NÁRODNÉ POROVNÁVACIE SKÚŠKY

VŠP
T

DECEMBRA 2018

Datum konania skúšky: 8. december 2018

Max. možné skóre: 65

Počet riešiteľov testa: 710

Max. dosažené skóre: 56,3

Počet úloh: 66

Min. možné skóre: -17,7

Priemerná vynechanosť: 17,8 %

Min. dosažené skóre: -0,3

Správné odpovede sú vyznačené tučne.

Priemerné skóre: 25,5

Základné pokyny:

n Test obsahuje 66 úloh.
n Je rozdelený do 2 častí, na riešenie prvej máte 35 minút, na každú dalšiu 5 0 minút.
n Pracujte vždy len na příslušnej časti.
n Vždy len jedna odpoveď z ponúkaných je správna.
n Za chybnú odpoveď sa odpočíta časť bodu, za každú správnu bod získate.
n Nebuďte nervózni z toho, že všetko nestihnete. Na dosiahnutie dobrého výsledku nie
je potrebné vyriešiť všetky úlohy.
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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.

3.

Lezecké cesty v stene pôvodne ______ mená a boli ______ len
poradovými číslami uvedenými priamo na skale.

I keď sa zdá, že sa ______ trend zlepšovania situácie na
európskom trhu práce zatiaľ ______, dá sa predpokladať, že
vďaka rýchlemu hospodárskemu rastu opäť začne
nezamestnanosť aspoň pozvoľna klesať. Vrátiť sa na úroveň
nezamestnanosti pred štartom americkej hypotekárnej krízy sa
však napriek tomu javí minimálne v najbližších troch rokoch
ako ______ cieľ.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

niesli – registrované
nepotrebovali – spočítané
postrádali – vyjadrené
nemali – rozlíšené
získavali – nahrádzané

2.
Značne ______ hospodársky rozvoj rovnako ako ______
poloha napomohli, aby sa tu tak dlho udržal starobylý roľnícky
životný štýl.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

vývojový – urýchlil – nerealistický
dočasný – zmenil – nevýrazný
očakávaný – nedostavil – nechcený
prekvapivý – nepotvrdil – nejasný
pozitívny – zastavil – nedosiahnuteľný

vyspelý – nezvyčajná
pulzujúci – vhodná
rýchly – zaujímavá
spomalený – odľahlá
pozastavený – nezvyčajná

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.

6.

SVIEČKA : ______ = ______ : KNIHA

______ : CESTA = ______ : OBYDLIE

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

knôt – knižnica
svetlo – antikvariát
svietnik – venovanie
žiarovka – zvitok
lampáš – väzba

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

chodník – obyvateľ
chodec – dedič
zábradlie – strecha
kanál – okno
chodníček – chatka

5.
STRIEDMY : ______ = ______ : RISK
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

požívačnosť – poctivý
chamtivosť – hazardný
márnotratnosť – opatrný
bohatstvo – nebezpečný
pravidlo – odvážny
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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.

9.

S kolegami sme sa dnes bavili o našom novom šéfovi a zhodli
sme sa, že je to príliš ambiciózny a tiež úskočný človek.

Ako anekdota sa hovorí historka o tom, ako snaživý študent po
zvládnutí základných poznatkov z teórie literatúry dospel
k prekvapivému zisteniu, že celý doterajší život hovoril
prózou.

synonymum
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pochybovačný
ctižiadostivý
komplikovaný
zákerný
protivný

antonymum
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)

milý
skromný
nerozhodný
priamy
jednoduchý

8.

synonymum
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

úporný
príčinlivý
šikovný
precízny
výkonný

antonymum
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)

slabý
nepozorný
nečinný
záhaľčivý
povrchný

Hlbokú zášť je veľmi ťažké prekonať a s človekom, ku
ktorému ju prechovávame, je takmer nemožné vychádzať.
synonymum
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

nezhodu
nenávisť
rivalitu
nepriazeň
závisť

antonymum
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)

