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Max. možné skóre: 66

Počet riešiteľov testa: 1482

Max. dosažené skóre: 61

Počet úloh: 66

Min. možné skóre: -17,9

Priemerná vynechanosť: 17,9 %Správné

Min. dosažené skóre: -2,5

odpovede sú vyznačené tučne.

Priemerné skóre: 26,0

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.

______ sa v Sovietskom zväze uvoľnila politická klíma, jeho
občanom hrozilo značné nebezpečenstvo, pokiaľ sa vyjadrovali
______ o vláde.

______ účastníci dní otvorených dverí isto ______ početné
úpravy a zdokonalenie výrobných priestorov, ku ktorým
______ počas posledného roka.

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

Pokiaľ – neobjektívne
Akonáhle – kriticky
Keď – negatívne
Zatiaľ čo – otvorene
Než – nesúhlasne

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

Máloktorí – ocenia – sa schyľovalo
Noví – privítajú – sa vyjadrovali
Pravidelní – zaznamenajú – došlo
Súčasní – poznajú – sa smerovalo
Trvalí – podporia – prispeli

2.
Ak sa mi niekedy zdalo, že život je uponáhľaný, chaotický a
bez ______ sa rúti strmým korytom a uháňa do údolia ako
______ horská bystrina, teraz je to presne naopak.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

cieľa – usporiadaná
počiatku – rozvodnená
pravidiel – malátna
rozmyslu – divoká
rozvahy – vysychajúca

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.

VOJAK : ______ = MNÍCH : ______

KOĽAJE : ______ = RIEKA : ______

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

poručík – veriaci
postrelený – asketický
armáda – viera
veterán – kresťan
kasárne – kláštor

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

pojazdný – splavný
vykoľajiť – vyschnúť
priecestie – brod
výhybka – most
stanica – koryto

5.
______ : POLAPENÝ = LOŽ : ______
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

úlovok – klamársky
návnada – falošný
skrýš – pravdivý
pasca – oklamaný
sloboda – dôverčivý
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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.

Výzdoba tabule by mala odrážať charakter a účel hostiny –
napríklad pri diplomatickom bankete by mala byť skôr triezva.

V nadchádzajúcej reklamnej kampani už nebude logo
automobilky sprevádzať slogan „Das Auto“ – vedúci
predstavitelia podniku sa totiž domnievajú, že pôsobí príliš
domýšľavo.

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

účelná
jednoduchá
vkusná
nepostrehnuteľná
oficiálna

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

nápaditá
premyslená
elegantná
honosná
neopozeraná

8.

Synonymu,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

povrchne
nejednoznačne
samoľúbo
podliezavo
chamtivo

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

úzkoprso
pokorne
dojemne
fádne
šľachetne

Je lepšie padnúť do rúk nepriateľa, ako sa oženiť s hašterivou
ženou.
synonymum
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

svárlivou
dominantnou
utáranou
ohovárajúcou
vulgárnou

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

málovravnou
ovládateľnou
zmierlivou
poctivou
zdvorilou
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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.
Žijú v rovnakom meste, nakupujú v rovnakom obchode a predsa sa ich svety nikdy nepretnú. Teda aspoň na sociálnych sieťach.
Zmapovali sme prepojenie českých užívateľov Facebooku s médiami, ktoré sa im páčia a s politickými subjektmi, ktorým vyjadrili
svoje sympatie. Zistili sme, že obyvatelia Česka „olajkovaním“ svojich obľúbených stránok získavajú z týchto stránok väčšinu
obsahu. Vďaka svojim priateľom s mnohokrát inými názormi sa však ľahko dostanú aj k zdrojom pre nich nerelevantným či
neznámym. Zatiaľ čo priaznivcom Bloku proti islamu sa najčastejšie páčia príspevky od Parlamentných listov, fanúšik TOP 09
označí lajkom najčastejšie produkciu DVTV. Znepokojujúce je, že sa facebookové svety prakticky nepretínajú. Sociálne bubliny sú
oddelené a zdajú sa byť nepriedušné. Vidíme len to, čo vidieť chceme, iné názory či postoje sa k nám nedostanú. To je nakoniec aj
princíp sociálnych sietí – ponúkajú to, čo užívatelia chcú vidieť, čítať či sledovať.
Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom?
(A) Zistili sme, že obyvatelia Česka „olajkovaním“ svojich obľúbených stránok získavajú z týchto stránok väčšinu obsahu.
(B) Vďaka svojim priateľom s mnohokrát inými názormi sa však ľahko dostanú aj k zdrojom pre nich nerelevantným či
neznámym.
(C) Znepokojujúce je, že sa facebookové svety prakticky nepretínajú.
(D) Sociálne bubliny sú oddelené a zdajú sa byť nepriedušné.
(E) Vidíme len to, čo vidieť chceme, iné názory či postoje sa k nám nedostanú.
11.
Plánovaný rybník na Broumovsku nakoniec vznikne. Toto rozhodnutie už nie je možné zvrátiť. A to aj napriek tomu, že ho vedenie
obce stále odmieta. Odvoláva sa okrem iného na platné a záväzné referendum z minulých rokov, v ktorom sa občania obce vyslovili
za vybudovanie rybníka. Vodné dielo, o ktorom sa v obci hojne diskutuje, sa začne stavať v roku 2018. Situáciu tu prišiel upokojiť
minister poľnohospodárstva Marian Jurečka. Ponúkol obci viac ako 20 miliónov korún ako kompenzáciu za škody spôsobené
stavbou rybníka. A v hre sú aj ďalšie peniaze na prípadné projekty obce. Vedenie obce však názor meniť nechce a spoločne s
občanmi organizuje petíciu proti budovaniu rybníka.
Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom?
Plánovaný rybník na Broumovsku nakoniec vznikne.
Toto rozhodnutie už nie je možné zvrátiť.
A to aj napriek tomu, že ho vedenie obce stále odmieta.
Odvoláva sa okrem iného na platné a záväzné referendum z minulých rokov, v ktorom sa občania obce vyslovili za
vybudovanie rybníka.
(E) Vedenie obce však názor meniť nechce a spoločne s občanmi organizuje petíciu proti budovaniu rybníka.
(A)
(B)
(C)
(D)

