 1x y    

(D) 100, 100x y   
  

59. 

Kterou z nabídnutých částí výrazu je třeba doplnit do 
následujícího vztahu na místo vyznačené podtržením, aby pro 
všechna 0x   vznikla platná rovnost? 

1
(______) 4 7x

x
     

(A) 2 3x   

(B) 2 3x x  

(C) 2 3x x   

(D) 2 3 4x x   
  



  22  analytický oddíl  22 
 

© Scio 2021  18 

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 

Pět smíšených soutěžních párů reprezentujících různé země 
(Česká republika, Rakousko, Slovensko, Německo, Polsko) se 
účastnilo taneční soutěže. Každý z párů vyhrál v jiném z pěti 
různých tanců (valčík, polka, blues, tango, samba). Každá 
tanečnice měla jinou barvu šatů (tyrkysové, bílé, červené, 
zelené, vínové). Víme, že: 

 Pár reprezentující Českou republiku vyhrál ve valčíku. 
 V blues vyhrál pár s tanečnicí v bílých šatech. 
 V tangu vyhrál pár s tanečnicí v zelených šatech. 
 Tanečnice reprezentující Rakousko neměla červené šaty. 
 Pár reprezentující Slovensko nevyhrál ani v polce, ani 

v blues. 
 Tanečnice reprezentující Německo tančila ve vínových 

šatech. 

60. 

Ve kterém z tanců mohl vyhrát pár reprezentující Německo? 
(A) jen v polce 
(B) jen v sambě 
(C) jen v kterémkoli tanci z dvojice samba, tango 
(D) jen v kterémkoli tanci z dvojice polka, samba 
(E) v kterémkoli tanci z trojice tango, polka, samba 
  
61. 

Které z následujících tvrzení je v rozporu s uvedenými 
podmínkami? 

(A) Pár reprezentující Rakousko vyhrál v sambě. 
(B) V polce vyhrál pár s tanečnicí v červených šatech. 
(C) Ve valčíku vyhrál pár s tanečnicí v červených šatech. 
(D) Tanečnice reprezentující Českou republiku tančila 

v bílých šatech. 
(E) Tanečnice reprezentující Slovensko tančila v tyrkysových 

šatech. 
  
62. 

Které z následujících tvrzení může platit? 

(A) V polce vyhrál pár reprezentující Polsko. 
(B) V sambě vyhrál pár s tanečnicí v bílých šatech. 
(C) Tanečnice reprezentující Českou republiku měla bílé šaty. 
(D) Ve valčíku vyhrál pár s tanečnicí v zelených šatech. 
(E) Tanečnice reprezentující Rakousko tančila ve vínových 

šatech. 
  

63. 

Pokud by platilo, že pár reprezentující Slovensko vyhrál v tangu 
a pár reprezentující Polsko nevyhrál v blues, jakou barvu šatů 
mohla mít tanečnice vítězného páru v polce? 

(A) jen vínovou 
(B) jen jakoukoli z dvojice vínová, červená 
(C) jen jakoukoli z dvojice vínová, tyrkysová 
(D) jen jakoukoli z dvojice tyrkysová, červená 
(E) jakoukoli z trojice tyrkysová, červená, vínová 
  

TEXT K ÚLOHÁM 64 AŽ 66 

Na univerzitě se v rámci programu Erasmus sešlo pět studentů 
z různých zemí (Česká republika, Itálie, Německo, Švýcarsko, 
Nizozemsko). Každý ze studentů studuje jiný obor (ekonomie, 
pedagogika, biologie, mezinárodní obchod, zahraniční politika) 
a věnuje se některému ze sportů (dva studenti hrají hokej, dva 
hrají tenis, jeden jezdí na kole). Víme, že: 

 Student z České republiky nestuduje pedagogiku a nehraje 
hokej. 

 Studenti ze Švýcarska a Nizozemska se věnují stejnému 
sportu. 

 Ten, kdo studuje ekonomii, zároveň hraje tenis. 
 Student z Německa jezdí na kole. 
 Student ze Švýcarska nestuduje ani pedagogiku, ani 

biologii. 

64. 

Celkem u kolika studentů lze jednoznačně určit, který obor 
studují? 

(A) u žádného studenta 
(B) u dvou studentů 
(C) u tří studentů 
(D) u čtyř studentů 
(E) u všech pěti studentů 
  

65. 

Která z následujících informací by umožnila jednoznačně určit, 
který obor studuje student z Nizozemska? 

(A) Student z Německa studuje pedagogiku. 
(B) Hokej hrají studenti, kteří studují mezinárodní obchod 

a zahraniční politiku. 
(C) Tenis hrají studenti, kteří studují mezinárodní obchod 

a biologii. 
(D) Hokej hrají studenti, kteří studují mezinárodní obchod 

a biologii. 
(E) Ekonomii nestuduje ani jeden ze studentů z Nizozemska 

a Švýcarska. 
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66. 

Které z následujících tvrzení určitě platí? 

(A) Student z Itálie se věnuje hokeji. 
(B) Student ze Švýcarska se věnuje tenisu. 
(C) Student ze Švýcarska studuje ekonomii. 
(D) Student z Nizozemska se věnuje hokeji. 
(E) Student z České republiky může studovat kterýkoli obor. 
  

 
STOP – KONEC TESTU 

Pokud jste skončili a ještě vám zbývá čas, můžete si zkontrolovat svoji práci v tomto oddíle. 
Není dovoleno zabývat se předchozím oddílem! 
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