NÁRODNÉ POROVNÁVACIE SKÚŠKY

VŠP
T

MÁJA 2018

Dátum konania skúšky: 25. máj 2018

Max. možné skóre: 66

Počet riešiteľov testu: 427

Max dosiahnuté skóre: 45,6

Počet úloh: 66

Min. možné skóre: -17,9

Priemerná vynechanosť: 22,0 %

Min. dosiahnuté skóre: -6,0

Správne odpovede sú vyznačené.

Priemerné skóre: 18,1

Základné pokyny:

n Test obsahuje 66 úloh.
n

Je rozdelený do 2 častí, na riešenie prvej máte 35 minút, na každú dalšiu 45 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.

Ľudská obrazotvornosť si ______ celkom inak ako logický
rozum a najlepšie to spoznáme, ak si uvedomíme podstatu
detských ______.

Cudzie krajiny, ktoré si mocný kráľ ______ počas svojho
života, ______ krátko po kráľovej smrti a jeho ríša sa tak
rýchlo ______.

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

pohráva – radostí
vybavuje – pocitov
počína – hier
pamätá – nálad
predstavuje – potrieb

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

podmanil – sa spojili – stratila
zaslúžil – rezignovali – upevnila
ovládol – povstali – konsolidovala
podrobil – sa vzbúrili – rozpadla
zotročil – sa osamostatnili – obrodila

2.
Hviezdny turecký volejbalista sa nakoniec rozhodol na ______
zápas nastúpiť navzdory ______ reprezentačného lekára.
______ Turecka potom jednoznačne potvrdila hráčovu
nenahraditeľnosť.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

dôležitý – prosbám – Prehra
nevýznamný – opovrhnutiu – Súhra
finálový – povoleniu – Prevaha
kľúčový – odporúčaniu – Hra
súťažný – súhlasu – Výhra

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.

NEZDOLNÝ : ______ = ______ : ZASVÄTENÝ

______ : SMUTNÝ = ZAUJAŤ : ______

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

húževnatý – poučený
tvárny – svätý
porazený – veriaci
poddajný – nesúhlasný
nevyspytateľný – informovaný

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

rozveseliť – ľahostajný
pokárať – sústredený
zosmiešniť – nudný
sklamať – pútavý
pobaviť – vnímavý

5.
HRA : ______ = ______ : ČLOVEK
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

hráč – ľudstvo
zábava – stavovec
výhra – zviera
šach – živočích
preteky – organizmus
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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.

Premiér vo svojom vyjadrení uviedol, že pokiaľ parlament
návrh zákona aj napriek nesúhlasu vlády schváli, môže to mať
nedozerné následky.

Privolaná hliadka polície zadržala chrapúnskeho muža, ktorý
včera večer obťažoval hostí v reštaurácii Na rohu.

synonymum

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

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

nežiaduce
škodlivé
rozsiahle
vzdialené
nenapraviteľné

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

viditeľné
nepatrné
prínosné
pozitívne
ohromujúce

synonymum
podnapitého
hrubého
vyprovokovaného
rozhnevaného
nepríčetného

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

triezveho
ľahostajného
neškodného
rozjareného
ohľaduplného

8.
Pri preklade tohto diela som sa snažil postupovať tak, aby čo
najlepšie vynikol vzletný štýl písania neznámeho stredovekého
autora.
synonymu
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

zbožný
inšpiratívny
uvoľnený
kvetnatý
príťažlivý

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

moderný
strohý
temný
odpudzujúci
laický
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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.
Povinné očkovanie bolo až do 70. rokov bežné v celej západnej Európe. Od tej doby sa však od neho začalo upúšťať, čo viedlo
k výraznému poklesu podielu osôb, ktoré sú proti vážnym chorobám očkované. Odporcovia povinného očkovania sa pritom opierali
o argument, že zodpovednosť za svoje deti majú mať rodičia, a nie štát. Povinné očkovanie sa tak zrušilo vo väčšine štátov starej
Európskej únie. Čo však v žiadnom prípade neznamená, že by tam rodičia húfne začali očkovanie ignorovať. V zmienených
krajinách má v sebe vakcíny proti závažným chorobám stále viac ako deväťdesiatpäť percent populácie. Českí lekári však
o dobrovoľnom očkovaní nechcú ani počuť. „Je pravda, že v západných štátoch zrušenie povinného očkovania neviedlo k žiadnym
zásadným zmenám v miere preočkovanosti, ale my nevieme, ako by to dopadlo u nás,“ hovoria lekári.
Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom?
(A) Od tej doby sa však od neho začalo upúšťať, čo viedlo k výraznému poklesu podielu osôb, ktoré sú proti vážnym
chorobám očkované.
(B) Odporcovia povinného očkovania sa pritom opierali o argument, že zodpovednosť za svoje deti majú mať rodičia, a nie štát.
(C) Čo však v žiadnom prípade neznamená, že by tam rodičia húfne začali očkovanie ignorovať.
(D) V zmienených krajinách má v sebe vakcíny proti závažným chorobám stále viac ako deväťdesiatpäť percent populácie.
(E) „Je pravda, že v západných štátoch zrušenie povinného očkovania neviedlo k žiadnym zásadným zmenám v miere
preočkovanosti, ale my nevieme, ako by to dopadlo u nás,“ hovoria lekári.
11.
Odporcovia letného času neuspeli. Striedanie zimného a letného času zostane ďalších päť rokov. V tomto duchu sa vyjadrila česká
vláda. A to aj napriek tomu, že Európska komisia zaujíma úplne rozdielne stanovisko. Celková koncepcia letného času je podľa
odporcov zlá. Dôvody, pre ktoré bol zavedený, sú nimi spochybňované. Napríklad ekonomické dopady sú zanedbateľné.
Podpredseda vlády, dlhodobý zástanca zrušenia letného času, chcel vládu presvedčiť, aby iniciovala jednanie o jeho zrušení
v Európskej komisii. Tá však jeho pripomienku nevypočula. Témou sa však Európska komisia sama zaoberala. Pripustila síce, že
podľa niektorých štúdií bol zistený určitý vplyv na spánok a prirodzený biorytmus človeka, ale dopady zrušenia letného času by
podľa nej boli omnoho vážnejšie. Komisia sa ďalej vyjadrila, že zachovanie striedania časov podporuje voľnočasové aktivity počas
leta. Zachovanie letného času je podľa nej podstatné aj pre harmonizáciu kalendára pre riadne fungovanie vnútorného trhu.
Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V tomto duchu sa vyjadrila česká vláda.
A to aj napriek tomu, že Európska komisia zaujíma úplne rozdielne stanovisko.
Napríklad ekonomické dopady sú zanedbateľné.
Komisia sa ďalej vyjadrila, že zachovanie striedania časov podporuje voľnočasové aktivity počas leta.
Zachovanie letného času je podľa nej podstatné aj pre harmonizáciu kalendára pre riadne fungovanie vnútorného trhu.