zdvorilosť
dôveru
vášeň
chválu
lásku
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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.
Začiatkom 90. rokov disponoval Západ rozhodujúcou technologickou prevahou nad všetkými potenciálnymi protivníkmi, ale táto
doba je preč. Ukončenie studenej vojny spojené s urýchlením procesu globalizácie viedlo k postupnému presunu nielen výrob, ale
tiež vývoja špičkových technológií do ázijských krajín, čo malo za následok vyrovnávanie technologických úrovní ekonomík v
rôznych regiónoch. Aj vo vojenskej oblasti potenciálni protivníci už takmer dohnali náskok Západu. Západ je teda technologicky
zhruba na rovnakej úrovni ako jeho najsilnejší protivníci – a prestal byť výlučným iniciátorom inovácií v oblasti špičkových
technológií. Jeho protivníci sú pritom schopní využívať slabiny plynúce z použitia najnovších technológií v západných
spoločnostiach – slabiny, ktoré neboli také zrejmé skôr, keď Západ nemal v oblasti pokročilých technológií takú výraznú prevahu
ako v súčasnosti. To vytvára celý rad problémov, do riešení ktorých sa nikomu príliš nechce, a dokonca sa o nich stále ani veľmi
nehovorí.
Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom?
(A) Ukončenie studenej vojny spojené s urýchlením procesu globalizácie viedlo k postupnému presunu nielen výrob, ale tiež vývoja
špičkových technológií do ázijských krajín, čo malo za následok vyrovnávanie technologických úrovní ekonomík v rôznych regiónoch.
(B) Aj vo vojenskej oblasti potenciálni protivníci už takmer dohnali náskok Západu.
(C) Západ je teda technologicky zhruba na rovnakej úrovni ako jeho najsilnejší protivníci – a prestal byť výlučným iniciátorom
inovácií v oblasti špičkových technológií.
(D) Jeho protivníci sú pritom schopní využívať slabiny plynúce z použitia najnovších technológií v západných spoločnostiach –
slabiny, ktoré neboli také zrejmé skôr, keď Západ nemal v oblasti pokročilých technológií takú výraznú prevahu ako
v súčasnosti.
(E) To vytvára celý rad problémov, do riešení ktorých sa nikomu príliš nechce, a dokonca sa o nich stále ani veľmi nehovorí.
11.
Podobne ako Thomas Jefferson predstavuje aj generál Robert E. Lee mimoriadne kontroverznú postavu. Aj on vlastnil otrokov a chápal
otroctvo ako „výchovu“, ktorou musia Afričania prejsť, než sa budú môcť neskôr zapojiť do slobodnej spoločnosti. Mnoho predsudkov
voči Afroameričanom si zachoval až do konca života. Na druhej strane rasistom v tom zmysle, aký je bežný u dnešných zástancov tzv.
bielej nadradenosti, Lee rozhodne nebol. Po skončení občianskej vojny dlhodobo vystupoval proti južanským radikálom a proti rasovému
násiliu. Priaznivci ultrapravicových organizácií veriacich vo vrodenú nadradenosť a trvalú nadvládu bielej rasy sa teda pamiatky generála
Leeho dovolávajú úplne oprávnene. Lee spolu s Jeffersonom náležia k problematickej a nedôslednej tradícii kresťanského univerzalizmu,
ktorá stála pri kolíske Spojených štátov, nie k tradícii oháňajúcej sa vrodenou rasovou nadradenosťou a podradnosťou. Pred občianskou
vojnou a znova po nej bol zástancom zmierlivej politiky krotiacej vášne, nie zúrivého a nenávistného radikalizmu.
Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom?
(A) Aj on vlastnil otrokov a chápal otroctvo ako „výchovu“, ktorou musia Afričania prejsť, než sa budú môcť neskôr zapojiť do
slobodnej spoločnosti.
(B) Mnoho predsudkov voči Afroameričanom si zachoval až do konca života.
(C) Priaznivci ultrapravicových organizácií veriacich vo vrodenú nadradenosť a trvalú nadvládu bielej rasy sa teda
pamiatky generála Leeho dovolávajú úplne oprávnene.
(D) Lee spolu s Jeffersonom náležia k problematickej a nedôslednej tradícii kresťanského univerzalizmu, ktorá stála pri kolíske
Spojených štátov, nie k tradícii oháňajúcej sa vrodenou rasovou nadradenosťou a podradnosťou.
(E) Pred občianskou vojnou a znova po nej bol zástancom zmierlivej politiky krotiacej vášne, nie zúrivého a nenávistného radikalizmu.
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12.
Občania Spojených štátov sú v školách od detstva vychovávaní „politicky korektne“ – aby mali vždy na pamäti morálny imperatív
nezraňovať zbytočne city iných osôb. Preto je trochu prekvapivá radikálnosť ľavicových aktivistov, ktorí teraz svojvoľne demolujú
pomníky hrdinov Juhu z občianskej vojny, a navyše to sprevádzajú agresívnymi komentármi typu „južania, boli ste porazení v roku 1865,
tak držte hubu“. Títo jedinci zrejme nechápu, čo musí nasledovať po víťaznej vojne, pokiaľ porazená strana odmietne prehru bezvýhradne
prijať. Netušia, že potom víťaz – pokiaľ protistranu nechce fyzicky vyhladiť – má len jednu možnosť, a to hľadať nejakú formu
kompromisu a zmierenia s porazenými. Títo ľavicoví aktivisti nepochybne zvyšujú šance na to, že sa južanských pravicových extrémistov
podarí oslabiť a vylúčiť z politickej činnosti. Vandali „hrdinsky“ strhávajúci sochy vyvolajú len príliv mnohých urazených južanov do
radov militantných ultrapravičiarov. Radikálna ľavica je preto v konečnom dôsledku svojím spôsobom najlepším spojencom krajnej
pravice, proti ktorej sa snaží bojovať vandalskými akciami vo verejnom priestore.
Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom?
(A) Občania Spojených štátov sú v školách od detstva vychovávaní „politicky korektne“ – aby mali vždy na pamäti morálny imperatív
nezraňovať zbytočne city iných osôb.
(B) Preto je trochu prekvapivá radikálnosť ľavicových aktivistov, ktorí teraz svojvoľne demolujú pomníky hrdinov Juhu z občianskej
vojny, a navyše to sprevádzajú agresívnymi komentármi typu „južania, boli ste porazení v roku 1865, tak držte hubu“.
(C) Títo jedinci zrejme nechápu, čo musí nasledovať po víťaznej vojne, pokiaľ porazená strana odmietne prehru bezvýhradne prijať.
(D) Títo ľavicoví aktivisti nepochybne zvyšujú šance na to, že sa južanských pravicových extrémistov podarí oslabiť a vylúčiť
z politickej činnosti.
(E) Vandali „hrdinsky“ strhávajúci sochy vyvolajú len príliv mnohých urazených južanov do radov militantných ultrapravičiarov.
13.
Hoci spájanie kancelárií do jedného priestoru prináša zvýšenie počtu rozptyľujúcich podnetov a mnohí zamestnanci pociťujú
openspace kancelárie ako nepríjemné, firmy od nich stále nechcú ustupovať. V openspace kanceláriách sa totiž zlepšuje spolupráca
medzi zamestnancami, pretože pracujú bok po boku, vedľa seba či oproti sebe a môžu sa pohybovať z miesta na miesto. To ukázala
aj austrálska štúdia, ktorá skúmala, aký vplyv na pracovníkov má zavedenie zdieľaného pracovného prostredia. Z nej vyplynulo, že
zdieľané prostredie nevylepšilo priateľstvo medzi spolupracovníkmi. Spolupráca s ostatnými sa stala pre zamestnanca menej
príjemnou a tok informácií sa nijako nezmenil. U pracovníkov došlo k zvýšeniu podráždenosti, podozrievavosti a snahy uzatvárať sa
do seba.
Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom?
(A) Hoci spájanie kancelárií do jedného priestoru prináša zvýšenie počtu rozptyľujúcich podnetov a mnohí zamestnanci pociťujú
openspace kancelárie ako nepríjemné, firmy od nich stále nechcú ustupovať.
(B) V openspace kanceláriách sa totiž zlepšuje spolupráca medzi zamestnancami, pretože pracujú bok po boku, vedľa seba
či oproti sebe a môžu sa pohybovať z miesta na miesto.
(C) Z nej vyplynulo, že zdieľané prostredie nevylepšilo priateľstvo medzi spolupracovníkmi.
(D) Spolupráca s ostatnými sa stala pre zamestnanca menej príjemnou a tok informácií sa nijako nezmenil.
(E) U pracovníkov došlo k zvýšeniu podráždenosti, podozrievavosti a snahy uzatvárať sa do seba.
14.
Kedysi tak skeptickú českú spoločnosť zachvátilo všeobecné nadšenie z ekonomiky, ktorej výkon v niekoľkých posledných rokoch
neustále zrýchľoval. Optimistickí boli aj nezávislí ekonómovia a prognózy v minulých mesiacoch vylepšili aj úctyhodné inštitúcie,
ako je Česká národná banka. Nositeľov dobrých správ majú ľudia radi, a pokiaľ náhodou príliš naružovo nalakovaná prognóza
nevyjde, stačí o nej taktne pomlčať. Táto rola je natoľko opojná, že v určitom okamihu môžu analytici jednoducho úplne zabudnúť
na to, čo sa reálne deje vo chvíli, keď predpovedajú. Práve to sa teraz, bohužiaľ, prihodilo mnohým tuzemským expertom. Ich
sústavné varovanie pred výrazným zhoršením výkonu ekonomiky, ku ktorému by podľa nich malo dôjsť v blízkej budúcnosti, je v
súlade s dnes zverejnenými údajmi. Dnešné dáta totiž upozorňujú na výpadky, ku ktorým došlo v priemysle a s ním úzko zviazanom
exporte. Konkrétne medziročné zvýšenie priemyselnej produkcie iba o percento je skutočne na pováženie.
Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom?
(A) Kedysi tak skeptickú českú spoločnosť zachvátilo všeobecné nadšenie z ekonomiky, ktorej výkon v niekoľkých posledných
rokoch neustále zrýchľoval.
(B) Optimistickí boli aj nezávislí ekonómovia a prognózy v minulých mesiacoch vylepšili aj úctyhodné inštitúcie, ako je Česká
národná banka.
(C) Nositeľov dobrých správ majú ľudia radi, a pokiaľ náhodou príliš naružovo nalakovaná prognóza nevyjde, stačí o nej taktne
pomlčať.
(D) Táto rola je natoľko opojná, že v určitom okamihu môžu analytici jednoducho úplne zabudnúť na to, čo sa reálne deje vo chvíli,
keď predpovedajú.
(E) Ich sústavné varovanie pred výrazným zhoršením výkonu ekonomiky, ku ktorému by podľa nich malo dôjsť v blízkej
budúcnosti, je v súlade s dnes zverejnenými údajmi.
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15.
Pohonné hmoty v Česku druhý týždeň po sebe lacnejú. Priemerná cena benzínu Natural 95 klesla od minulej stredy o trinásť
halierov na 29,66 koruny za liter. Nafta zlacnela o jedenásť halierov na 28,16 koruny za liter. Podľa údajov Eurostatu však ceny
pohonných hmôt v Česku stále nie sú na úrovni bežnej v okolitých krajinách. Napríklad v Nemecku je liter benzínu lacnejší zhruba o
korunu, na Slovensku o 2,50 koruny, v Rakúsku približne o dve koruny. Najlacnejšie je Maďarsko s priemernou cenou 27,05 korún.
Vyššie ceny tak musia platiť len naši severní susedia, pretože v Poľsku stojí liter benzínu 29,85 korún. Českí vodiči, ktorí chcú
ušetriť, by teda mali ešte pred cestou na juh Európy natankovať doma plnú nádrž.
Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Priemerná cena benzínu Natural 95 klesla od minulej stredy o trinásť halierov na 29,66 koruny za liter.
Podľa údajov Eurostatu však ceny pohonných hmôt v Česku stále nie sú na úrovni bežnej v okolitých krajinách.
Najlacnejšie je Maďarsko s priemernou cenou 27,05 korún.
Vyššie ceny tak musia platiť len naši severní susedia, pretože v Poľsku stojí liter benzínu 29,85 korún.
Českí vodiči, ktorí chcú ušetriť, by teda mali ešte pred cestou na juh Európy natankovať doma plnú nádrž.
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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.