12.
Od nedele dôjde na popud verejnosti k niektorým výraznejším úpravám spojov na linkách MHD. Tie adekvátne reagujú na zmeny
v požiadavkách cestujúcich a snahu vyrovnať sa s nízkym využitím niektorých spojov. Najmenej využívaných spojov v období
mimo časy dopravnej špičky pôjde menej, najfrekventovanejšie úseky budú výrazne posilnené. Základnou prioritou dopravného
podniku je zintenzívnenie spojov medzi centrom mesta a jednotlivými sídliskami. Tie nesporne patria k tým najvyťaženejším. Na
týchto trasách preto cestujúcim počet spojov ubudne. K miernemu úbytku spojov dôjde len tam, kde sa MHD kryje s prímestskými
linkami. Pri víkendových spojoch dochádza k výraznejším zmenám, ktoré sa dotknú všetkých liniek. Zároveň sa upravujú časy
jednotlivých spojov, ktoré odrážajú víkendový účel ich využívania.
Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom?
(A) Tie adekvátne reagujú na zmeny v požiadavkách cestujúcich a snahu vyrovnať sa s nízkym využitím niektorých spojov.
(B) Najmenej využívaných spojov v období mimo časy dopravnej špičky pôjde menej, najfrekventovanejšie úseky budú výrazne
posilnené.
(C) Tie nesporne patria k tým najvyťaženejším.
(D) Na týchto trasách preto cestujúcim počet spojov ubudne.
(E) K miernemu úbytku spojov dôjde len tam, kde sa MHD kryje s prímestskými linkami.
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13.
Čínska ekonomika už nerastie takou závratnou rýchlosťou ako kedysi a dnes to už neochotne priznávajú aj v samotnej Číne. Celý
svet s obavami sleduje spomaľovanie ekonomického rastu a vzostup zadlženosti Číny v očakávaní novej globálnej finančnej krízy.
S ohľadom na rolu Číny v svetovej ekonomike je pochopiteľná nervozita, ktorú vyvolal pokles priemyselnej výroby, investícií aj
predajov v prvej polovici tohto roka. Veď Čína zaisťuje tretinu rastu globálnej ekonomiky a akékoľvek kolísanie sa prejaví po celom
svete. V Číne samotnej zatiaľ prostredníctvom agentúry Nová Čína vydávajú upokojujúce prehlásenia a veria, že krajina, ktorá
prešla na nový model rastu, zostane aj napriek určitému spomaleniu hlavným motorom svetovej ekonomiky. Číňania súčasné
rekordne vysoké tempo rastu svojej ekonomiky vysvetľujú prechodom od modelu rastu orientovaného na export a investície k tomu,
ktorý je založený na domácej spotrebe a inováciách. Pritom si Číňania všímajú problémy, ale vysvetľujú ich tým, že krátkodobý rast
je obetovaný dlhodobému rozvoju.
Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom?
(A) Čínska ekonomika už nerastie takou závratnou rýchlosťou ako kedysi a dnes to už neochotne priznávajú aj v samotnej Číne.
(B) Celý svet s obavami sleduje spomaľovanie ekonomického rastu a vzostup zadlženosti Číny v očakávaní novej globálnej
finančnej krízy.
(C) S ohľadom na rolu Číny v svetovej ekonomike je pochopiteľná nervozita, ktorú vyvolal pokles priemyselnej výroby, investícií
aj predajov v prvej polovici tohto roka.
(D) V Číne samotnej zatiaľ prostredníctvom agentúry Nová Čína vydávajú upokojujúce prehlásenia a veria, že krajina, ktorá prešla
na nový model rastu, zostane aj napriek určitému spomaleniu hlavným motorom svetovej ekonomiky.
(E) Číňania súčasné rekordne vysoké tempo rastu svojej ekonomiky vysvetľujú prechodom od modelu rastu orientovaného
na export a investície k tomu, ktorý je založený na domácej spotrebe a inováciách.
14.
Rušnú sobotu zažili obyvatelia Ostravy, ktorí museli na niekoľko hodín opustiť svoje domovy. Príčinou bol nevybuchnutý
delostrelecký granát blízko ostravského sídliska. Muníciu našiel okoloidúci a okamžite informoval políciu. Na miesto ihneď dorazil
policajný pyrotechnik. Ten konštatoval, že ide o delostrelecký granát z druhej svetovej vojny. Jeho zaistenie si nevyžiadalo
evakuáciu ani dopravné obmedzenia. Policajná hovorkyňa uviedla, že pyrotechnik nakoniec odviezol granát na likvidáciu na odľahlé
miesto. Na Ostravsku sú podobné nálezy časté. Súvisia s bojom o oslobodenie Ostravy na konci vojny. V tomto prípade ide zatiaľ
o najrozsiahlejšiu evakuáciu v Moravsko-sliezskom kraji. V sobotu tak o pomyselné prvenstvo prišla nevybuchnutá nemecká letecká
puma na sídlisku v Opave – Kateřinkách. Vtedy musela polícia na dlhšie ako štyri hodiny evakuovať asi 700 ľudí.
Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Jeho zaistenie si nevyžiadalo evakuáciu ani dopravné obmedzenia.
Policajná hovorkyňa uviedla, že pyrotechnik nakoniec odviezol granát na likvidáciu na odľahlé miesto.
V tomto prípade ide zatiaľ o najrozsiahlejšiu evakuáciu v Moravsko-sliezskom kraji.
V sobotu tak o pomyselné prvenstvo prišla nevybuchnutá nemecká letecká puma na sídlisku v Opave – Kateřinkách.
Vtedy musela polícia na dlhšie ako štyri hodiny evakuovať asi 700 ľudí.

15.
V priateľskom duchu a s úspešným výsledkom sa odohrala večera britskej premiérky Theresy Mayovej a predsedu Európskej
komisie Jean-Clauda Junckera. Spoločná večera sa uskutočnila v stredu, keď Juncker prišiel do Londýna, aby prediskutoval brexit
s premiérkou. Médiami nakoniec prebehla informácia, že obom účastníkom zrejme večera zhorkla v ústach. Nemecké noviny
Frankfurter Allgemaine Zeitung potom uviedli, že Juncker odchádzal z jednania so šéfkou britskej vlády desaťkrát skeptickejší, ako
prichádzal. Vo štvrtok ráno potom nemeckej kancelárke Merkelovej oznámil, že Mayová klame samu seba a žije v inej galaxii.
Britská premiérka mala prehlásiť, že chce, aby bol brexit úspechom. Juncker jej vraj odpovedal, že brexit úspechom v žiadnom
prípade nemôže byť. Je otázkou, do akej miery tento spor ovplyvní budúce vyjednávanie o vystúpení Británie z EÚ.
Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom?
(A) V priateľskom duchu a s úspešným výsledkom sa odohrala večera britskej premiérky Theresy Mayovej a predsedu
Európskej komisie Jean-Clauda Junckera.
(B) Médiami nakoniec prebehla informácia, že obom účastníkom zrejme večera zhorkla v ústach.
(C) Vo štvrtok ráno potom nemeckej kancelárke Merkelovej oznámil, že Mayová klame samu seba a žije v inej galaxii.
(D) Britská premiérka mala prehlásiť, že chce, aby bol brexit úspechom.
(E) Juncker jej vraj odpovedal, že brexit úspechom v žiadnom prípade nemôže byť.
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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.

Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí sú členmi
diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu na území štátu
druhej zmluvnej strany a sú držiteľmi platných diplomatických
alebo služobných pasov, sa môžu zdržiavať na území štátu
druhej zmluvnej strany po dobu svojho služobného pridelenia
bez víz.