12.
Pri spomienke na školské obedy si ľudia vybavia vyprážaný rezeň s bohato omastenými zemiakmi alebo hovädzí vývar, na ktorom
plávajú mastné oká. Ako však ukazuje najnovší prieskum, dnešné jedálne často razia opačný prístup, tuku je v obedoch málo.
Odborníci zároveň varujú, že pri veľkom obmedzovaní tuku klesá tiež energia. A tej školáci potrebujú veľa. Školské jedálne sa však
v prípade tuku často riadia pravidlom čím menej, tým lepšie. „Môže za to aj tlak na jedálne zo strany mnohých rodičov, aby varili čo
najľahšie jedlá. Ako je však vidieť, nejaké tuky sú potrebné,“ dodáva expertka na výživu Jana Riedlová. Podľa nej by pomohlo,
keby vyhláška okrem minimálnych hodnôt tuku v školských obedoch stanovila tiež prípustné maximum.
Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom?
Ako však ukazuje najnovší prieskum, dnešné jedálne často razia opačný prístup, tuku je v obedoch málo.
A tej školáci potrebujú veľa.
Školské jedálne sa však v prípade tuku často riadia pravidlom čím menej, tým lepšie.
„Môže za to aj tlak na jedálne zo strany mnohých rodičov, aby varili čo najľahšie jedlá. Ako je však vidieť, nejaké tuky sú
potrebné,“
(E) Podľa nej by pomohlo, keby vyhláška okrem minimálnych hodnôt tuku v školských obedoch stanovila tiež prípustné
maximum.
(A)
(B)
(C)
(D)
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13.
Cena bitcoinu nie je kľúčová k tomu, aby mohol byť používaný na platby. Pokiaľ ste predajca, ktorý chce využívať bitcoin,
nemôžete tak urobiť bez toho, aby ste sa vystavili kurzovému riziku. Svoju dolárovú cenu zobrazíte v bitcoinoch podľa aktuálneho
kurzu a okamžite po platbe bitcoiny zmeníte za doláre. Bitcoiny nemusíte mať na to, aby ste tento transakčný systém mohli
využívať. Resp. stačí ich mať len veľmi krátku dobu. Dnes je reálne možné poslať niekoľko sto tisíc dolárov, pokojne aj v nedeľu
popoludní na druhú stranu zemegule, a pokiaľ si príjemca tejto platby okamžite zmení bitcoiny za doláre, eurá, jeny a pod.,
nevystavuje sa žiadnemu kurzovému riziku. Platba pritom prebehne behom pár minút s úplne minimálnymi transakčnými nákladmi.
Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom?
Cena bitcoinu nie je kľúčová k tomu, aby mohol byť používaný na platby.
Pokiaľ ste predajca, ktorý chce využívať bitcoin, nemôžete tak urobiť bez toho, aby ste sa vystavili kurzovému riziku.
Bitcoiny nemusíte mať na to, aby ste tento transakčný systém mohli využívať. Resp. stačí ich mať len veľmi krátku dobu.
Dnes je reálne možné poslať niekoľko sto tisíc dolárov, pokojne aj v nedeľu popoludní na druhú stranu zemegule, a pokiaľ si
príjemca tejto platby okamžite zmení bitcoiny za doláre, eurá, jeny a pod., nevystavuje sa žiadnemu kurzovému riziku.
(E) Platba pritom prebehne behom pár minút s úplne minimálnymi transakčnými nákladmi.
(A)
(B)
(C)
(D)

14.
Xiang Gao z Harvardskej školy verejného zdravia v Bostone skúmal ochranný vplyv ibuprofénu na organizmus. Štúdie sa zúčastnilo
136 474 dobrovoľníkov, ktorí počas šiestich rokov zaznamenávali všetky nesteroidové protizápalové lieky, ktoré užívali. Počas tejto
doby ochorelo na Parkinsonovu chorobu celkom 293 účastníkov výskumu. Ukázalo sa, že ľudia, ktorí brali pravidelne ibuprofén,
mali o 40 % nižšie riziko ochorenia na túto chorobu ako ľudia, ktorí nebrali žiadne analgetiká či protizápalové prípravky, alebo
užívali namiesto ibuprofénu aspirín či paracetamol. Navyše platilo, že čím vyššie boli dávky ibuprofénu, tým vyššia bola
pravdepodobnosť ochorenia na Parkinsonovu chorobu. Výsledky pritom neovplyvnil ani vek, fajčenie či pitie kávy. Gao by rád
urobil ďalší výskum, ktorý sa pokúsi objasniť mechanizmus zodpovedný za zníženie rizika vzniku Parkinsonovej choroby u ľudí
užívajúcich ibuprofén. Pokiaľ sa mu to podarí, môže pomôcť miliónom ľudí po celom svete.
Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom?
(A) Xiang Gao z Harvardskej školy verejného zdravia v Bostone skúmal ochranný vplyv ibuprofénu na organizmus.
(B) Počas tejto doby ochorelo na Parkinsonovu chorobu celkom 293 účastníkov výskumu.
(C) Ukázalo sa, že ľudia, ktorí brali pravidelne ibuprofén, mali o 40 % nižšie riziko ochorenia na túto chorobu ako ľudia, ktorí
nebrali žiadne analgetiká či protizápalové prípravky, alebo užívali namiesto ibuprofénu aspirín či paracetamol.
(D) Navyše platilo, že čím vyššie boli dávky ibuprofénu, tým vyššia bola pravdepodobnosť ochorenia na Parkinsonovu
chorobu.
(E) Gao by rád urobil ďalší výskum, ktorý sa pokúsi objasniť mechanizmus zodpovedný za zníženie rizika vzniku Parkinsonovej
choroby u ľudí užívajúcich ibuprofén.
15.
Nech už roky milujete Brada Pitta, či sa vaši obľúbenci pravidelne striedajú a aktuálne je to napríklad Ryan Gosling, verte, že sa za
to nemusíte hanbiť, aj keď vám už dávno nie je pätnásť ani dvadsať. Pokiaľ k niekomu vzhliadame a niekoho obdivujeme, je to pre
nás dokonca omnoho horšie, ako keby nám boli všetci hollywoodski herci a olympijskí športovci ukradnutí. Keď totiž máme nejaký
idol (aj keby to bol len ideál krásy), nevedomky nás to motivuje k tomu, aby sme sami boli lepší. Vôbec sa preto nemusíte hanbiť,
pokiaľ máte nad pracovným stolom zavesenú fotku Davida Beckhama, na ploche v počítači máte Michaela Fassbendera a v noci sa
vám sníva o Georgovi Clooneym. Iste, nemusíte o tom práve hovoriť pred partnerom, ale určite sa tomu nebráňte.
Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom?
(A) Nech už roky milujete Brada Pitta, či sa vaši obľúbenci pravidelne striedajú a aktuálne je to napríklad Ryan Gosling, verte, že sa
za to nemusíte hanbiť, aj keď vám už dávno nie je pätnásť ani dvadsať.
(B) Pokiaľ k niekomu vzhliadame a niekoho obdivujeme, je to pre nás dokonca omnoho horšie, ako keby nám boli všetci
hollywoodski herci a olympijskí športovci ukradnutí.
(C) Keď totiž máme nejaký idol (aj keby to bol len ideál krásy), nevedomky nás to motivuje k tomu, aby sme sami boli lepší.
(D) Vôbec sa preto nemusíte hanbiť, pokiaľ máte nad pracovným stolom zavesenú fotku Davida Beckhama, na ploche v počítači
máte Michaela Fassbendera a v noci sa vám sníva o Georgovi Clooneym.
(E) Iste, nemusíte o tom práve hovoriť pred partnerom, ale určite sa tomu nebráňte.
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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.