18.

Ekonomická vyspelosť jednotlivých krajín Afriky nie je
rovnaká. S výnimkou Juhoafrickej republiky sú všetky africké
štáty rozvojovými krajinami, pretože až teraz zložito hľadajú
cestu k samostatnému modernému spôsobu hospodárenia,
napriek tomu že kontinent ponúka veľké množstvo
poľnohospodárskych produktov a nerastných surovín.

V stredoveku kresťanstvo oslabilo zväzky spájajúce európske
národy s kultúrnym dedičstvom antiky, takže s výnimkou
nemnohých antických autorov zmizla zo všeobecného
povedomia takmer celá antická vzdelanosť.

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?
(A) Juhoafrická republika sa svojou ekonomickou
vyspelosťou líši od ostatných afrických krajín.
(B) Hospodárstvo väčšiny afrických krajín vytvára prebytky
priemyselnej produkcie.
(C) Juhoafrická republika je pre ostatné africké krajiny
vzorom svojou vyváženou poľnohospodárskou
produkciou.
(D) Každá jednotlivá africká krajina ide svojou vlastnou
cestou k modernému spôsobu hospodárenia.
(E) Juhoafrická republika je medzi africkými rozvinutými
krajinami výnimkou pre svoje zásoby nerastných surovín.
17.
Parlament ČR môže rozhodnúť o vyhlásení vojnového stavu,
ak je ČR napadnutá alebo ak je potrebné plniť medzinárodné
zmluvné záväzky o spoločnej obrane proti napadnutiu, alebo
môže vyhlásiť stav ohrozenia štátu, ak je bezprostredne
ohrozená zvrchovanosť štátu alebo územná celistvosť štátu
alebo jeho demokratické princípy.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?
(A) Vyhlásenie vojnového stavu znamená vždy obmedzenie
demokratických práv občanov.
(B) Pred vyhlásením vojnového stavu musí vždy dôjsť
k vyhláseniu stavu ohrozenia štátu.
(C) V prípade ohrozenia celistvosti štátu môže Parlament ČR
rozhodnúť o vyhlásení vojnového stavu.
(D) Ak je ČR napadnutá, je jej celistvosť chránená
medzinárodnými zmluvami o spoločnej obrane.
(E) Pri ohrození demokratických princípov štátu môže
Parlament ČR vyhlásiť stav ohrozenia štátu.
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Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného textu?
I. Kresťanstvo úplne zavrhlo pôvodnú antickú vzdelanosť.
II. Niektorí antickí autori v stredoveku vo všeobecnom
povedomí pretrvali.
III. Antická vzdelanosť je najväčším európskym kultúrnym
dedičstvom.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

len I
len II
len III
I a II
II a III

19.
Čitateľ zodpovedá za zneužitie svojho čitateľského preukazu.
Jeho stratu je povinný ihneď hlásiť. Akonáhle je strata
ohlásená, knižnica je povinná tomuto čitateľovi zablokovať
jeho čitateľské práva, ale nanajvýš do vystavenia duplikátu
čitateľského preukazu alebo do čitateľovho oznámenia, že
pominul dôvod na zablokovanie.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?
(A) Zodpovednosť za zneužitie preukazu leží na čitateľovi len
vtedy, keď stratu preukazu ohlási.
(B) Vystavením duplikátu zablokuje knižnica čitateľovi jeho
práva.
(C) Ak dôjde k zneužitiu preukazu, stráca čitateľ čitateľské
práva.
(D) Ak neohlási čitateľ stratu čitateľského preukazu, podá
naňho knižnica trestné oznámenie.
(E) Ani jedno z tvrdení (A) až (D) z uvedeného textu
nevyplýva.
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20.

22.