Mladý japonský cisár Meidži sa v roku 1869 presťahoval do
Eda, ktoré premenoval na Tokio („východné hlavné mesto“),
a neodkladne zahájil súbor štátoprávnych a technologických
reforiem, ktoré dali meno celej jeho epoche vládnutia: éra
Meidži („Osvietená“). Reformy zahŕňali napríklad zriadenie
parlamentu, najvyššieho súdu a prijatie prvej japonskej ústavy.
Inšpiratívne vzory boli hľadané v najmocnejších štátoch tej
doby: v Nemecku, Francúzsku, Veľkej Británii a USA. Pre čo
najrýchlejšie naučenie a uplatnenie noviniek boli zo Západu
povolaní civilní a vojenskí poradcovia, ktorí pomohli vytvoriť
v Japonsku sieť železníc, vybudovať priemysel a školstvo,
vycvičiť cisársku armádu, vybudovať loďstvo a naučiť
Japoncov európske stavebné postupy. Zároveň boli nadaní
japonskí študenti programovo vysielaní do Európy a Ameriky
na študijné cesty.

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného textu?
I. Za určitých podmienok nepotrebuje občan štátu jednej
zmluvnej strany na pobyt na území štátu druhej zmluvnej
strany vízum.
II. Držanie diplomatického pasu oprávňuje občana štátu na
pobyt v ktoromkoľvek inom štáte bez víza.
III. Podmienkou členstva občana v diplomatickej misii je
držanie diplomatického alebo služobného pasu.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

17.
Hlas Ameriky je multimediálny spravodajský zdroj a inštitúcia
pre oficiálne zahraničné vysielanie vlády USA. Začala ako
rozhlasová vysielacia stanica v roku 1942, neskôr pridala
televízne vysielanie a internetové spravodajstvo v angličtine
a ďalších 30 jazykoch. Vysielanie v češtine bolo zahájené
v marci 1942 a pokračovalo do 27. februára 2004. Hlavným
poslaním Hlasu Ameriky je šírenie informácií do krajín, kde
ľudia nemajú možnosť (napr. pre štátnu cenzúru) získavať
spoľahlivé informácie z iných zdrojov. Niektorí kritici však
Hlas Ameriky považujú za nástroj americkej propagandy. Do
akej miery je tomu tak, o tom sa vedú spory. Faktom je, že ako
inštitúcia platená vládou prirodzene väčšinou prináša politický
pohľad blízky oficiálnemu americkému postoju – alebo
prinajmenšom s ním nie je vo výraznom rozpore.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?
(A) Vláda USA poskytuje financie na prevádzku Hlasu
Ameriky.
(B) Niektoré štáty sa pokúšajú cenzurovať vysielanie Hlasu
Ameriky.
(C) Hlas Ameriky je jedným z hlavných nástrojov na šírenie
americkej propagandy.
(D) Hlas Ameriky vznikol ako rozhlasová stanica, ale dnes sa
už zaoberá prevažne televíznym vysielaním
a internetovým spravodajstvom.
(E) Niektorí kritici obviňujú Hlas Ameriky zo šírenia
protiamerickej propagandy.
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Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?
(A) Do roku 1869 bolo hlavným mestom Japonska Edo.
(B) Vďaka reformám Meidži sa Japonsko zmenilo zo
zastaranej feudálnej krajiny na priemyselnú veľmoc.
(C) Japonsko pred rokom 1869 nemalo prijatú vlastnú
ústavu.
(D) Pred zahájením reforiem Meidži nemalo Japonsko žiadnu
armádu.
(E) Prvá japonská ústava bola inšpirovaná predovšetkým
ústavou USA.
19.
V polovici siedmeho storočia sa afganské územie stalo
korisťou arabských dobyvateľov a spolu s Iránom bolo
začlenené do bagdadského kalifátu. V trinástom storočí trpel
Afganistan, rovnako ako ostatné oblasti západnej Ázie,
ničivými výbojmi divokých mongolských kočovníkov pod
vedením Džingischána. Krutí mongolskí bojovníci, ktorých
ťaženie sprevádzalo ničenie, plienenie a vraždenie, zrovnali so
zemou mnoho afganských pevností a miest vrátane Kábulu a
Herátu.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?
(A) Po takmer tisíc rokoch od svojho založenia bol Kábul
zničený Džingischánovými bojovníkmi.
(B) Z územia dnešného Afganistanu často vyrážali hordy
arabských dobyvateľov na vojnové výpravy.
(C) Džingischán bol najvýznamnejším a najkrvavejším
vládcom bagdadského kalifátu.
(D) Obyvatelia dnešného Afganistanu sú väčšinou potomkovia
arabských a mongolských nájazdníkov.
(E) Afganistan nebol jedinou oblasťou západnej Ázie,
ktorá bola obeťou Džingischánových výpadov.
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20.

22.

I keď na konferencii zaznela široká škála názorov od
odmietavých po súhlasné, účastníci sa zhodli na tom, že
konferencia bola veľmi otvorená a užitočná, prehĺbila
porozumenie otázke kvality školy aj problematike zisťovania
kvality vzdelávania, a je preto žiaduce v debate o týchto
témach pokračovať, a to ako formou internetovej diskusie, tak
v pracovných skupinách za účasti učiteľov, odborníkov
a ďalších sociálnych partnerov.

Získať kompletné požiadavky zákazníka je veľmi ťažké až
nemožné, a to bez ohľadu na nástroje, ktoré používate. Korene
tohto problému spočívajú hlavne v tom, že zákazník často
komunikuje nepredvídateľným spôsobom.

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?
(A) V priebehu konferencie došlo k vymedzeniu jednotného
názoru na problematiku zisťovania kvality vzdelávania.
(B) Na popud účastníkov konferencie budú preberané témy
ďalej diskutované v pracovných skupinách učiteľov.
(C) Konferencie sa zúčastnili zástupcovia učiteľov,
odborníkov v oblasti vzdelávania a ďalších sociálnych
partnerov.
(D) Závery konferencie priniesli nové impulzy na
skvalitňovanie škôl i celého procesu vzdelávania.
(E) Problematika zisťovania kvality vzdelávania by podľa
účastníkov konferencie mala byť ďalej diskutovaná.
21.
Sudcovia sú vylúčení z prejednávania a rozhodnutia veci, ak so
zreteľom na ich pomer k veci, k účastníkom alebo ich
zástupcom je daný dôvod pochybovať o ich nezaujatosti.
Vylúčení sú tiež sudcovia, ktorí sa podieľali na prejednávaní
alebo rozhodovaní veci na správnom orgáne alebo
v predchádzajúcom súdnom konaní.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?
(A) Sudcovia sú vylúčení z prejednávania veci vždy, keď
niekto pochybuje o ich nezaujatosti.
(B) Sudcovia musia pred začiatkom súdneho konania
vierohodne preukázať svoju nezaujatosť.
(C) V prípade niektorých pochybností o nezaujatosti sudcu
môže dôjsť k jeho vylúčeniu z prejednávania
a rozhodnutia veci.
(D) Sudca nemôže byť vylúčený z rozhodnutia vo veci, pokiaľ
nie je dôvod pochybovať o jeho nezaujatosti.
(E) Pokiaľ je sudca v prejednávanej veci zaujatý, vec
rozhodne nezávislý správny orgán.
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Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného textu?
I. Na získanie kompletných požiadaviek zákazníka je
predovšetkým potrebné komunikovať s ním.
II. Požiadavky zákazníka je možné lepšie predvídať vtedy,
ak sú k dispozícii vhodné komunikačné nástroje.
III. Pre väčšinu zákazníkov nie je ťažké zrozumiteľne
sformulovať všetky svoje požiadavky.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