Cirkevný sobáš môže byť uzavretý len vtedy, ak snúbenci
predložia sobášiacemu osvedčenie, od vydania ktorého
príslušným matričným úradom neuplynulo viac než tri
mesiace, o tom, že splnili všetky požiadavky zákona na
uzavretie platného manželstva.

Ministerstvo dopravy práve prichádza s návrhom, že na
vybraných úsekoch ciest I. triedy povolí najvyššiu rýchlosť
jazdy namiesto 90 km/h až 110 km/h. Podľa ministerstva
pomôže zmena sprehľadniť českú diaľničnú sieť. Niektoré
komunikácie v Česku majú totiž rovnako ako diaľnice
v základnej forme štyri pruhy, sú ale označené len ako cesty
I. triedy a platí na nich maximálna deväťdesiatkilometrová
rýchlosť, zatiaľ čo na diaľniciach je to až 130 km/h.

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?
(A) Jednou z požiadaviek zákona na uzavretie platného
manželstva je existencia osvedčenia vydaného príslušným
matričným úradom, od ktorého vydania neuplynulo viac
ako tri mesiace.
(B) Sobášiaci pri cirkevnom sobáši má povinnosť zaistiť
platnosť osvedčenia vydaného matričným úradom o tom,
že snúbenci splnili všetky náležitosti na uzavretie platného
manželstva.
(C) Cirkevný sobáš nie je možné uzavrieť v situácii, keď
neuplynuli tri mesiace od vydania osvedčenia o tom, že
snúbenci splnili zákonné požiadavky na uzavretie platného
manželstva.
(D) Príslušný matričný úrad odovzdá sobášiacemu osvedčenie
o splnení požiadaviek zákona na uzavretie platného
manželstva v lehote tri mesiace.
(E) Osvedčenie o splnení zákonných požiadaviek na
uzavretie platného manželstva prestáva byť po troch
mesiacoch od svojho vydania matričným úradom
validným dokladom na umožnenie cirkevného sobáša.
17.
Štúdio Ghibli bolo založené všeobecne rešpektovaným režisérom
Hayao Miyazakim a jeho kolegom Isao Takahatom. Počiatky
štúdia sa datujú späť do roku 1983 k filmu Naushika z Veterného
údolia, po ktorého vydaní štúdio vzniklo, aby zastrešilo ďalšiu
produkciu tímu. Materskou spoločnosťou štúdia je spoločnosť
Tokuma, ktorá tiež nakladá s právami na jednotlivé filmy. Všetky
štúdiom doteraz vytvorené filmy buď režíroval, alebo sa na ich
tvorbe priamo podieľal scenárom jeden z dvoch zakladateľov;
výnimku zrejme budú tvoriť teraz pripravované Gedo senki, ktoré
podľa námetu Ursuly K. Le Guinovej režíruje Goro Miyazaki.
Dvorným skladateľom štúdia je Joe Hisaishi, ktorý vytvoril
soundtracky k všetkým Miyazakiho filmom doteraz vydaným
štúdiom.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?

Ktoré/á z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného textu?
I. Počet jazdných pruhov nie je základným kritériom pri
zaraďovaní komunikácie medzi diaľnice.
II. Po diaľniciach sa po novom bude môcť jazdiť najvyššou
povolenou rýchlosťou 110 km/h.
III. Podľa ministerstva dopravy by česká diaľničná sieť
mohla byť prehľadnejšia.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

19.
Okolo Marsu obiehajú dve prirodzené družice – Phobos
(„strach“) a Deimos („hrôza“). Obidve telesá majú rovnako
ako náš Mesiac viazanú rotáciu, čo znamená, že ukazujú
Marsu stále rovnakú stranu. Veľmi nápadne sa chemickým
zložením a tvarom podobajú telesám, ktoré tvoria pás planétiek
medzi Marsom a Jupiterom, čo viedlo k teórii, že ide
o asteroidy, ktoré Mars svojou gravitáciou zachytil.
Ktoré/á z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného textu?
I. Okolo Marsu obiehajú minimálne dve pozemské družice.
II. Náš Mesiac má viazanú rotáciu.
III. Náš Mesiac sa zložením podobá planétkam z pásu medzi
Marsom a Jupiterom.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

len I
len II
len III
len I a II
všetky tri

(A) Joe Hisaishi vytvoril hudbu pre pripravovaný film Gedo
senki.
(B) Animovaná produkcia režiséra Hayao Miyazakiho je
všeobecne uznávaným umením.
(C) Štúdio Ghibli je jedno z mnohých štúdií zastrešených
materskou spoločnosťou Tokuma.
(D) Ursula Le Guinová je zamestnankyňou štúdia Ghibli.
(E) V štúdiu Ghibli nevznikol doteraz ani jeden film,
ktorého scenáristom alebo režisérom nebol Hayao
Miyazaki alebo Isao Takahata.
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20.

22.

Vedľa práva tvoreného cirkvami a náboženskými
spoločnosťami sa rozvíja štátne právo cirkevné, teda právo
konfesné.
(A) Konfesné
právo
je
právo
tvorené
cirkvami
a náboženskými spoločnosťami.
(B) Náboženské spoločnosti majú právo odlišné od práva
tvoreného cirkvami.
(C) Cirkvi nie sú podriadené štátnemu právu.
(D) Cirkvi a náboženské spoločnosti tvoria jeden celok.
(E) Právo konfesné je právom štátnym.

Pojmom kozmos v zmysle usporiadania sveta Aristoteles úplne
prirodzene vyjadroval aj predstavu, že náš svet (dnes by sme
povedali vesmír – planéta Zem a to, čo z nej vidíme na nebi) je
v priestore obmedzený a konečný, že má určitý tvar. To mu
umožnilo formulovať predstavu onoho sveta, ktorý si potom
podobne ako on mnohí predstavovali tiež ako akýsi priestor,
i keď mimo nášho sveta. Starovekú aristotelovskú predstavu,
že kozmos je v priestore obmedzený a v čase neobmedzený,
judaizmus nahradil predstavou priestorovo obmedzeného
sveta, ktorý stvorením začal, a teda raz aj skončí. To je
hlavnou témou starovekej aj stredovekej apokalyptiky,
očakávania konca sveta.

21.

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?