Porušovania povinností sa dopustí občan, ktorý týra alebo strpí
týranie zvieraťa, neumožní zvieraťu prirodzený odpočinok
alebo neposkytne riadnu starostlivosť, alebo poruší inú
stanovenú povinnosť vyplývajúcu zo zákona na ochranu
zvierat proti týraniu.

Krajinný ráz, ktorým je hlavne prírodná, kultúrna a historická
charakteristika určitého miesta či oblasti, je chránený pred
činnosťou znižujúcou jeho estetickú a prírodnú hodnotu.
Zásahy do krajinného rázu, hlavne umiestňovanie a
povoľovanie stavieb, môžu byť robené len s ohľadom na
zachovanie významných krajinných prvkov.

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?
(A) Občan, ktorý umožní zvieraťu prirodzený odpočinok,
spĺňa všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona na ochranu
zvierat proti týraniu.
(B) Strpieť týranie zvieraťa je z pohľadu zákona na ochranu
zvierat proti týraniu závažnejšie ako samotné týranie.
(C) Zákon na ochranu zvierat proti týraniu definuje pojmy
prirodzený odpočinok a riadna starostlivosť.
(D) Týranie zvieraťa je napríklad neposkytnutie prirodzeného
odpočinku alebo riadnej starostlivosti.
(E) Porušiť povinnosť je možné aj inak ako aktívnym
týraním zvieraťa.

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?
(A) Najvyššou prioritou je ochrana činností znižujúcich
estetickú a prírodnú hodnotu krajinného rázu.
(B) Za určitých podmienok môžu byť robené zásahy do
krajinného rázu.
(C) Krajinným rázom vytvárame také krajinné prvky, ktoré sa
vyznačujú vysokou estetickou alebo prírodnou hodnotou.
(D) Obecné úrady sú povinné robiť všetky činnosti s dôrazom
na vytváranie významných krajinných prvkov.
(E) Ochrana estetickej a prírodnej hodnoty krajinného rázu
musí byť urobená s ohľadom na zachovanie významných
stavieb.

21.
Druhé najväčšie kresťanské vyznanie na svete zostáva síce
v tieni za väčšinovým rímskym katolíctvom, ale hlboká úcta
ku všetkému starému a osvedčenému a zmysel pre vnútorný
duchovný život, z ktorého sa ani dnes nestratilo tajomstvo, robí
z pravoslávia inšpirujúcu kresťanskú tradíciu a z jeho
stúpencov početne sa rýchlo rozrastajúce svetové
spoločenstvo.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného textu?
I. Pravoslávne náboženstvo ctí staré a overené tradície, ale
už nie je inšpiráciou pre kresťanov.
II. Rímskokatolícke vyznanie predstavuje dnes väčšinový
kresťanský smer.
III. Počet pravoslávnych veriacich sa zväčšuje, čiastočne tiež
pre hodnoty, ktoré pravoslávie uznáva.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

len II
len III
I a II
II a III
I a III
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23.
Vzhľadom na chýbajúcu jednotnú definíciu nie je jasné, či
autistické rysy sú synonymom pre symptómy porúch
autistického spektra, alebo označením pre prejavy detí, ktorých
správanie však frekvenciou a intenzitou nezodpovedá
diagnostickým kritériám žiadnej poruchy autistického spektra.
V žiadnom prípade autistické rysy nie sú diagnózou. Aj
napriek tomu sa diagnostický záver „autistické rysy“ v Českej
republike teší veľkej obľube.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného textu?
I. V ČR je možné stretnúť sa s diagnostickým záverom,
ktorého definícia nie je jednoznačná.
II. Pojmom „autistické rysy“ býva najčastejšie označovaná
diagnóza poruchy autistického spektra.
III. Spojenie „autistické rysy“ by sa vôbec nemalo používať,
pretože nie je presne definované.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

žiadne
len I
len II
len III
I a III
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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
Tyrania menšiny. Holandská lekcia: O geopolitike sa nemá rozhodovať v referende
Holanďanov je necelých 17 miliónov a z toho registrovaných voličov zhruba 13 miliónov. Účasť v referende o asociačnej zmluve
EÚ s Ukrajinou: 32%. Viac ako 61 % z tých, ktorí boli ochotní doraziť k volebným urnám, hlasovalo proti. Zhruba 2,5 milióna
Holanďanov teda vystavilo červenú kartu dohode pol miliardovej Európskej únie s približne štyridsaťdva miliónovou Ukrajinou.
Na čísla sa dá vždy pozerať rôzne. Napríklad z pohľadu českého čitateľa nie je tretinová účasť, navyše pri hlasovaní
o zahraničnopolitickej téme, vôbec zlý výsledok. Pri tunajších senátnych voľbách sa aj takáto nízka hodnota považuje už za úspech,
a to sú na stole domáce otázky. Legitimita holandského plebiscitu o Ukrajine je aj napriek tomu sporná.
Referendá sa považujú za vrchol demokracie, keď voliči posudzujú kľúčovú otázku, dôkladne prebratú a zredukovanú v tej chvíli už
len na jednoduché ÁNO – NIE. Holandský plebiscit je „tyraniou menšiny“, ktorá nerieši vôbec nič a naopak problém vytvára.
Holanďania dostali na posúdenie niečo, čo je z princípu mimo všeobecnej filozofie referenda: obchodný režim medzi Kyjevom
a Európskou úniou a zoznam ukrajinských reforiem. To je obsahom asociačnej zmluvy. Ich verdikt nemá žiadny okamžitý dopad,
pretože referendum bolo nezáväzné a dohoda z veľkej časti už platí; schválili ju všetky štáty Únie, vrátane Holandska. Celú akciu
spustila „hračka“, ktorú voličom v roku 2015 predhodila vláda Marka Rutteho – zákon o plebiscite takmer o čomkoľvek, pokiaľ si
ho vyžiada len 300 000 ľudí petíciou. Oponenti vlády to za pomoci ruskej propagandy využili a teraz máme pred sebou výsledok.
Pokiaľ sa komplikované geopolitické rozhodnutia a osud iných krajín môžu stať rukojemníkmi jedných politikov a hŕstky
nezúčastnených ľudí, popierajú podobné referendá princíp tohto nástroja čoby inštrumentu demokratickej vlády.
Rutteho kabinet teraz bude premýšľať, ako na verdikt odpovedať, pretože nie je jasné, proti čomu sa voliči presne postavili. To je
jeho boj. Na horizonte sa však rysuje systémový problém pre celú EÚ, pretože po plebiscitoch, keď sú v hre rozhodnutia o iných,
siaha čím ďalej viac vlád. Tým najaktuálnejším je blížiace sa referendum o úniových kvótach na utečencov v Maďarsku a ľudové
hlasovanie Francúzov o budúcom rozšírení.
(preložené z: https://www.respekt.cz/tydenik/2016/15/tyranie-mensiny)
24.

25.