žiadne
len II
len III
I a II
II a III

23.
Rozdiely v prístupe k prerozdeľovaniu podľa ekonómov do
veľkej miery súvisia so sociálnou súdržnosťou. Krajiny
s etnicky a rasovo jednotnejším obyvateľstvom sú väčšej
daňovej záťaži a rozsiahlejšej redistribúcii skrz fiškálny systém
viac naklonené. Z toho však plynie, že aj spoločnostiam
s tradíciou prerozdeľovania by sa tento systém mohol začať
protiviť s rastom počtu prisťahovalcov a ich podielom na
obyvateľstve.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?
(A) Spoločnosti s tradíciou prerozdeľovania skrz fiškálny
systém sú viac naklonené prijímaniu a integrácii
prisťahovalcov.
(B) Podľa ekonómov sú etnicky a rasovo diferencované
krajiny viac naklonené prerozdeľovaniu, a teda aj väčšej
daňovej záťaži.
(C) Rast podielu prisťahovalcov na obyvateľstve zvyšuje
etnickú a rasovú diverzitu a tým aj potrebu
prerozdeľovania skrz fiškálny systém.
(D) Miera sociálnej súdržnosti má podľa ekonómov vplyv na
veľkosť daňovej záťaže zvlášť v krajinách s vysokým
podielom prisťahovalcov.
(E) Rast podielu prisťahovalcov na počte obyvateľov môže
mať negatívny dopad na ochotu spoločnosti znášať
väčšiu daňovú záťaž.
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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
V CERN-e (Centrum európskeho (sub)jadrového výskumu) pri Ženeve sa začína diskutovať o budúcom veľkom urýchľovači pre
budúce generácie časticových fyzikov. Uvažuje sa o kruhovom urýchľovači, v ktorom by sa opäť zrážali protóny s protónmi, ako je
to v prípade existujúceho kruhového urýchľovača LHC (Large Hadron Collider). Urýchľovač LHC je v CERN-e v prevádzke od
roku 2009 a bude v činnosti ešte určite 20 rokov. Lenže CERN sa teraz nachádza na pomyselnej križovatke.
Dôležitým impulzom k úvahám o budúcom urýchľovači v CERN-e je zvyšujúca sa pravdepodobnosť, že medzinárodný lineárny
urýchľovač (ILC) sa postaví a bude fungovať v Japonsku. Po starostlivom hodnotiacom procese bola z dvoch kandidátov vybraná
lokalita Kitakami na severe Japonska a teraz je celý projekt v štádiu dojednávania finančného pokrytia. Akceptovateľný pre všetky
strany sa javí variant 50 % Japonsko, 50 % zvyšok sveta. CERN súbežne pracoval na v podstate konkurenčnom projekte CLIC
(Compact Linear Collider). V obidvoch prípadoch ide o urýchľovanie elektrónov a pozitrónov po dráhe dlhej asi 31 km (ILC),
resp. 48 km (CLIC), ale technológie pre urýchľovacie sústavy sa líšia. I keď práce na projekte CLIC ďalej pokračujú, je očividné, že
tak, ako budú šance na postavenie ILC v Japonsku stúpať, šance na dokončenie projektu CLIC budú klesať. Je teda potrebné znova
sa zamyslieť nad budúcnosťou CERN-u.
Úvahy tohto typu sú vtelené do dokumentu s názvom Európske stratégie pre časticovú fyziku. Medzi najdôležitejšie články tohto
dokumentu patrí odporúčanie vylepšiť LHC tak, aby sa zdesaťnásobila rýchlosť naberania dát po 3. dlhodobej odstávke v rokoch
2023-2024, ďalej potom odporúča pustiť sa do vývoja nového kruhového urýchľovača, ktorý sa postaví v CERN-e a nahradí tak
LHC po jeho fungovaní asi za 20 rokov. Celý projekt budúceho kruhového urýchľovača je na úplnom počiatku. Veľká časť obce
časticových fyzikov je však projektom nadšená, a preto si stanovila neľahké výzvy, k prekonaniu ktorých snáď bude 20 rokov stačiť.
(preložené a upravené z: Taševský, M.: Budoucí kruhový urychlovač v CERN. Osel.cz [online]. 2014. Dostupné z:
http://osel.cz/index.php?clanek=7604 )
24.

26.

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?

Aký by bol podľa uvedeného textu rozdiel medzi japonským
urýchľovačom ILC a urýchľovačom CLIC, pokiaľ by bol
dokončený?

(A) Stavba japonského urýchľovača ILC bola zahájená ešte
pred spustením prevádzky LHC v CERN-e.
(B) Medzinárodné spoločenstvo podmienilo finančný
príspevok na stavbu ILC jeho umiestnením v Kitakami.
(C) Pokiaľ bude urýchľovač ILC skutočne postavený,
bude sa podľa existujúceho rozhodnutia nachádzať na
severe Japonska.
(D) Mnoho fyzikov je skeptických k stavbe nového kruhového
urýchľovača v CERN-e, pretože podľa nich nemôže
konkurovať japonskému projektu.
(E) Japonský urýchľovač ILC môže byť dokončený len pod
podmienkou, že väčšinu nákladov pokryjú iné krajiny.

(A) Jeden z nich by bol schopný naberať dáta rýchlejšie ako
druhý.
(B) V jednom z nich by boli častice urýchľované inou
technológiou ako v druhom.
(C) V jednom z nich by šlo o urýchľovanie elektrónov,
v druhom o urýchľovanie pozitrónov.
(D) V jednom z nich by sa zrážali protóny, v druhom by šlo
o urýchľovanie iných častíc ako protónov.
(E) Jeden z nich by bol financovaný medzinárodným
spoločenstvom, zatiaľ čo druhý výhradne národnou
vládou.

25.
Ktoré z nasledujúcich odporúčaní je podľa uvedeného textu
obsiahnuté v dokumente Európska stratégia pre časticovú
fyziku?
(A) dlhodobo odstaviť urýchľovač LHC v rokoch 2023-2024
(B) zdesaťnásobiť rýchlosť výstavby nového kruhového
urýchľovača
(C) zapojiť sa do japonského projektu ILC, ktorého šance na
dokončenie sa zvyšujú
(D) nahradiť existujúci lineárny urýchľovač LHC kruhovým
urýchľovačom s cieľom konkurovať Japonsku
(E) postaviť nový kruhový urýchľovač, ktorým bude
možné existujúci kruhový urýchľovač LHC nahradiť