Na dodržiavanie pravidiel Washingtonskej zmluvy dohliadajú
colné orgány. Na vývoz, dovoz aj tranzit zmluve
podliehajúcich ohrozených druhov zvierat je podľa zmluvy
potrebné zvláštne povolenie, inak sa osoby prevážajúce
ohrozené druhy a ich produkty vystavujú nebezpečenstvu ich
zabavenia a vysokých pokút.
Ktoré/á z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného textu?
I. Washingtonská zmluva obsahuje zoznam všetkých
ohrozených druhov zvierat.
II. Niektoré druhy zvierat sa podľa Washingtonskej zmluvy
smú prevážať len so zvláštnym povolením.
III. Ustanovenia Washingtonskej zmluvy sa vzťahujú aj na
produkty niektorých ohrozených druhov zvierat.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

žiadne
len II
len III
I a II
II a III

(A) Vesmír aj svet sú časovo neohraničené, zatiaľ čo kozmos
má svoje časové hranice.
(B) Ak je obmedzený tento svet, existuje nevyhnutne tiež
priestorovo ohraničený antisvet.
(C) Aristotelovský svet je obmedzený priestorovo, ale nie
časovo, judaistický aj časovo.
(D) Starovekí filozofi sa nechceli vo svojich úvahách zaoberať
apokalyptikou.
(E) Židovské náboženstvo vymedzilo pojem sveta ako prienik
vesmíru a času.
23.
Kraj Vysočina predstaví turistom 51 miest na svojom území
spojených s českým filmom. Netradičná filmová cesta
obsahuje mestá, obce aj pamiatky, v ktorých sa natáčalo alebo
ktoré sú spojené so známymi hereckými osobnosťami. Miesta
sú vyznačené a opísané na mape s názvom Putovanie za
filmom, ktorá bude vydaná v najbližších dňoch. Od jesene
budú tieto informácie dostupné aj na internete.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?
(A) Na území Kraja Vysočina sa doteraz natáčalo najmenej
51 českých filmov.
(B) Mapa Putovanie za filmom bude k dispozícii na webových
stránkach Kraja Vysočina.
(C) Kraj Vysočina je rodiskom niekoľkých desiatok českých
filmových osobností.
(D) Mapa Putovanie za filmom pokrýva aspoň časť územia
Kraja Vysočina.
(E) Všetky miesta na mape Putovanie za filmom bude možné
navštíviť až od jesene.
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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
Cena ropy (za barel) na svetových trhoch klesla za kalendárny rok 2015 o 35 percent a na konci roka 2015 bola najnižšia od apríla
roku 2004. Ceny nafty a benzínu na českých čerpacích staniciach sa pritom znížili len o 15 percent a sú na hodnotách z roku 2010.
Lenže vtedy, pred šiestimi rokmi, bola ropa na dvojnásobku terajšej ceny. Pumpári majú podľa expertov priestor ísť s cenou nižšie.
Lenže logicky si nechcú ukrojiť zo svojich marží. „Všeobecne sa v ekonomike vždy rýchlejšie prejaví pohyb cien hore. Pokiaľ
klesnú ceny napríklad obilnín, ťažko vidíme na rožkoch či na ostatnom pečive okamžitý pohyb cien smerom dole. Pokiaľ však
zdražie obilie či múka, zvýšenie je takmer okamžité,“ hovorí Boris Tomčiak, investičný stratég spoločnosti Finrold.
Priemerná cena pohonných hmôt v tuzemsku bola k 4. januáru 2016 podľa údajov spoločnosti CCS 27,16 koruny za naftu
a 28,30 koruny za benzín. Liter nafty sa pritom dal v Česku natankovať aj za menej než 24 korún a natural pod 27 korún. Napríklad
čerpacie stanice Tank Ono teraz predávajú naftu za 23,90 koruny. „Tank Ono má na rozdiel od iných sietí inú politiku. Neponúka
toľko druhotných služieb, preto nemá také vysoké náklady na prevádzku a môže si dovoliť nižšie ceny,“ hovorí Tomčiak. No
jednako aktuálne priemerné marže sú podľa neho o 1,2 koruny na liter vyššie, ako je dlhodobý priemer. „Čo sa nás týka, mali sme
minulý týždeň marže 0,70 koruny za liter. Nákupné ceny sú pre všetky čerpacie stanice približne rovnaké. Keď má niekto teraz
napríklad cenu nafty 27 korún za liter, tak má maržu okolo štyroch korún,“ odhaduje Jiří Onda, konateľ spoločnosti Tank Ono.
Ak sú na zlacňovanie skúpi pumpári, ešte horšie je to v prípade prepravcov. I keď je cena pohonných hmôt oproti vlaňajšku
o 15 percent nižšia, do zlacnenia cestovného to dopravcovia nepremietli. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že sa v posledných
rokoch dostali ceny prepravy na takú nízku úroveň, že neumožňovali zdravé fungovanie dopravných firiem (napríklad obnovy
vozových parkov). Oproti klesajúcim cenám nafty navyše strmo rastú ďalšie náklady.
Za nižší než možný pokles cien pohonných hmôt môže aj slabé euro. S ropou sa obchoduje v dolároch a keby sa za euro dalo
nakúpiť viac dolárov, bola by ropa ešte lacnejšia. V prípade Česka tak zlacňovaniu benzínu a nafty škodia aj súčasné intervencie
Českej národnej banky na devízovom trhu. Bez jej snahy znehodnocovať korunu a držať jej kurz nízko by mohli byť pohonné hmoty
ešte o korunu až dve lacnejšie.
(preložené z: HEJKRLÍK Pavel, KŘEŠNIČKA Jakub: Levný benzin a nafta? Pořád jsou zbytečně drahé. Týden 3/2016)
24.

25.

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?

Ktoré z nasledujúcich tvrdení neodporuje informáciám
v uvedenom texte?