Ktorá z nasledujúcich možností by najskôr mohla byť
pokračovaním uvedeného textu?

Ktorá z nasledujúcich informácií nie je v uvedenom texte
priamo obsiahnutá?

(A) Holanďania tak svojím hlasovaním ukázali Maďarom
a Francúzom cestu, ktorú by mali nasledovať, pokiaľ chcú
EÚ vyviesť z krízy.
(B) Pokiaľ sa európski politici nezachovajú zodpovedne
a nepokúsia sa „tyraniu menšiny“ zastaviť, vznikne
Únii vážny existenčný problém.
(C) Tieto plebiscity určite potvrdia, že forma priamej
demokracie je na úniovej úrovni vhodným nástrojom
rozhodovania o iných.
(D) Nech už referendum v Maďarsku a Francúzsku dopadne
akokoľvek, Holanďania jednoznačne ukázali, že si celá
Únia spoluprácu s Ukrajinou nepraje.
(E) Vďaka Holanďanom je teraz Európa silnejšia, pretože
tamojšie referendum ukázalo, že „tyrania menšiny“ môže
mať v praxi pozitívny efekt.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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približný počet obyvateľov Ukrajiny
približný počet registrovaných voličov v Holandsku
termín referenda o kvótach na utečencov v Maďarsku
približný počet Holanďanov
miera účasti Holanďanov v referende o asociačnej zmluve
EÚ s Ukrajinou

26.
Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vystihuje
pravdepodobný hlavný cieľ autora uvedeného textu?
(A) informovať o charaktere asociačnej zmluvy medzi EÚ
a Ukrajinou
(B) zhodnotiť výsledky holandského referenda
z vnútropolitického uhla pohľadu
(C) upozorniť na možné negatívne súvislosti využívania
referenda jednotlivými členskými štátmi EÚ pri
rozhodovaní o úniových záležitostiach
(D) priblížiť negatívne dôsledky zamietavého holandského
stanoviska k asociačnej zmluve medzi EÚ a Ukrajinou
(E) podporiť zavádzanie referenda ako vhodného nástroja na
rozhodovanie geopolitických otázok
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TEXT K ÚLOHÁM 27 AŽ 29
Kardinál monsignore Louis Antoine de Noailles, arcibiskup parížsky, mal päťdesiatpäť rokov a svojím aristokratickým zjavom
stelesňoval cirkevné knieža. Ovládal každý svoj pohyb, tvár mal oválnu, pohotovú na úsmev aj na iróniu, zároveň však aj sústredene
dôstojnú, čo podčiarkovali prešedivené vlasy nad jeho čelom a jeho ruky, dokonalé ruky kňaza a šľachtica. Boli biele a v žiare
veľkého ametystu na biskupskom prsteni, alebo keď sa pohrávali s pektorálom či s gombíkmi červenej sutany, vyzerali až koketne.
Keď však nimi zvieral berlu alebo ich gestom dotvrdzoval nejaký článok viery, stávali sa tvrdé, mocné, akoby zvierali svet.
Bol biskupom v Châlons a sám pápež ho dosadil aj napriek odporu Ľudovíta XIV., veľkovojvodu a veľmajstra maltézskeho rádu, na
parížsky stolec. Stalo sa tak predovšetkým na naliehanie madame de Maintenonovej, ktorá robila všetko možné, aby arcibiskupom
nebol menovaný ňou nenávidený monsignore Fénelon. Láskavosť monsignora de Noailles vo všetkých týchto ľuďoch budila dojem,
že bude prejavovať poslušnosť voči kráľovskej korune, teda cnosť, ktorú majú mocní tohto sveta rovnako v obľube ako vzácne víno,
odopreté ostatným smrteľníkom.
Arcibiskupov sekretár páter Vivant, v skutočnosti jeden z jeho vikárov, ktorý ho teraz sprevádzal, bol mladší, sotva štyridsiatnik.
Postavou predstihol kardinála, ale jeho urodzenosť bola skôr intelektuálna ako aristokratická. Bol ovládaný tými istými vášňami ako
kardinál, pretože vzdelanie nadobudol predovšetkým v teologických šarvátkach a život ľudí poznal len z kníh a z cirkevného práva.
K arcibiskupovi cítil úctu a bol podmanený jeho zbožnosťou, pritom však si bol vedomý toho, že svojou krvou aj svojím postavením
v cirkvi stojí na nižšom stupni a nikdy sa preto nepokúšal o nejaký dôvernejší vzťah. Vo svojich názoroch nesúhlasil s arcibiskupom
len vtedy, keď to arcibiskupovi lichotilo alebo keď to bolo v súlade s ortodoxiou, disciplínou a dokonca cirkevnou ľahostajnosťou,
ktoré arcibiskup niekedy ako keby nenaplnil v role povinného obhajcu.
(preložené a upravené z: José Jiménez Lozano: Historie jednoho podzimu)
27.

29.

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?

Ktorá z nasledujúcich skutočností bola podľa uvedeného textu
hlavným dôvodom menovania kardinála de Noailles parížskym
arcibiskupom?

(A) Jednou z hlavných povahových čŕt kardinála de Noailles
bola jeho lojalita a oddanosť kráľovi.
(B) Na vzťah pátra Vivanta ku kardinálovi mala vplyv
pátrova schopnosť uvedomovať si svoje miesto v
cirkevnej hierarchii.
(C) Kardinál de Noailles aj jeho sekretár boli veľmi vášniví
muži, ktorí túto svoju vlastnosť občas pri vzájomnom
nesúhlase nedokázali skryť.
(D) Pre pátra Vivanta boli medzi kvalitami kňaza na prvom
mieste ortodoxia, disciplína a cirkevná ľahostajnosť.
(E) Kardinál de Noailles poznal život a ľudí len z kníh a jeho
znalosti boli teda nedokonalé a neúplné.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

jeho lojalita a poslušnosť voči panovníkovi Ľudovítovi XIV.
jeho popularita založená na láskavosti
podpora pátra Vivanta prameniaca z úcty ku kardinálovi
postoj madame de Maintenonovej
jeho urodzený pôvod a vysoké postavenie v cirkevnej
hierarchii

28.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení o vzťahu kardinála de Noailles
a pátra Vivanta najlepšie zodpovedá informáciám v uvedenom
texte?
(A) Páter kardinála rešpektoval a uznával, ale často s ním
nesúhlasil.
(B) Kardinál sa k pátrovi Vivantovi správal nadradene, čo
vyplývalo z jeho postavenia.
(C) Páter kardinála obdivoval a rešpektoval; o
kardinálovom vzťahu k nemu sa však nedozvedáme
nič.
(D) Kardinál prechovával k svojmu sekretárovi dôverný
vzťah; o vzťahu pátra ku kardinálovi text nehovorí.
(E) Páter bol zdrojom kardinálových vášní, sám ich však
neopätoval.