© Scio 2019

8

111

verbálna časť

111

TEXT K ÚLOHÁM 27 AŽ 29
Najdlhšie slúžiaci povojnový kancelár sa zapísal do dejín ako ten, kto pomohol strhnúť železnú oponu, zmieriť Čechov a Nemcov,
a rovnako ako ten, kto znova zjednotil Nemecko. Helmut Kohl však nezbieral úspechy len na poli politickom. Za jeho vlády západné
Nemecko získalo hospodárske sebavedomie, ktoré stratilo v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Kohlovi sa podarilo
nadviazať na to najlepšie z éry Konrada Adenauera a Ludwiga Erharda. Kohl sa do čela spolkovej vlády dostal v roku 1982 – v čase,
keď západným Nemeckom lomcovali dozvuky druhého ropného šoku. Tamojšie hospodárstvo sa prepadalo do hlbokej recesie,
nezamestnanosť aj inflácia rástli takmer k dvojcifernej hranici. Po socialistických vládach zostal dlh presahujúci polovicu HDP. Za
tejto situácie sa rozpadla koalícia SPD a FDP a Helmut Schmidt musel odísť z čela vlády.
Spočiatku podceňovaný politik sa pustil do práce. Vyhlásil návrat k princípom sociálno-trhového hospodárstva v zmysle, ako ho
chápali nemeckí ordoliberáli ako Erhard, Eucken alebo Röpke, ktorí stáli pri zrode nemeckého hospodárskeho zázraku po druhej
svetovej vojne. Kohlovou prioritou bola konsolidácia verejných financií, zníženie roly štátu v ekonomike, stabilizácia cenovej
hladiny a naštartovanie hospodárskeho rastu. Na to bolo potrebné urobiť mnoho nepopulárnych reforiem spočívajúcich hlavne v
odbúraní regulácií, privatizácii alebo oslabení moci odborov, ktorá vzrástla v sedemdesiatych rokoch. Kohl nemal čo stratiť a dobre
to vedel. Nemecká ekonomika bola v takom rozklade, že Nemci boli ochotní pristúpiť takmer na všetko, pokiaľ verili, že sa im
hospodársky začne zasa dariť.
A reformy podporované nemeckou verejnosťou fungovali. Pretože Kohlova vláda znížila daňové zaťaženie a rovnako zabrzdila
vládne výdaje, došlo k zníženiu verejného dlhu o sedem percentných bodov v pomere k HDP počas ôsmich rokov. Deregulácia
viedla ku koncu recesie a k naštartovaniu hospodárskeho rastu. Ten síce už nikdy nedosiahol úroveň z päťdesiatych rokov, ale ročné
prírastky HDP vo výške astronomických štyroch percent mohol Nemecku v osemdesiatych rokoch celý vyspelý svet len ticho
závidieť. Do konca osemdesiatych rokov vznikli dva milióny pracovných miest a miera nezamestnanosti sa dostala hlboko pod
úroveň doby nástupu Helmuta Kohla do čela nemeckej vlády. Inflácia klesla dokonca k jednému percentu ročne.
(preložené a upravené z: Petr Musil: Kancléř zrozený z krize. Týden 26/2017, str. 96.)
27.
Ktoré z nasledujúcich
v uvedenom texte?

29.
tvrdení

odporuje

informáciám

(A) Štvorpercentný ročný prírastok HDP bol v
osemdesiatych rokoch vo vyspelom svete zvyčajný.
(B) Celé sedemdesiate roky minulého storočia sa Nemecku
hospodársky nedarilo.
(C) Päťdesiate roky boli pre Nemecko hospodársky
najúspešnejšou érou minulého storočia.
(D) K druhému ropnému šoku došlo v sedemdesiatych rokoch.
(E) Helmut Kohl mohol byť inšpiráciou pre celý vyspelý svet.
28.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení neodporuje informáciám
v uvedenom texte?
(A) Kohlom realizované reformy nikdy nezískali podporu
nemeckej verejnosti.
(B) Za čias Kohlovej vlády došlo k druhému ropnému šoku.
(C) Vďaka rozpadu koalície SPD a FDP sa mohol do čela
vlády dostať aj taký podceňovaný politik, akým bol
Helmut Kohl.
(D) Koncom 80. rokov bola v západnom Nemecku miera
nezamestnanosti vyššia ako v roku 1982.
(E) Helmut Kohl pokračoval v hospodárskej politike
predchádzajúcej socialistickej vlády.
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Ktorá z nasledujúcich možností by najpravdepodobnejšie
mohla byť priamym pokračovaním ukončujúcim uvedený text?
(A) Voľby v roku 1994 naznačili, že na neúspechy sa
nezabúda, i keď v tomto roku sa Helmutovi Kohlovi post
spolkového kancelára ešte podarilo obhájiť. O štyri roky
neskôr však už so sociálnym demokratom Gerhardom
Schröderom prehral.
(B) Keď sa už zdalo, že Kohl nemá Nemecku čo ďalšie
ponúknuť, prišiel rozpad socialistického bloku. Zakrátko
sa vynorili myšlienky na zjednotenie západného Nemecka
s východným, ku ktorého realizácii však Helmut Kohl už
nezískal dostatočnú podporu.
(C) Keď 27. októbra 2017 Helmut Kohl zomrel, Európa prišla
o politika, ktorého zďaleka najvýznamnejším počinom
bolo znovuzjednotenie Nemecka. Na onom svete tak
doplnil vedľa Ronalda Reagana a Margaret Thatcherovej
trojicu najvýznamnejších svetových štátnikov
osemdesiatych rokov.
(D) Vďaka hospodárskym úspechom, ktoré Nemecko pod
taktovkou Helmuta Kohla dosiahlo, by si tento
spolkový kancelár už počas svojho života nepochybne
zaslúžil miesto v učebniciach ekonomiky a
hospodárskej politiky ako nasledovaniahodný vzor.
(E) Najväčšej hospodársko-politickej chyby sa Kohl dopustil,
keď pripojil svoj súhlas k zlúčeniu mien východného
a západného Nemecka, navyše v ekonomicky úplne
nezmyselnom kurze.
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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
Európska komisia predložila Európskemu parlamentu návrh smernice o kontrole nadobúdania a držania zbraní. V utorok o ňom bude
diskutovať a hlasovať Európsky parlament. Podstatou smernice je, že zakazuje niektoré zbrane. Už dnes musí každý žiadateľ o
zbrojný preukaz prejsť zložitým a náročným procesom, na konci ktorého môže získať zbrojný preukaz, a až potom sa môže dostať k
smernicou zakázaným zbraniam. Tisícky ľudí takéto zbrane skutočne majú a nikdy nimi nespáchali žiadny kriminálny čin. Okrem
toho, repliky historických zbraní, ktoré doteraz mohli ľudia bez nutnosti zbrojného preukazu a bez registrácie mať napríklad
zavesené na chalupe nad kozubom, budú musieť byť uložené v trezore, budú musieť byť zaregistrované na polícii a majitelia si k
nim budú musieť zaobstarávať zbrojný preukaz. Rovnako tak historickí nadšenci, ktorí používajú repliky historických zbraní pri
rekonštrukcii rôznych bitiek, budú musieť tieto zbrane, akokoľvek nepoužiteľné, registrovať.
Prečo som proti tejto smernici? Po prvé, dôjde k obmedzeniu možnosti držať zbrane legálne, ale neodradí zločincov od získavania
ilegálnych zbraní. Európska komisia sa mýli, keď chce touto smernicou zabraňovať teroristickým útokom. Naopak, sťaží možnosť
ľuďom brániť sa im. Na zabezpečenie ochrany krajiny by mala nielen viac podporiť ozbrojené bezpečnostné zložky, ale podporiť
tiež občanov. Existencia legálne držaných zbraní medzi ľuďmi všeobecne zvyšuje ochranu spoločnosti ako celku. Po druhé,
smernica môže znamenať nútené odovzdávanie a vyvlastňovanie niektorých doteraz legálne držaných zbraní v Českej republike a
zasiahne tak do vlastníckych práv ľudí. Môžeme byť síce radi, že neprešiel pôvodný návrh smernice, ktorý veľké množstvo zbraní
úplne zakazoval, ale aj tak nechcem, aby nám Európska únia proti našej vôli diktovala takto zásadne obmedzujúcu smernicu. To si
nesmieme nechať dovoliť, a preto je potrebné inkorporovať právo na zbraň do našej ústavy, aby sa naši občania mohli brániť.
(preložené a upravené z: http://machpetrmach.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=592254;)
TEXT 2
Minister vnútra prichádza s návrhom zakotviť právo držať a nosiť zbraň do našej ústavy, rovnako ako to je v Ústave USA.
Zástancovia tohto návrhu tvrdia, že ozbrojený civilista by mohol namiesto nahrávania útoku na mobilný telefón zachrániť ľudské
životy v prípade, že polícia príde neskôr. Teraz nás čaká výživná debata v našom parlamente. Navrhnutá zmena ústavy, podľa ktorej
bude mať občan právo na držanie zbrane, je úplne nadbytočná a je populistickým ťahom, ako získať politické body pred
nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami aj voľbami do snemovne. Existujúca právna úprava nezakazuje českému občanovi, ktorý
má pri sebe legálne držanú zbraň, okamžite zasiahnuť proti útočníkovi. Česká republika je už teraz streleckým rajom. Získať zbrojný
preukaz v Česku je dnes skoro jednoduchšie ako získať vodičský preukaz. Zbraň je možné získať najľahšie z celej EÚ; stačí mať 21
rokov, absolvovať teoretickú a praktickú skúšku a mať čistý register.
Minister vnútra sleduje jasný cieľ – pred nadchádzajúcimi voľbami chce získať niektorých voličov argumentom, že EÚ chce zakázať
nosenie zbraní. To však nie je pravda – dlhodobou snahou EÚ je znížiť počet obetí masakrov šialených strelcov a teroristických
útočníkov, a preto obmedziť držanie len útočných automatických a vojenských zbraní v populácii a zaviesť povinné psychologické
kontroly uchádzačov o zbrojný preukaz. Práve v nadväznosti na nedávne teroristické útoky vo Francúzsku a Veľkej Británii bola EÚ
tlačená k ešte striktnejšej kontrole držiteľov zbraní. Európska komisia tak predložila ministrom vnútra kritizovaný návrh smernice
o kontrole nadobúdania a držania zbraní. Pôvodný návrh smernice vyzýval k úplnému zákazu predaja niektorých typov zbraní.
Návrh bol však zmiernený a podľa odborníkov majú byť zakázané len zásobníky do krátkych zbraní s väčšou kapacitou ako dvadsať
nábojov a zásobníky do dlhých zbraní s kapacitou väčšou ako desať nábojov. Rovnako tak majú byť zakázané samonabíjacie zbrane
s pevným zásobníkom (nábojovou schránkou) prekračujúce tieto obmedzenia. Policajtov a vojakov, ktorých úlohou je brániť krajinu
proti teroristom, sa smernica našťastie nijako nedotkne. Svoju podporu boja proti smernici ponúka európska zbrojárska lobby tesne
napojená na krajnú pravicu. To je pre mňa o dôvod viac, prečo prijatie smernice podporiť.
(preložené a upravené z: http://blog.aktualne.cz/blogy/dzamila-stehlikova.php?itemid=28655;)
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30.