(A) V Česku je cena pohonných hmôt jedna z najvyšších
v Európe.
(B) Priemerná marža bola na začiatku roka 2016 najvyššia
v histórii českých pumpárov.
(C) Značná konkurencia medzi dopravcami zrazila ceny
prepravy na ťažko udržateľnú hranicu.
(D) Pokles cien vstupných surovín sa pri koncových
produktoch zvyčajne prejavuje pomalšie ako ich rast.
(E) Dopravcovia sú trhom nútení premietnuť zníženie cien
pohonných hmôt do cien požadovaných za prepravu.
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(A) Priemerná cena benzínu bola podľa CCS k 4. januáru 2016
v ČR nižšia ako priemerná cena nafty.
(B) Intervencie Českej národnej banky na devízovom trhu
vedú k lacnejším pohonným hmotám pre motoristov v ČR.
(C) Priemerná percentuálna zmena cien pohonných hmôt
u pumpárov presne odráža percentuálnu zmenu cien ropy
na svetových trhoch.
(D) Marže spoločnosti Tank Ono na pohonné hmoty boli
na začiatku januára 2016 nižšie, ako boli priemerné
marže pumpárov.
(E) Spotrebitelia zaznamenajú pri koncových produktoch
akúkoľvek zmenu cien výrobných surovín takmer
okamžite.
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26.
Na ktorú z nasledujúcich otázok je možné na základe
informácií v uvedenom texte jednoznačne odpovedať?
(A) Kde sa v januári 2016 predávala v Českej republike nafta
najlacnejšie?
(B) Ako sa volá majiteľ spoločnosti Tank Ono?
(C) Aký vplyv majú na cenu pohonných hmôt súčasné
intervencie Českej národnej banky na devízovom
trhu?
(D) Aká bola priemerná cena pohonných hmôt u tuzemských
pumpárov v roku 2015 v porovnaní s rokom 2004?
(E) V akej oblasti podniká spoločnosť Finrold?
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TEXT K ÚLOHÁM 27 AŽ 29
Doping je športovou témou číslo jeden posledných týždňov a pohľad do histórie odhaľuje užívanie prekvapivých substancií. Zoznam
zakázaných látok zvyšujúcich výkonnosť, ktorý vedie WADA, je dlhý a väčšina z látok v ňom uvedených nikoho neprekvapí:
steroidy, rastové hormóny, látky podporujúce tvorbu červených krviniek či inak pôsobiace na organizmus, alebo tiež dlhé
vymenovanie stimulantov. Ale jedna látka je skutočne zaujímavá – strychnín.
Strychnín, hoci je to jasný stimulant, je spojený skôr s mŕtvolami v dedinských sídlach z diel kráľovnej detektívok Agathy Christie.
Príliš veľa tejto látky, čo je okolo 100 miligramov, spôsobí kŕče celého tela, ktoré môžu spôsobiť smrť paralýzou svalov majúcich na
starosti dýchanie. Spĺňa síce kritériá o zvyšovaní výkonnosti, ale tie spĺňajú napríklad aj arzén, kyanid alebo iné z klasických jedov
z kníh – tie by ste na zozname WADA však hľadali márne. Látky sa stanú zakázané až potom, pokiaľ sa zistí, že ich nejaký
športovec užíval, alebo pokiaľ je ich vplyv na športový výkon nepopierateľný. Dôvod, prečo sa na zozname objavil aj strychnín, je
ten, že dvaja športovci boli natoľko blázniví, aby ho skutočne užili.
Prvý prípad strychnínového dopingu sa odohral v roku 1904 na olympiáde v St. Louis. Olympiáda bola vtedy skôr vedľajšou show
Svetovej výstavy, ktorá sa konala v rovnaký čas v rovnakom meste. Olympijský víťaz v maratóne Thomas Hicks dostal dávku okolo
jedného miligramu síranu strychnínu a kvapku brandy, ktorá ho trochu nakopla, ale nie nadlho. Potom dostal ešte druhú dávku
strychnínu. Keď prebehol cieľovou páskou, úplne skolaboval a nebol ani schopný prebrať si medailu. Nebol ďaleko od smrti,
pozbieral sa však a dožil sa pekných 76 rokov. Nikdy však už nepretekal. Napriek tomu, že Hicks užil počas pretekov dvakrát
stimulant, medailu mu nikdy nezobrali. Strychnín nebol zakázanou substanciou a ani brandy nebola dôvodom, aby zlato nedostal.
Neuveriteľné je, že Hicks nebol jediným, kto na olympijských hrách strychnín užil. V roku 1992 ho v Barcelone aplikoval čínsky
volejbalista Wu Dan.
Nedávne škandály ukázali, kam až sú schopní športovci v honbe za výhrou dôjsť – krvný doping, genetický doping, mechanický
doping... Vzhľadom na to, že sa už čoskoro rozsvietia reflektory v Riu, môžeme len dúfať, že žiadny športovec nebude taký zúfalý,
aby skúšal niečo také hrozné, ako je strychnín.
(vzhľadom na povahu jednej z úloh zdroj neuvedený)
27.

29.

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vystihuje
pravdepodobný hlavný cieľ autora uvedeného textu?

(A) Thomas Hicks bol prvým preukázaným užívateľom
dopingu na olympijských hrách.
(B) V roku 1992 bol strychnín zaradený na zoznam
zakázaných látok.
(C) Olympijský víťaz v maratóne z roku 1904 sa od
olympijských hier do St. Louis už nikdy nevrátil.
(D) Je veľmi nepravdepodobné, že by v budúcnosti niektorý
zo športovcov užil strychnín.
(E) Užívanie látok podporujúcich tvorbu červených
krviniek môže pomôcť k zvýšeniu výkonnosti.

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

informovať čitateľov o tom, čo je strychnín
varovať pred nežiaducimi účinkami dopingu
informovať o význame Svetovej výstavy v St. Louis
škandalizovať niektoré prípady užitia dopingu v minulosti
ukázať, kam až môže zájsť túžba po olympijskej
medaile

28.
Ktorá z nasledujúcich možností by ako nadpis uvedeného textu
najlepšie vystihovala jeho obsah?
(A) Kokteil z jedu a brandy alebo čo tiež pomohlo
k olympijskému zlatu
(B) Užívanie dopingu v histórii olympijských hier od začiatku
po súčasnosť
(C) Hrozba užívania dopingu na olympijských hrách v Riu
(D) WADA rozšírila zoznam zakázaných látok
(E) Strychnín v športe? Šokujúce svedectvo pamätníka
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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
Za štyridsať rokov má byť možné vytvoriť funkčnú počítačovú kópiu ľudského mozgu. Dôsledky by boli ohromujúce a priniesli by
ľudstvu nezmerateľné benefity pri prakticky nulových rizikách: takáto kópia nášho vedomia by bola prakticky nesmrteľná, mohla by
sa ďalej rozvíjať a množiť sa. Šlo by o krok k tomu, aby človek odovzdal civilizačnú štafetu strojom. To, čo znie dnes ako sci-fi, je
prognóza amerického vynálezcu Raya Kurzweila, uznávaného experta na umelú inteligenciu a nové technológie a technického
riaditeľa internetovej spoločnosti Google. Prvým predpokladom na splnenie jeho vízie je výkonný počítač. Ten by s ohľadom na
rýchly vývoj nemal byť problémom. „Pokiaľ vezmeme najnižší odhad počtu výpočtov potrebných na simuláciu ľudského mozgu,
prídeme maximálne k desiatim biliardám operácií za sekundu. Keď budeme počítať s týmto číslom, môžeme si taký stroj dovoliť
v roku 2020 za tisíc dolárov a v roku 2030 už len za dolár,“ povedal Kurzweil tvorcom náučného televízneho seriálu Kozmos. Ako
ale previesť ľudské vedomie do počítačových obvodov? Kurzweil spolieha na pokračujúcu miniaturizáciu prístrojov. „Počítač bude
čoskoro schopný dostať sa mi do mozgu, pravdepodobne pomocou nanobotov s veľkosťou krvných buniek v mojom obehu. Budú
vyslané kapilárami, naskenujú každý neurón a nazbierajú o mne všetky informácie, všetky neurotransmitery, koncentrácie iónov
a medzineurónové spoje a všetky detaily, vďaka ktorým som to ja,“ tvrdí. Kurzweil si zakladá na tom, že jeho predpovede týkajúce
sa počítačov vychádzajú, a nepochybuje o tom, že budú vychádzať aj naďalej. „Som presvedčený, že to bude uskutočniteľné. Nejakú
dobu to ešte potrvá, možno 40 rokov. Ale raz budeme schopní nahrať jednotlivé detaily a vytvoriť ešte počas života človeka jeho
kópiu,“ zdôraznil Kurzweil. Vedomie prenesené do kremíka by „bežným“ ľuďom nemuselo konkurovať. Mohlo by si to namieriť do
vesmíru, k cudzím hviezdam.
(preložené a upravené z: tech.ihned.cz/c1-59772750-ekonom-blizi-se-zkopirovani-vedomi-a-vek-nesmrtelnosti-rika-americkyvizionar-ray-kurzweil)
Text 2
Pri premýšľaní nad „nesmrteľnosťou“ je ťažké ubrániť sa pocitu určitého vzrušenia hraničiaceho s nádychom niečoho
nadprirodzeného až božského, čo túto predstavu vzápätí odsúva do tieňa nereálna a nedosiahnuteľná. Podľa spisovateľa Stephena
Cava neodkazuje digitálna nesmrteľnosť na to, čo po nás zostane na stránkach Facebooku. Digitálna nesmrteľnosť je podľa neho
o tom mať kremíkové „ja“ v momente, keď to fyzické odchádza, ako akýsi „plán B“ pre prípad, keď sa biologickým vedám nepodarí
včas dodať skutočnú biologickú nesmrteľnosť alebo keď vás prejde autobus. Podľa Stephena Cava sa nakoniec môže digitálna
nesmrteľnosť ukázať ako prekliatie tak, ako je to pri nesmrteľnosti bežné v mytológii. „Keby moja dcéra zomrela a ja som ju
nahradil jej digitálnym avatarom, aby mi to pomohlo prekonať môj smútok, nechal by som ju vyrásť a mať dokonca jej vlastné deti?
Povedal by som jej, že je kópia?“ Komplikácie môžu byť ešte závažnejšie, pokiaľ ľudia neodolajú pokušeniu svojich digitálnych
avatarov „vytunovať“, čo by nás podľa Stuarta Armstronga priblížilo k svetu „super-modernizovaných kópií“ a skutočnej zmene
pravidiel, pokiaľ by sme dovolili mať viacero kópií. „Dalo by sa napríklad miliónkrát skopírovať päť najlepších programátorov sveta
alebo najlepšieho pracovníka call centra a tieto kópie by jednoducho nahradili ľudí, ktorí by už nemali žiadnu ekonomickú hodnotu,“
hovorí Armstrong. „Ľudia by sa potom nechali zomrieť alebo prinajmenšom prežívať na sociálnej starostlivosti podliehajúcej
nútenej regulácii.“ Tentoraz to nebudú len bohatí, kto na tom bude benefitovať, táto technológia bude ako „open source“ pre
každého, aby mal na výber, či chce byť digitálne nesmrteľný, alebo nie. Až potom by to bolo prekliatie.
(preložené a upravené z: www.makropulos.cz/digitalni-nesmrtelnost.htm)
30.