© Scio 2019
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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
Existujú dva hlavné argumenty pre rovnú daň – hospodársky rast a spravodlivosť. Mnoho ekonómov model rovnej dane odporúča,
pretože systém s vysokými sadzbami a diskriminačným zdaňovaním investícií ochromuje rast a likviduje pracovné miesta.
Najlákavejšou črtou rovnej dane je pre mnohých ľudí jej spravodlivosť. Rovná daň motivuje k práci, úsporám a investíciám, zvyšuje
motiváciu pracovať a podnikať a tým zvyšuje aj dlhodobé tempo rastu ekonomiky. Navyše zaobchádza s každým poplatníkom
rovnako: bohatý poplatník s tisíckrát vyšším zdaniteľným príjmom bude platiť tisíckrát vyššiu daň. Daňový zákon už teda nebude
trestať úspech a diskriminovať občanov na základe príjmu. Progresívny systém dane z príjmu trestá ekonomickú aktivitu a robí
krajinu menej konkurencieschopnú. S rovnou daňou dramaticky poklesne zasahovanie do slobôd a súkromia poplatníkov, pretože
vláda nebude potrebovať vedieť detailné informácie o ich finančnom majetku. Rovná daň teda obmedzuje moc vlády ovplyvňovať
životy ľudí podľa priania politikov, berie jej daň ako nástroj manipulácie s ľudským správaním, určujúci, čo ľudia budú nakupovať a
do čoho budú investovať. Daň, ktorá by bola pre ekonomiku prínosná, nebude nikdy existovať. Rovná daň však rozhodne posúva
daňový systém bližšie k ideálu – vyberá peniaze, ktoré vláda potrebuje, ale robí tak najmenej škodlivým spôsobom.
(preložené z: http://www.nechtenasbyt.cz)
TEXT 2
Progresívne zdanenie usiluje o dosiahnutie spravodlivejšieho rozdelenia bohatstva v spoločnosti. Čiže je lepšie, keď sa má 10 ľudí
zhruba rovnako, ako keď je 9 relatívne chudobných ľudí odkázaných sami na seba a jeden má 10 luxusných áut a zo svojich príjmov
prispieva na chod spoločnosti len 15 %. Neprejavuje tým žiadnu spätnú „vďaku“ spoločnosti, ktorá mu poskytla možnosť zbohatnúť.
S každou rastúcou korunou v príjme klesá jej medzný úžitok, takže vziať z vysokého príjmu viac percent nie je žiadnym
ubližovaním. Aj 60 % zdanený miliónový mesačný príjem ponechá príjemcovi neporovnateľne viac ako 15 % zdanený priemerný
plat. A práve vyššie zdanenie vysokých príjmov umožní prerozdeliť zdanené prostriedky plošnejšie k väčšiemu úžitku celej
spoločnosti, teda na dotácie vzdelávania, zdravotníctva a v neposlednom rade na celkovú infraštruktúru, ktorá umožní ďalší
ekonomický rast. Pokiaľ niekto tvrdí, že „ľavicová“ ekonomika priškrtí všetko podnikanie, tak to nie je pravda. Drobným
podnikateľom sa práve aj v tomto modeli môže vychádzať v ústrety rôznymi inštrumentami (príspevky na zamestnanca a pod.).
Peniaze na nich sa získajú práve zdanením neadekvátne vysokých príjmov. Zástancovia rovnej dane vsádzajú na to, že všetkým
nechajú „to ich“ a trh všetko efektívne alokuje. Teda bohatí sami poskytnú svoje príjmy dobrovoľne na prospešné projekty a budú zo
svojej podstaty solidárni. Ale prečo by to robili?
(preložené z: http://neviditelnypes.lidovky.cz)
30.

31.

S ktorým z nasledujúcich tvrdení by najpravdepodobnejšie
nesúhlasil autor prvého textu?

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vystihuje vzťah
medzi uvedenými textami?

(A) Myslím si, že je dôležité, aby vláda čo najmenej
zasahovala do života ľudí, čo sa týka ich ekonomickej
aktivity.
(B) Rovná daň má mnoho výhod, ale na druhej strane
podstatne znižuje konkurencieschopnosť krajiny.
(C) Je nutné vytvoriť predovšetkým taký daňový systém,
ktorý bude človeka motivovať k práci.
(D) Je nutné uznať, že ani rovná daň nie je úplne dokonalým
prostriedkom na stimuláciu ekonomiky.
(E) Rovná daň je okrem iného prínosná preto, lebo obmedzuje
možnosť politikov manipulovať s ľudským správaním.

(A) Obidva texty sa zameriavajú len na jeden princíp výpočtu
dane z príjmov bez toho, aby zmieňovali nejaký odlišný
princíp.
(B) Prvý text navrhuje istý princíp výpočtu dane z príjmov,
ktorého prínosy sa druhý text snaží vyvrátiť.
(C) Každý z textov sa zaoberá v rovnakej miere dvomi
rôznymi princípmi výpočtu dane z príjmov, ale dochádza
k odlišným záverom.
(D) Každý z textov obhajuje iný princíp výpočtu dane
z príjmov, v rámci jeho obhajoby letmo zmieňuje aj
iný princíp.
(E) Téma aj závery obidvoch textov sú veľmi podobné, ale
každý z nich k nim dochádza na základe odlišných
argumentov.
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32.
Istý odborník súhlasí vo všetkých oblastiach ohľadom daní
s postojom autora druhého textu. Ktoré z nasledujúcich tvrdení
by najpravdepodobnejšie nepovedal?
(A) „Nie je možné spoliehať sa na naivnú predstavu zástancov
čo najmenších zásahov do ekonomiky, že trh všetko
vhodne prerozdelí sám od seba.“
(B) „Progresívne zdanenie by nepochybne utlmilo
ekonomickú aktivitu a v dôsledku sa obrátilo proti
všetkým.“
(C) „Nie je vhodné považovať vyššie zdanenie bohatých za
nejakú krivdu, ďalšie peniaze im totiž neprinášajú úžitok
v rovnakej miere ako chudobným.“
(D) „Každý by mal prispieť na chod spoločnosti takou mierou,
aby došlo aspoň k čiastočnému zníženiu nerovností
a nespravodlivosti.“

111

(E) „Nerozumiem tomu, ako niekto môže veriť, že bohatí
vyvinú vlastnú iniciatívu, aby dosiahli väčšiu rovnosť
v spoločnosti.“
33.
Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie opisuje, čo je
hlavnou témou každého z uvedených textov?
(A) vplyv miery zdanenia na celkový objem daňových
príjmov štátu
(B) miera nevyhnutnosti zásahov štátu do chodu ekonomiky
(C) obhajoba jedného z možných princípov výpočtu dane
z príjmov
(D) riziká rovného zdanenia pre ekonomickú aktivitu
podnikateľov
(E) obhajoba progresívnej dane ako nástroja fungujúceho
v prospech spoločnosti ako celku

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 tej to
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
Nasledujúci graf zobrazuje vekovú štruktúru obyvateľov ČR s ukončeným terciárnym vzdelaním (ďalej len „vysokoškoláci“) v
rokoch 1993, 2000 a 2008.