32.

Ktoré z nasledujúcich tvrdení najlepšie zodpovedá obsahu
obidvoch uvedených textov?

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

(A) Autor druhého textu postupne vyvracia všetky argumenty,
ktoré predkladá autor prvého textu.
(B) Autor druhého textu vyjadruje mierne pochybnosti
o závere, ku ktorému prichádza autor prvého textu.
(C) Autor druhého textu hodnotí obsah smernice opačne
ako autor prvého textu.
(D) Autor druhého textu dopĺňa a obhajuje východiská,
z ktorých vychádza autor prvého textu.
(E) Prvý text je priamou reakciou na druhý text a čiastočne
spochybňuje niektoré tvrdenia v ňom uvedené.

(A) Svedkovia teroristických útokov často robia na svoje
telefóny videozáznamy útokov.
(B) Návrh smernice bude prejednávaný v Európskom
parlamente.
(C) Prijatím smernice dôjde čiastočne k zásahu do
vlastníckych práv občanov.
(D) Ústava Spojených štátov amerických obsahuje právo
na držanie zbrane.
(E) Európska únia sa prostredníctvom svojich inštitúcií snaží
bojovať proti terorizmu.

31.

33.

V odpovedi na ktorú z nasledujúcich otázok by sa autori
uvedených textov najpravdepodobnejšie zhodli?

Na ktorú z nasledujúcich otázok je možné nájsť odpoveď
práve v jednom z uvedených textov?

(A) Dôjde v dôsledku prijatia smernice k zníženiu počtu obetí
teroristických útokov?
(B) Je potrebné na zaistenie vyššej bezpečnosti prijímať
zmenu ústavy?
(C) Mali by byť ozbrojené bezpečnostné zložky schopné
bojovať proti teroristickým útokom?
(D) Mali by sme sprísňovať pravidlá na získavanie oprávnenia
na držanie zbrane?
(E) Budú po prijatí smernice dotknuté práva držiteľov
historických zbraní?

(A) Ktorá z inštitúcií EÚ predkladá návrh smernice o kontrole
nadobúdania a držania zbraní?
(B) Ktoré čiastkové body obsahuje smernica o kontrole
nadobúdania a držania zbraní?
(C) Aký maximálny počet nábojov pojme zásobník
samonabíjacej zbrane s pevným zásobníkom?
(D) Došlo v niektorých európskych krajinách v poslednej
dobe k teroristickým útokom?
(E) Koľkých percent súčasných držiteľov zbraní sa
kritizovaná smernica bude týkať?

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
Traja kolegovia z jednej kancelárie (Novák, Smelý, Bruna) majú voľnú pracovnú dobu. Graf ukazuje, kto z nich odpracoval koľko
minút v kancelárii v jednotlivých dňoch týždňa.

34.

36.

Ktorý deň odpracovali všetci traja muži v kancelárii
dohromady najdlhší čas?

Koľko minút pracovali všetci traja kolegovia v kancelárii
počas piatku súčasne?

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

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

v pondelok
v utorok
vo štvrtok
v piatok
v sobotu

0 minút
150 minút
350 minút
500 minút
Odpoveď nie je možné jednoznačne určiť.