31.

Ktoré z nasledujúcich tvrdení odporuje informáciám v prvom
texte?

Na ktorom z nasledujúcich tvrdení by sa Ray Kurzweil
a Stephen Cave najpravdepodobnejšie zhodli?

(A) Na výskum nesmrteľnosti bude dôležité zmenšovanie
súčiastok.
(B) Samotný Kurzweil si nie je veľmi istý svojimi
prognózami do budúcnosti.
(C) Vývoj počítačových technológií postupuje rýchlo dopredu.
(D) Podrobný sken mozgu dokáže zachytiť detaily, ktoré robia
človeka tým, kým je.
(E) Digitálne kópie a ľudstvo by nemuseli byť konkurentmi,
ale mohli by koexistovať.

(A) Z
dosiahnutia
digitálnej
nesmrteľnosti
budú
pravdepodobne profitovať len bohatí ľudia.
(B) Digitálna nesmrteľnosť nebola nateraz reálne
dosiahnutá.
(C) Digitálna nesmrteľnosť bude užitočná len v prípade
nedosiahnutia biologickej nesmrteľnosti.
(D) Digitálna nesmrteľnosť sa veľmi ľahko môže stať pre celé
ľudstvo fatálnym prekliatím.
(E) Digitálna nesmrteľnosť nájde uplatnenie predovšetkým
v oblasti dlhých letov do vesmíru.
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32.

33.

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vyjadruje, ako Kurzweil
a Cave hodnotia prínos digitálneho kopírovania ľudí?

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z prvého textu, ale
nevyplýva z druhého textu?

(A) Kurzweil ho jednoznačne odmieta, Cave ho kritizuje ako
príliš rizikové.
(B) Kurzweil sa k nemu stavia skepticky, Cave predpovedá
jeho prakticky isté zneužitie.
(C) Obaja si uvedomujú jeho možné riziká, veria však, že
pozitíva nad nimi prevážia.
(D) Kurzweil ho prezentuje skôr pozitívne, Cave
upozorňuje na jeho nevyjasnené riziká.
(E) Kurzweil ho vníma ako nevyhnutný technický pokrok,
Cave, naopak, ako nebezpečenstvo pre ekonomiku.

(A) Vytvorenie digitálnej nesmrteľnosti je z mnohých
dôvodov eticky sporné.
(B) Digitálne kópie jednotlivých ľudí by bolo možné účelovo
vylepšovať.
(C) Za menej než pol storočie môže byť ľudstvo schopné
zhotoviť počítačovú kópiu ľudského mozgu.
(D) Dosiahnutie digitálnej nesmrteľnosti bude jednoduchšie
ako dosiahnutie biologickej nesmrteľnosti.
(E) O dosiahnutie nesmrteľnosti usilujú tiež biologické vedy,
a to omnoho dlhšie ako počítačoví technici.

STOP – KONIEC ČASTI 1
Ak ste skončili a ešte vám zostáva čas, môžete si skontrolovať svoju prácu v tejto časti.
Nie je dovolené venovať sa ďalšej časti!
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Nie je povolené používať kalkulačky! Ak nie je uvedené inak, všetky použité čísla sú reálne a zapísané v desiatkovej sústave.
Čiary, ktoré sa javia ako priame, považujte za priamky. Číslo umiestnené pri časti geometrického obrazca označuje veľkosť tejto
časti. O veľkosti neoznačených častí obrazcov nie je možné robiť žiadne predpoklady. Geometrické úlohy riešte pomocou
matematických znalostí, nie odhadom či meraním z obrázka. Ak úloha obsahuje premennú, je potrebné pre riešenie zvážiť všetky
jej prípustné hodnoty.

TEXT K ÚLOHÁM 34 AŽ 36
Na filmovom festivale porota zložená z piatich porotcov (Pávek, Danek, Tuhý, Čížek, Petník) hodnotila šesť filmov (Avatar, Búrka,
Cellular, Dunkerk, Evolúcia, Fúzia). Každý porotca mohol každému filmu dať známku od 1 do 5, pričom čím vyššia známka, tým
lepšie hodnotenie filmu. Graf ukazuje, aké známky jednotlivé filmy dostali od jednotlivých porotcov.

34.

36.

Ktorý film dostal od porotcov najviac známok 4?

Akú priemernú známku dostal celkovo druhý najhoršie
hodnotený film?