(Zdroj: Český statistický úřad, Výběrové šetření pracovních sil, 2009)
34.

36.

Aký veľký podiel zo všetkých vysokoškolákov tvorila v roku
1993 veková skupina 35-44 rokov?

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného grafu?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

20 %
24 %
26 %
28 %
29 %

35.
Pokiaľ by platilo, že počet osôb žijúcich v ČR v roku 1993 bol
10 miliónov, koľko z nich by bolo vysokoškolákov starších
ako 64 rokov?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) Práve 11 % vysokoškolákov v roku 2000 tvorili ľudia vo
veku 65 a viac rokov.
(B) V roku 2000 bolo práve 48 % vysokoškolákov vo veku
35-54 rokov.
(C) V roku 1993 bolo práve 61 % vysokoškolákov vo veku
35−64 rokov.
(D) Práve 3 % vysokoškolákov v roku 2008 tvorili ľudia vo
veku 20−24 rokov.
(E) Práve 20 % vysokoškolákov v roku 1993 tvorili ľudia
vo veku 45−54 rokov.

550 000
1 100 000
2 300 000
Z uvedených informácií to nie je možné určiť.
Žiadna z odpovedí (A) až (D) nie je správna.
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TEXT K ÚLOHÁM 37 AŽ 39
Tabuľka ukazuje, koľko listov prepravila pošta v jednotlivých štvrťrokoch v rokoch 1990–1994.
1990

1991

1992

1993

1994

1. štvrťrok

10 000

20 000

25 000

15 000

20 000

2. štvrťrok

15 000

15 000

20 000

20 000

30 000

3. štvrťrok

20 000

10 000

30 000

10 000

30 000

4. štvrťrok

15 000

30 000

30 000

15 000

20 000

37.

39.

O koľko percent vzrástol v 4. štvrťroku roku 1991 počet
prepravených listov oproti 3. štvrťroku toho istého roka?

Celkom koľko listov bolo prepravených v druhých štvrťrokoch
rokov 1990 až 1994?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o 20 %
o 100 %
o 150 %
o 200 %
o 300 %

120 000
110 000
100 000
90 000
Žiadna z možností (A) až (D) nie je správna.

38.
Koľko percent predstavoval počet listov prepravených
v 3. štvrťroku roku 1992 oproti počtu listov prepravených
v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

300 %
200 %
100 %
50 %
30 %
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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.

vľavo

vpravo

43.

Nech x je reálne číslo a a je kladné reálne číslo, pričom platí
a x.
xa
xa

(A)
(B)
(C)
(D)

1

Hodnota vľavo je väčšia než hodnota vpravo.
Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo.
Hodnota vpravo je rovnaká ako hodnota vľavo.
Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je
väčšia.

ABCD je rovnobežník, priamka p je rovnobežná s BC
a priamka q je rovnobežná s AB

41.
Nech X je počet všetkých kladných dvojciferných čísel
deliteľných súčasne siedmimi a dvomi.
X

7

(A)
(B)
(C)
(D)

Hodnota vľavo je väčšia než hodnota vpravo.
Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo.
Hodnota vpravo je rovnaká ako hodnota vľavo.
Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia.

40°

(A)
(B)
(C)
(D)

Hodnota vľavo je väčšia než hodnota vpravo.
Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo.
Hodnota vpravo je rovnaká ako hodnota vľavo.
Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia.

44.
Nech A je súčet násobkov štyroch väčších než 30 a zároveň
menších než 90.
Nech B je súčet násobkov ôsmich väčších než 30 a zároveň
menších než 90.
A

42.

 0, 01 
 3 
 10 
(A)
(B)
(C)
(D)



2

 10 


 0, 001 
2

3

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

B
Hodnota vľavo je väčšia než hodnota vpravo.
Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo.
Hodnota vpravo je rovnaká ako hodnota vľavo.
Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia.

45.
ab0

a2

b2

(A)
(B)
(C)
(D)

Hodnota vľavo je väčšia než hodnota vpravo.
Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo.
Hodnota vpravo je rovnaká ako hodnota vľavo.
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 inform ácie.
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.

48.

Aký je priemerný vek detí v desaťčlennej skupine?

Pre určitú číselnú postupnosť platí, že súčet každých dvoch
čísel, ktoré v postupnosti nasledujú bezprostredne za sebou, sa
rovná nule. Je prvý člen postupnosti menší než nula?

(1) Poznáme priemerný vek chlapcov aj priemerný vek
dievčat v skupine.
(2) Poznáme celkový súčet vekov všetkých členov skupiny.
(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.

(1) Piaty člen postupnosti je väčší než nula.
(2) Štvrtý člen postupnosti je číslo −2.
(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.
Číslo n je kladné a celé. Koľko je zvyšok pri delení n štyrmi?
(1) Číslo n je párne.
(2) Zvyšok pri delení n ôsmimi je šesť.
(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.

54.

Výroba súčiastky trvá bežne 20 hodín. Pre poruchu stroja sa
výroba súčiastky predĺži o 3 hodiny. O koľko percent
bežného času sa výroba súčiastky predĺži?

Polovica kladného celého čísla X leží v intervale (20; 30).
Dvojnásobok toho istého čísla X leží v intervale (100; 150).
Pre ktorý z nasledujúcich intervalov platí, že všetky celé
čísla, ktoré v ňom ležia, vyhovujú uvedeným požiadavkám na
číslo X?