35.
Kto a ktorý deň odpracoval v kancelárii práve 2,5 hodiny?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Smelý v pondelok
Novák v stredu
Bruna vo štvrtok
Novák v nedeľu
Žiadna z možností (A) až (D) nie je správna.
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TEXT K ÚLOHÁM 37 AŽ 39
Bežecké štafety piatich družstiev (Dukla, Slovan, Slávia, Aritma, Blesk) sa spolu stretli v pretekoch na šesťkrát jedno kolo (každý
člen štafety beží jedno kolo). Všetky štafety vyštartovali súčasne, v tabuľke je uvedené, ako dlho (v min:s) trvalo členom štafiet
prebehnúť jednotlivé kolá.
1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

Dukla

1:10

0:55

1:00

1:00

1:00

0:50

Slovan

1:00

1:05

1:00

0:55

1:05

0:55

Slávia

1:10

1:05

1:05

0:50

0:55

1:10

Aritma

0:55

1:00

1:05

1:15

1:10

0:50

Blesk

1:00

1:00

1:05

0:50

1:00

0:55

37.

39.

Ak porovnáme výkony štafiet Dukly a Slávie, ktorá štafeta
bola v cieli celých pretekov skôr a o koľko?

V ktorom kole bol rozdiel medzi časom najrýchlejšieho
pretekára v danom kole a časom najpomalšieho pretekára
v danom kole najväčší a v ktorom kole najmenší?

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

štafeta Slávie o 10 sekúnd
štafeta Slávie o 5 sekúnd
Obidve štafety dobehli v rovnakom čase.
štafeta Dukly o 10 sekúnd
štafeta Dukly o 20 sekúnd

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

najväčší v 1. kole, najmenší v 5. kole
najväčší v 4. kole, najmenší v 2. kole
najväčší v 4. kole, najmenší v 3. kole
najväčší v 6. kole, najmenší v 1. kole
najväčší v 6. kole, najmenší v 3. kole

38.
Pri ktorej štafete je najväčší a pri ktorej najmenší rozdiel medzi
najrýchlejšie a najpomalšie zabehnutým kolom?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

najväčší pri Dukle, najmenší pri Blesku
najväčší pri Aritme, najmenší pri Slovane
najväčší pri Slávii, najmenší pri Dukle
najväčší pri Blesku, najmenší pri Aritme
najväčší pri Slávii, najmenší pri Slovane
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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
43.

Čísla A a B sú celé.
A

2

(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.

Predajca dostáva odmenu za predaj vo výške 15 % celkovej
ceny predaného tovaru. V utorok predal tovar v celkovej cene
12 000 korún.
1 500 korún

odmena predajcu za utorkový
predaj

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.

počet obdĺžničkov, ktoré vznikli
rozstrihaním najmenšieho
takéhoto hárka
(A)
(B)
(C)
(D)

16

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.
Obdĺžnik ABCD má menší obsah ako štvorec KLMN.
obvod obdĺžnika ABCD
(A)
(B)
(C)
(D)

obvod štvorca KLMN

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.

42.

Rozdiel medzi veľkosťami vnútorných uhlov pri vrcholoch A
a B trojuholníka ABC je 40°.

Každý cm3 skla má hmotnosť 2,5 gramu.
hmotnosť sklenenej
obdĺžnikovej dosky
s rozmermi 60 cm, 40 cm a
s hrúbkou 0,5 cm,
(A)
(B)
(C)
(D)

Štvorcový hárok papiera bol bezo zvyšku rozstrihaný na
rovnaké obdĺžničky so stranami dĺžok 2,4 cm a 4 cm.

3

41.

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

vpravo

2,5 kg

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

40°

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.

14

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.

48.

Koľkokrát musíme k číslu x pripočítať číslo 7, aby sme dostali
výsledok 500?

Na dverách je trojmiestny číselný kód zostavený z čísel 1 až 9.
Čísla v kóde sú zoradené zostupne, prvé z čísel je teda
najväčšie a posledné najmenšie. Žiadne z čísel sa neopakuje.
Aký je na dverách kód?

(1) Keď k číslu x pripočítame číslo 7 dvadsaťjedenkrát,
dostaneme výsledok 353.
(2) Keď od čísla x odpočítame číslo 7 osemkrát, dostaneme
výsledok 150.
(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) Súčet všetkých troch čísel v kóde sa rovná 14.
(2) Prvým číslom kódu je číslo 8.
(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.
Je trojuholník ABC pravouhlý?
(1) Najmenší z vnútorných uhlov trojuholníka ABC má
veľkosť 30°.
(2) Najväčší z vnútorných uhlov trojuholníka ABC má
veľkosť 100°.
(A) Tvrdenie (1) samotné je dostačujúce, ale tvrdenie (2)
samotné nie je dostačujúce.
(B) Tvrdenie (2) samotné je dostačujúce, ale tvrdenie (1)
samotné nie je dostačujúce.
(C) Obe tvrdenia dohromady sú dostačujúce, ale ani jedno
tvrdenie samotné nie je dostačujúce.
(D) Každé tvrdenie samotné je dostačujúce.
(E) Tvrdenia (1) a (2) dohromady nie sú dostačujúce.
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49.

54.

Číslo 42 je dvestokrát väčšie než číslo m. Číslo n je
šesťstokrát väčšie než číslo 0,21. Koľkokrát je číslo n väčšie
než číslo m?

Ivan má potraviny, ktoré by mu pri rovnomernej spotrebe
x gramov denne vystačili na 13 dní pobytu v horách. Celkom
na koľko dní mu toto množstvo potravín vydrží, ak by prvých
7 dní jedol stanovených x gramov potravín denne a počnúc
ôsmym dňom by znížil množstvo potravín spotrebovaných za
deň na polovicu?

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

trikrát
šesťkrát
štyristokrát
šesťstokrát

50.
Ktorý z nasledujúcich výrazov zodpovedá tvrdeniu, že c je
priamo úmerné p a nepriamo úmerné n zväčšenému o dva?

p
2
n
n2
(B) c 
p
(A) c 

(C) c  p  (n  2)
(D) c 

p
n2

51.
Jana vyrazila o 10.20 na výlet z chaty na vrchol, späť na
chate bola 8 minút po poludní. Cesta hore jej trvala trikrát
dlhšie ako cesta dolu, na vrchole sa zdržala devätinu z
celkového času výletu. O ktorej hodine dorazila Jana na
vrchol?
(A)
(B)
(C)
(D)

o 11.18
o 11.30
o 11.32
o 11.35

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

16
19
21
26

55.
Tri pracovníčky (Alena, Barbora, Dana) môžu každá na konci
výrobných liniek baliť niektorý z troch výrobkov (hlavolam,
kľúčenka, stojanček). Alena môže za hodinu zabaliť buď
40 hlavolamov, alebo 20 kľúčeniek, alebo 50 stojančekov,
Barbora môže za hodinu zabaliť buď 10 hlavolamov, alebo
20 kľúčeniek, alebo 40 stojančekov a Dana môže za hodinu
zabaliť buď 20 hlavolamov, alebo 30 kľúčeniek, alebo
50 stojančekov. Každá musí baliť iný druh výrobku. Práve
jednej z nich môže pomáhať baliť brigádnik, vďaka čomu vo
dvojici zabalia o polovicu viac kusov ako pri samostatnej
práci bez ohľadu na druh výrobku.
Najviac koľko kusov všetkých troch výrobkov dohromady
môžu pracovníčky s brigádnikom za hodinu zabaliť?
(A)
(B)
(C)
(D)

120
125
135
140

52.
Vo štvorci KLMN leží bod S na strane KL a delí ju na úseky
s dĺžkami v pomere 1 : 2. Akú časť obsahu štvorca KLMN
tvorí obsah trojuholníka SMN?
(A)
(B)
(C)
(D)

jednu polovicu
jednu tretinu
jednu štvrtinu
Odpoveď nie je možné jednoznačne určiť.