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

Avatar
Búrka
Cellular
Dunkerk
Evolúcia

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

3,0
2,6
2,2
2,0
1,6

35.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení je pravdivé?
(A) Porotca Danek hodnotil film Cellular vyššou známkou
než film Dunkerk.
(B) Film Fúzia dostal svoje najlepšie hodnotenie od porotcu
Čížka.
(C) Dvakrát sa stalo, že film Búrka dostal tú istú známku
od dvoch porotcov.
(D) Film Búrka dostal od jedného z porotcov známku 5.
(E) Žiadne z tvrdení (A) až (D) nie je správne.
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TEXT K ÚLOHÁM 37 AŽ 39
Tabuľka prezentuje cenník v kopírovacom centre – cenu (v korunách za jednu kópiu) čiernobielych a farebných kópií rôznych
formátov a v rôznych počtoch.
A4

A3

jednostranná
v korunách

obojstranná
v korunách

jednostranná
v korunách

obojstranná
v korunách

1–50 ks

1,40

2,40

2,60

4,00

51–100 ks

1,30

2,30

2,40

3,80

101–500 ks

1,20

2,20

2,20

3,60

501 a viac ks

1,10

2,20

2,20

3,40

1–20 ks

24,00

48,00

28,00

56,00

21–100 ks

21,00

42,00

24,00

48,00

101 a viac ks

18,00

36,00

22,00

44,00

čiernobiele kópie

farebné kópie

37.

39.

O koľko percent lacnejšie vyjde jedna farebná kópia formátu
A4 pri nákupe viac ako 100 kusov oproti nákupu len jednej
takej kópie?

O koľko korún je lacnejší jeden nákup dvadsiatich
čiernobielych jednostranných kópií formátu A3 než dva
nákupy dvadsiatich čiernobielych jednostranných kópií
formátu A4?

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

o 18 %
o 25 %
o 33 %
o 50 %
o 75 %

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

o 2 koruny
o 4 koruny
o 6 korún
o 24 korún
Obidva sú rovnako drahé.

38.
Koľko korún dohromady zaplatí zákazník pri kopírovaní
500 kusov A3 obojstranne a 600 kusov A3 jednostranne,
všetko čiernobielo?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1 320 korún
1 800 korún
2 460 korún
2 540 korún
3 120 korún
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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.

Tenisový turnaj Lhota Open sa s účasťou 256 hráčov hrá
vyraďovacím spôsobom (v prvom kole proti sebe hrajú hráči
v náhodne vylosovaných dvojiciach, víťazi z každého kola
vytvoria dvojice na zápas ďalšieho kola, každá dvojica odohrá
práve 1 zápas, porazený vždy končí). V prvom kole sa
odohralo celkom X zápasov, vo všetkých ostatných kolách sa
dohromady odohralo Y zápasov. Všetci účastníci turnaja začali
svoju účasť v prvom kole.
X
(A)
(B)
(C)
(D)

Y
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.
α+δ

41.
počet sekúnd za týždeň
(A)
(B)
(C)
(D)

počet minút za jeden rok

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.

(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.
Na kružnici k ležia dva rôzne body A a B.

42.
4 + 10 + 28 + 82
(A)
(B)
(C)
(D)

63°

31 + 32 + 33 + 34

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.

trojnásobok obsahu menšieho
z kruhových výsekov
vymedzených tetivou AB
(A)
(B)
(C)
(D)

obsah kruhu vymedzeného
kružnicou k

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.
Mirko bežal 2 kilometre rýchlosťou 4 km/h a potom
2 kilometre rýchlosťou 6 km/h.
Mirkova priemerná rýchlosť
za celé 4 kilometre
(A)
(B)
(C)
(D)
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15

222

analytická časť

222

Každá z nasledujúcich úloh sa skladá z otázky a dvoch tvrdení označených ako (1) a (2), ktoré obsahujú určité informácie.
Niektoré úlohy obsahujú tiež úvodné informácie. S využitím všetkých týchto informácií, znalostí matematiky a objektívne
známych faktov (t.j. napr. koľko dní má júl, čo znamená pojem zľava doprava...) rozhodnite, či sú dané informácie dostačujúce
na určenie jednoznačnej odpovede na otázku v zadaní.
46.

47.

Irena si chce kúpiť jednu porciu pukancov a jednu kolu. Aká
čiastka jej na to chýba, ak má pri sebe práve 100 korún?

Má Zdenko viac odznakov než Kamil a Matej dohromady?

(1) Za jednu porciu pukancov a jednu kolu zaplatíme práve
o 40 korún menej než za dve porcie pukancov.
(2) Za dve porcie pukancov zaplatíme práve o pätinu viac,
než zaplatíme dohromady za jednu porciu pukancov
a jednu kolu.
(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) Zdenko má viac odznakov ako Matej a súčasne Kamil
má viac odznakov ako Zdenko.
(2) Zdenko s Matejom majú dohromady menej odznakov
ako Kamil.
(A) Tvrdenie (1) samotné je dostačujúce, ale tvrdenie (2)
samotné nie je dostačujúce.
(B) Tvrdenie (2) samotné je dostačujúce, ale tvrdenie (1)
samotné nie je dostačujúce.
(C) Obe tvrdenia dohromady sú dostačujúce, ale ani jedno
tvrdenie samotné nie je dostačujúce.
(D) Každé tvrdenie samotné je dostačujúce.
(E) Tvrdenia (1) a (2) dohromady nie sú dostačujúce.
48.
V lotérii boli vylosované celkom tri jednociferné čísla od 1 po 9.
Vieme, že žiadne z čísel sa neopakovalo. Bolo vylosované
číslo 9?
(1) Súčet všetkých vylosovaných čísel bol 22.
(2) Boli vylosované dve nepárne a jedno párne číslo.
(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.

Na štadióne je trikrát viac miest na státie ako miest na
sedenie. Z celkovej kapacity miest je predaná polovica miest
na sedenie a dve tretiny miest na státie. Aký je celkový počet
miest na štadióne, ak zatiaľ zostáva nepredaných celkom
6 000 miest?

Mesačný paušál u operátora A je 400 korún, cena za
prevolanú minútu je 1,60 korún. Mesačný paušál u operátora
B je 250 korún, cena za prevolanú minútu je 2,20 korún. Pri
koľkých mesačne prevolaných minútach bude celková čiastka
(paušál + cena prevolaných minút) u obidvoch operátorov
rovnaká?

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

12 000
16 000
24 000
48 000

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

pri 120 prevolaných minútach
pri 150 prevolaných minútach
pri 200 prevolaných minútach
pri 250 prevolaných minútach

50.
Zadné koleso traktora má dvakrát väčší polomer ako predné
koleso. Celkom koľkokrát sa zadné koleso otočí počas
prejdenia štyrikrát väčšej vzdialenosti, než akú traktor prejde
počas 200 otáčok predného kolesa?
(A)
(B)
(C)
(D)

100krát
200krát
400krát
800krát

51.
Aká dlhá môže byť kratšia strana papiera formátu A1, pokiaľ
papier formátu A2 má tvar obdĺžnika s rozmermi 420 mm
a 594 mm? Papier formátu A2 vznikne z obdĺžnikového
papiera formátu A1 polením dlhších strán.
(A)
(B)
(C)
(D)

210 mm
297 mm
594 mm
840 mm

55.
Hráči súťažia v streľbe lukom na štvorcový terč, ktorý je
rozdelený na deväť rovnako veľkých polí. Každé pole je
označené iným číslom od 1 po 9. Každý hráč má dva pokusy.
Platia nasledujúce pravidlá:
I. Pri zásahu ktoréhokoľvek poľa získa hráč počet bodov
rovnajúcich sa číslu, ktorým je označené zasiahnuté
pole.
II. Ak zasiahne hráč dvakrát pole s párnym číslom (jedno
či s rovnakým, či rôznym), získava za druhý zásah
dvojnásobný počet bodov.
III. Ak zasiahne hráč dvakrát pole s nepárnym číslom (jedno
či s rovnakým, či rôznym), získava za druhý zásah
príslušný počet bodov znížený o 1.
Ktorý z nasledujúcich hráčov získal celkovo 12 bodov?
(A)
(B)
(C)
(D)

Ilona, ktorá zasiahla dvakrát šestku.
Karolína, ktorá zasiahla dvakrát štvorku.
Mária, ktorá zasiahla sedmičku a päťku.
Rudolf, ktorý zasiahol dvakrát trojku.