(A)
(B)
(C)
(D)

o 12 %
o 15 %
o 18 %
o 20 %

50.
Bunda bola pred Vianocami zlacnená o 6 % počiatočnej ceny.
Po Vianociach bola zlacnená o ďalších 6 % z predvianočnej
zlacnenej ceny. O koľko percent bola cena bundy po
uvedenom dvojitom zlacnení nižšia ako počiatočná cena?
(A)
(B)
(C)
(D)

o 3,6 %
o6%
o 11,64 %
o 12 %

51.
V triede by bolo rovnako dievčat ako chlapcov, keby bolo
chlapcov o štvrtinu viac a dievčat o štvrtinu menej. Koľko je
v triede celkom žiakov, ak je chlapcov 12?
(A)
(B)
(C)
(D)

24
28
30
32

(A)
(B)
(C)
(D)

(40; 50)
(60; 75)
(50; 60)
(40; 75)

55.
Bernard sa rozhoduje medzi tromi bytmi tak, aby jeho
mesačné náklady na bývanie a na cestu do práce a z práce
boli čo najnižšie. Každú hodinu strávenú cestovaním si cení
na 240 korún. Na výber má tri byty: byt v centre za 15 000
korún mesačne, do práce by chodil pešo, 1 cesta by mu trvala
15 minút; byt na okraji mesta za 10 000 korún mesačne, do
práce by chodil električkou, 1 cesta by mu trvala 45 minút
a lístok na jednu cestu by stál 20 korún; byt za mestom za
7 500 korún mesačne, do práce by chodil 1 hodinu vlakom za
60 korún. (Pre kalkuláciu ceny predpokladá, že chodí 20 dní
v mesiaci a že cesta do práce aj z práce trvá a stojí rovnako.)
Aké je pre Bernarda poradie bytov od najvýhodnejšieho po
najmenej výhodný?
(A)
(B)
(C)
(D)

byt v centre; byt na okraji mesta; byt za mestom
byt na okraji mesta; byt v centre; byt za mestom
byt na okraji mesta; byt za mestom; byt v centre
byt za mestom; byt na okraji mesta; byt v centre

52.
Obsah rovnoramenného trojuholníka so základňou dĺžky z a
s výškou na základňu 8z sa rovná obsahu štvorca so stranou
dĺžky a. Ktorá z nasledujúcich rovností platí?
(A) a  2 z

z
2
(C) a  z 2
(D) a  z
(B) a 

53.
Na vydláždenie podlahy máme k dispozícii biele a čierne
štvorcové dlaždice s dĺžkou strany 20 cm. Dlaždice sa majú
na podlahe pravidelne striedať ako na šachovnici, pri dláždení
sa dlaždice kladú tesne vedľa seba. Pri ktorom z
nasledujúcich rozmerov podlahy nespotrebujeme na
vydláždenie podlahy rovnaký počet bielych aj čiernych
dlaždíc?
(A)
(B)
(C)
(D)

3m×4m
2m×3m
3m×3m
4m×2m
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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.

58.

V košíku bolo j jabĺk a h hrušiek, iné druhy ovocia
neobsahoval. Potom, čo Adela štvrtinu jabĺk z košíka zjedla,
zostali v košíku len štyri pätiny pôvodného počtu kusov
ovocia. Ktorý z nasledujúcich vzťahov vyjadruje uvedenú
situáciu?

Pre ktorú z nasledujúcich definícií operácie ♠ platí, že pre
všetky kladné celé čísla x>y platí, že xy je záporné číslo?

1
1
j  h  ( j  h)
4
5
1
4
(B)
jh 
4
5
3
4
(C)
j  ( j  h)
4
5

(A)

(D)

(A) xy  2  y  x 

x
y
2
(C) xy  10  xy
(B) x y 

(D) x y 

y
1
x

59.

3
4
j  h  ( j  h)
4
5

Funkcia f je daná predpisom f ( x)  3x  2 . Čomu sa rovná x,
pokiaľ f ( x)  8 ?

57.
Dávid získal v táborovej súťaži D bodov (D>0), Michal získal
M bodov. Platí vzťah:

(A)
(B)
(C)
(D)

−3
−2
−1
3

M  10  2D
Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného vzťahu?
(A) Aj keby Michal získal o 10 bodov menej, stále by mal
viac bodov ako Dávid.
(B) Pokiaľ by Michal získal o 10 bodov menej, mal by menej
bodov ako Dávid.
(C) Dávid získal aspoň o 10 bodov viac ako Michal.
(D) Dávid získal práve o 20 bodov menej ako Michal.
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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

TEXT K ÚLOHÁM 64 AŽ 66

Traja chlapci (Dávid, Kamil, Roman) a tri dievčatá (Eva,
Lenka, Mirka) vložili peniaze do banky. Každý z nich dostal
inú ročnú úrokovú sadzbu (0,1 %; 0,2 %; 0,3 %; 0,4 %; 0,5 %;
0,6 %) s ročným vyplácaním úroku. Dohromady vložili všetci
4 800 korún. Vieme, že:

V záhrade rastie v dvoch radoch po troch celkom šesť rôznych
stromov – buk, dub, jabloň, hruška, čerešňa, slivka. Stromy
tvoria uzly štvorcovej siete, rady mieria presne od východu na
západ (pozri obrázok).

 Každý chlapec mal vyššiu úrokovú sadzbu ako ľubovoľné
dievča.
 Najvyššiu úrokovú sadzbu mal Roman, najnižšiu úrokovú
sadzbu mala Eva.
 Mirka vložila 1 000 korún a jej ročný úrok bol 3 koruny.
 Súčet úrokových sadzieb Kamila a Evy sa rovnal
úrokovej sadzbe Dávida.
 Roman vložil polovicu toho čo Mirka.
 Dievčatá dohromady vložili 3 000 korún.
60.
Koľko dohromady vložili Eva, Lenka a Roman?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2 500 korún
2 800 korún
3 000 korún
3 200 korún
3 300 korún

61.
O koľko korún viac by musela Mirka vložiť, aby jej úrok za
prvý rok bol 15 korún?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o 1 200 korún
o 1 800 korún
o 2 400 korún
o 3 000 korún
o 4 000 korún

62.
Pokiaľ by platilo, že Lenka vložila 1 000 korún a úrok by si
každý rok vybrala, teda by mala vždy na účte práve 1 000
korún, za koľko rokov by zarobila 30 korún?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

za 5 rokov
za 10 rokov
za 15 rokov
za 20 rokov
za 25 rokov

Vieme, že:
 Dub rastie priamo na sever od buka.
 Smerom na východ od buka rastie hruška.
 Priamo na severozápad od jablone rastie čerešňa.
64.
Ktorým smerom od jablone rastie hruška?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

na juh
na západ
na sever
na severovýchod
na juhozápad

65.
Ktorý strom rastie priamo na sever od hrušky?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

buk
dub
čerešňa
jabloň
slivka

66.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení je určite nepravdivé?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Dub rastie na západ od slivky.
Dub rastie na západ od čerešne.
Buk rastie na juh od duba.
Buk rastie na juhovýchod od čerešne.
Jabloň rastie východnejšie než čerešňa aj než buk.

63.
Kto mohol vložiť na svoj účet 1 600 korún?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

len Lenka
len Dávid
ktorákoľvek jedna z dvojice Lenka, Eva
ktorýkoľvek jeden z dvojice Eva, Dávid
Žiadna z možností (A) až (D) nie je správna.
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STOP – KONIEC TESTU
Ak ste skončili a ešte vám zostáva čas, môžete si
skontrolovat svoju prácu v tejto časti.
Nie je dovolené venovať sa predchádzajúcej časti!
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