53.
Aký je najmenší možný kladný počet cvičencov, ktorých by
bolo možné postupne zoradiť do osemnásťstupu, desaťstupu,
osemstupu, štvorstupu, trojstupu alebo dvojstupu bez toho,
aby nejaký cvičenec v rade chýbal alebo bol navyše?
(A) 1 800
(B) 1 080
(C) 360
(D) 180
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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.

Dana má D rokov, Peter má P rokov. Platí vzťah:

Pre ktorú z nasledujúcich definícií operácie ♠ platí, že 73  25 ?

D 3  P 3
Ktoré z nasledujúcich tvrdení zodpovedá uvedenému vzťahu?
(A) Pred troma rokmi mala Dana aj Peter rovnaký vek.
(B) Peter je o tri roky starší ako Dana.
(C) Peter mal pred tromi rokmi toľko rokov, koľko bude mať
Dana za tri roky.
(D) Dana mala pred tromi rokmi toľko rokov, koľko bude
mať Peter za tri roky.
57.
Firma má R rovnako výkonných robotníkov, z ktorých Z prišlo
do pracovnej zmeny. Jednu hodinu z pracovnej zmeny
robotníci pripravovali stroje a vo zvyšnom čase každý robotník
spracoval 1 kg suroviny za každú hodinu. Pracovná zmena
trvala H hodín a robotníci počas nej spracovali K kg suroviny.
Ktorá z nasledujúcich rovníc opisuje uvedenú situáciu?

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

ab  a  b
ab  a  b  3
ab  a  b  a  b
ab  (2b  a)  25

59.
Funkcia f je definovaná vzťahom f ( x)  x  5 a funkcia g je
definovaná vzťahom g ( x)  2  ( x  5) .
Akú hodnotu má g ( z ) , pokiaľ platí f ( z)  10 ?
(A)
(B)
(C)
(D)

5
15
20
30

(A) ( R  Z )  ( H  1)  K
(B) ( R  Z )  H  K
(C) ( R  Z )  ( H  1)  K
(D) Z  ( H  1)  K
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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

63.

V jazykovej škole sa vyučuje angličtina, nemčina a francúzština.
Každý deň od utorka do piatku sa koná práve jedna lekcia
každého z uvedených jazykov (t. j. od utorka do piatku celkom 12
lekcií, po štyri z každého jazyka). Všetky lekcie dohromady
navštevuje celkom dvadsať študentov, každý študent navštívi
počas uvedených štyroch dní práve jednu lekciu. V každej lekcii
je minimálne jeden a maximálne traja študenti. Vieme, že:

Na ktorej z nasledujúcich lekcií je určite viac ako jeden
študent?
(A) na francúzštine v utorok
(B) na nemčine v stredu
(C) na francúzštine v stredu
(D) na angličtine vo štvrtok
(E) na nemčine v piatok

 V stredu má lekciu celkom šesť študentov.
 Vo štvrtok majú práve dvaja študenti lekciu nemčiny.
 Trojčlenné lekcie sú len dve, a to angličtina v utorok
a v stredu.
 V utorok chodí na lekcie celkom o jedného študenta viac
než v stredu.
60.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení je určite pravdivé?
(A) V piatok chodia na lekciu francúzštiny práve dvaja študenti.
(B) Vo štvrtok chodia na lekciu angličtiny práve dvaja študenti.
(C) V piatok chodí na lekciu angličtiny práve jeden
študent.
(D) V stredu chodí na lekciu francúzštiny práve jeden študent.
(E) V stredu chodia na lekciu nemčiny práve dvaja študenti.
61.
Ktorá z nasledujúcich informácií by nám spolu s informáciami
v zadaní umožnila jednoznačne určiť, koľko študentov chodí
na každú lekciu?
(A) Práve štyri lekcie navštevujú dvaja študenti.
(B) Na angličtinu chodí celkom osem študentov.
(C) Vo štvrtok majú lekciu celkom štyria študenti.
(D) Na nemčinu chodí v utorok rovnaký počet študentov ako
vo štvrtok.
(E) Na francúzštinu chodí celkom rovnaký počet študentov
ako na nemčinu.
62.
Pokiaľ by platilo, že presun jedného študenta zo stredajšej
angličtiny na stredajšiu nemčinu by viedol k vyrovnaniu počtu
študentov na obidvoch uvedených lekciách, čo by platilo
o študentoch francúzštiny?
(A) Študentov francúzštiny je celkovo päť.
(B) Na utorkovej lekcii je jeden študent francúzštiny.
(C) Študentov francúzštiny je celkovo šesť.
(D) Na stredajšej lekcii je jeden študent francúzštiny.
(E) Na štvrtkovej lekcii sú dvaja študenti francúzštiny.

TEXT K ÚLOHÁM 64 AŽ 66
Hanka má od mamky úlohu nakúpiť výber z nasledujúcich
potravín: banány, cukor, čokoláda, jablká, lístkové cesto,
tvaroh, hrozienka, puding, škorica, šľahačka. Mamka jej zadala
nasledujúce podmienky:





64.
Ak má Hanka zatiaľ v košíku hrozienka, puding, banány,
škoricu a šľahačku, ktoré z nasledujúcich potravín musí ešte
pridať, aby nákup vyhovoval zadaniu?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

čokoládu
tvaroh
čokoládu a jablká
tvaroh a jablká
tvaroh, čokoládu a jablká

65.
Ktorý z nasledujúcich
podmienkam?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

nákupov

vyhovuje

uvedeným

banány, čokoláda, šľahačka a tvaroh
jablká, škorica, lístkové cesto a tvaroh
tvaroh, šľahačka, čokoláda, lístkové cesto a škorica
jablká, škorica, lístkové cesto, puding a hrozienka
banány, škorica, čokoláda, šľahačka a jablká

66.
Hanka kúpila tvaroh. Čo musí ešte prinajmenšom dokúpiť, aby
splnila úlohu?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Ak kúpiš banány, kúp tiež šľahačku a čokoládu.
Ak kúpiš jablká, kúp tiež škoricu a lístkové cesto.
Ak kúpiš banány, nekupuj jablká.
Ak kúpiš tvaroh, kúp tiež hrozienka a puding.
Ak kúpiš tvaroh, nekupuj ani škoricu, ani jablká.

len puding
len banány
len jablká a cukor
puding a hrozienka
jablká, škoricu a cukor
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argumentační oddíl

4444

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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