52.
V saune rastie teplota každú hodinu o 13 °C. O 8:00, keď
bola sauna zapnutá, bola v nej teplota 12 °C. O ktorej hodine
dosiahne teplota v saune 90 °C?
(A)
(B)
(C)
(D)

o 13:00
o 14:00
o 15:00
o 16:00

53.
Trojnásobok čísla x je o 25 väčší ako polovica čísla x. Čomu
sa rovná dvojnásobok x?
(A)
(B)
(C)
(D)

10
12
15
20
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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.

Tlačiareň typu A vytlačí a stránok za minútu, tlačiareň typu B
potom vytlačí b stránok za minútu. Platí vzťah:

Ktorá z ponúknutých možností patrí na miesto označené čiarou
v nasledujúcom výraze, aby vznikla platná rovnosť?

 a  b

a=b+6
Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného vzťahu?
(A) Tlačiareň typu B vytlačí za minútu o 6 stránok viac ako
tlačiareň typu A.
(B) Pri nepretržitej tlači vytlačí tlačiareň typu A za hodinu
viac stránok ako tlačiareň typu B.
(C) Tlač rovnakého dokumentu bude na tlačiarni typu A trvať
o 6 minút menej ako na tlačiarni typu B.
(D) Šesť tlačiarní typu B vytlačí za minútu rovnaký počet
stránok ako jedna tlačiareň typu A.
57.
Operácia ♥ je definovaná nasledujúcim vzťahom:
A ♥ B = AB + B − 2.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení platí o hodnote 2 ♥ 3?
(A)
(B)
(C)
(D)

Je rovnaká ako hodnota 3 ♥ 2.
Rovná sa 6.
Je o 1 väčšia než hodnota 3 ♥ 2.
Je rovnaká ako hodnota 6 ♥ 1.
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(A)
(B)
(C)
(D)

2

______   a  b 

2

a 2b2
4ab
4ab
2ab

59.
Babka dala svojim dvom vnukom, Matejovi a Lukášovi,
dohromady X korún. Matej a Lukáš si čiastku rozdelili
v pomere 3 : 5. Matej dostal M korún a Lukáš L korún (M < L).
Ktorý z nasledujúcich vzťahov vyplýva z uvedenej situácie?

1
X
4
(B) 3M  5L  X
(C) 5L  3M
3
5
(D) M  L  X
8
8
(A) L  M 
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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 už itočné pomôcť si hrubým náčrtom.

TEXT K ÚLOHÁM 60 AŽ 63

TEXT K ÚLOHÁM 64 AŽ 66

Traja kamaráti (Marek, Alex, Dávid) sa zišli v čakárni
veterinárnej ordinácie, kde každý priviedol svojho psa (Hafák,
Rex, Bojar) s inou zranenou časťou tela (ucho, chvost, noha).
Veterinár postupne všetkým trom psom ošetril ich zranenie.
Vieme, že:

Šesť kmeňov (Agnitiovia, Bellovia, Calcovia, Ductovia,
Equiti, Frontaliovia), každý s iným počtom bojovníkov (15,
20, 25, 30, 35, 40) uvažuje, že by mohli dobyť susedné
územie. Žiadny kmeň však nepôjde na vojenské ťaženie sám.
Vieme, že:












Markov pes sa nevolá Hafák.
Rex bol ošetrený ako druhý.
Dávidov pes nemá zranené ucho.
Ako poslednú ošetril veterinár nohu.
Alexovho psa ošetril veterinár prvého.

60.
Ktoré z nasledujúcich
podmienkam?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

tvrdení

odporuje

Markov pes sa volá Bojar.
Dávidov pes sa volá Hafák.
Markovmu psovi ošetril veterinár ucho.
Rex bol ošetrený až po Markovom psovi.
Alexovmu psovi ošetril veterinár chvost.

61.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení môže byť pravdivé?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Alexov pes má zranenú nohu.
Bojara ošetril veterinár ako druhého.
Alexov pes sa volá Hafák.
Rex má zranenú nohu.
Alexov pes sa volá Rex.

62.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení určite platí?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Dávidov pes bol ošetrený až po Rexovi.
Rex bol ošetrený až po Alexovom psovi.
Bojar bol ošetrený ako prvý.
Hafákovi ošetril veterinár ucho.
Chvost ošetril veterinár ako prvý.

63.
Ktorý pes môže mať zranenú nohu?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

len Hafák
len Bojar
len Rex
ktorýkoľvek z dvojice Rex, Bojar
ktorýkoľvek z dvojice Bojar, Hafák

uvedeným

Ductovia aj Frontaliovia majú viac ako 30 bojovníkov.
Calcovia majú práve o 10 bojovníkov viac ako Equiti.
Najmenej bojovníkov zo všetkých majú Agnitiovia.
Z dvoch kmeňov s najvyšším počtom bojovníkov sa
ťaženia zúčastní nanajvýš jeden.
 Buď pôjdu na ťaženie Equiti a Calcovia, alebo nepôjde
ani jeden z nich.
 Kmeň s 25 bojovníkmi do útoku nepôjde.
 Agnitiovia sa zúčastnia na ťažení len v prípade, že pôjdu
tiež Frontaliovia, ktorí by však šli aj bez nich.
64.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení je určite pravdivé?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Bellovia majú o 10 bojovníkov viac ako Agnitiovia.
Najviac bojovníkov majú Frontaliovia.
Ductovia majú práve 35 bojovníkov.
Na ťaženie nepôjdu viac než tri kmene spoločne.
Equiti majú o práve pätnásť bojovníkov menej než Ductovia.

65.
Pri ktorých kmeňoch môžeme jednoznačne určiť presný počet
ich bojovníkov?
(A) len pri Agnitoch
(B) len pri každom z dvojice Agnitiovia, Bellovia
(C) len pri každom z trojice Agnitiovia, Ductovia,
Frontaliovia
(D) len pri každom zo štvorice Agnitiovia, Bellovia,
Calcovia, Equiti
(E) pri všetkých šiestich
66.
Pokiaľ by platilo, že Frontaliovia ani Ductovia na ťaženie
nešli, koľko najviac bojovníkov by sa ťaženia mohlo
zúčastniť?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

50
55
70
75
80

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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