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Základné pokyny:

n Test obsahuje 66 úloh.

n Je rozdelený do 2 častí, na riešenie prvej máte 35 minút, na každú dalšiu 50 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. 

NÁRODNÉ POROVNÁVACIE SKÚŠKY

T��� � FEBRUÁRA 2021

Max. možné skóre:  66  
Max. dosažené skóre:   59,9
Min. možné skóre:  -17,9 
Min. dosažené skóre:  -2,1 
Průměrné skóre:  25,2

Datum konání zkoušky: 6. února 2021 
Počet řešitelů testu: 832
Počet úloh:  66
Průměrná vynechanost:  12,6 %
Správné odpovědi jsou vyznačeny.
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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. 

______ slobodnej súťaže politických strán je v ideálnom 
prípade dlhý rad konkrétnych rozhodnutí ______ vôľu väčšiny. 

(A) Dôsledkom – podporujúcich
(B) Prejavom – ignorujúcich
(C) Výsledkom – reflektujúcich
(D) Nedostatkom – rešpektujúcich
(E) Príčinou – meniacich

2. 

V 16. storočí bol čaj veľmi ______ komoditou a k jeho ______ 
konzumácii tak došlo až v druhej polovici 18. storočia, a to 
vďaka rozsiahlemu pašovaniu. 

(A) nedostatkovou – verejnej
(B) žiadanou – výlučnej
(C) špecifickou – širšej
(D) drahou – masovej
(E) vzácnou – občasnej

3. 

Deväť ľudí ______ včera pred Mestským súdom v Prahe. Išlo 
o ______ vysoko postaveného politika a jeho osem ______.

(A) povstalo – vtedajšieho – spolupracovníkov
(B) čakalo – aktuálne – obvinených
(C) stálo – niekdajšieho – komplicov
(D) obstálo – kedysi – obhajcov
(E) uspelo – služobne – spolustraníkov

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. 

______ : VYŠÍVANIE = ______ : REZANIE 

(A) náprstok – drevo
(B) ihla – píla
(C) látka – prales
(D) pletenie – kúrenie
(E) diera – pilina

5. 

PLAVIDLO : ______ = REMESLO : ______ 

(A) pramica – kováčstvo
(B) prepraviť – vyučiť
(C) plť – obživa
(D) pasažier – učeň
(E) prístav – obchod

6. 

GRANÁT : ______ = ______ : TKANINA 

(A) pyrotechnik – krajčír
(B) minerál – plátno
(C) bomba – priadza
(D) smaragd – bavlna
(E) náhrdelník – tričko
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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. 

Buď je to bezostyšná klamárka, alebo blázon. 

synonymum 

(A) výborná 
(B) nehanebná 
(C) sebavedomá 
(D) priebojná 
(E) vytrvalá 

antonymum 

(F) prchká 
(G) nesmelá 
(H) mierna 
(I) neúmyselná 
(J) nepresvedčivá 
  

8. 

Tým, že list zoširoka informoval o ohováraní vo vnútri strany, 
šíril kritickú kampaň medzi všetkými robotníkmi. 

synonymum 

(A) všestranne 
(B) obšírne 
(C) často 
(D) zdĺhavo 
(E) kompletne 

antonymum 

(F) stručne 
(G) skreslene 
(H) skrátene 
(I) vzácne 
(J) ojedinele 
  

9. 

Rečník pojednávajúci o problémoch klímy okrajovo zmienil aj 
niektoré dôsledky dokazujúce neudržateľnosť súčasného stavu. 

synonymum 

(A) námatkovo 
(B) jednoducho 
(C) zrýchlene 
(D) zmätene 
(E) letmo 

antonymum 

(F) zložito 
(G) zdĺhavo 
(H) výstižne 
(I) odborne 
(J) obsiahlo 
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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. 

Niekoľko európskych vlád dalo svojim občanom škandalózne najavo, že kritika európskej migračnej politiky je pod hrozbou trestu 
zakázaná. Podľa môjho názoru tieto praktiky predstavujú správanie policajného štátu. Európske vlády idú našťastie ešte ďalej a snažia 
sa zaistiť, aby nebolo možné kritizovať ani islam, ktorého očierňovanie, veľakrát neoprávnene, v posledných rokoch nanešťastie 
narastá. Napríklad vo februári 2016 uznal dánsky súd jedného muža vinným za vyjadrenie na Facebooku, ktoré bolo údajne pre 
prívržencov islamu urážlivé. Európski sudcovia a politici už podľa všetkého naďalej nie sú schopní vážiť si slobody slova. Tá pritom 
donedávna bývala na našom kontinente štandardom. 

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

(A) Niekoľko európskych vlád dalo svojim občanom škandalózne najavo, že kritika európskej migračnej politiky je pod hrozbou 
trestu zakázaná. 

(B) Podľa môjho názoru tieto praktiky predstavujú správanie policajného štátu. 
(C) Európske vlády idú našťastie ešte ďalej a snažia sa zaistiť, aby nebolo možné kritizovať ani islam, ktorého očierňovanie, 

veľakrát neoprávnene, v posledných rokoch nanešťastie narastá. 
(D) Napríklad vo februári 2016 uznal dánsky súd jedného muža vinným za vyjadrenie na Facebooku, ktoré bolo údajne pre 

prívržencov islamu urážlivé. 
(E) Tá pritom donedávna bývala na našom kontinente štandardom. 
  

11. 

Nevidím najmenší dôvod na znižovanie vekovej hranice trestnej zodpovednosti pod 15 rokov. Početnosť delikvencie detí do 15 rokov 
nielenže nestúpa, ale dokonca klesá. Nie je teda potrebné posilňovať úlohu trestnej represie. Hranica trestnej zodpovednosti bola na 
15 rokov nastavená s vedomím, že v tomto veku je väčšina populácie už schopná rozoznať, čo je nedovolené a ovládnuť svoje konanie. 
Pokiaľ viem, neexistuje žiadna štúdia, z ktorej by vyplývalo, že súčasné deti sú dospelejšie ako tie o generáciu pred nimi. Hoci som 
však zástancom zníženia vekovej hranice trestnej zodpovednosti, uvedomujem si, že taká zmena musí prejsť odbornou diskusiou so 
skutočnými odborníkmi. 

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

(A) Nevidím najmenší dôvod na znižovanie vekovej hranice trestnej zodpovednosti pod 15 rokov. 
(B) Početnosť delikvencie detí do 15 rokov nielenže nestúpa, ale dokonca klesá. 
(C) Nie je teda potrebné posilňovať úlohu trestnej represie. 
(D) Pokiaľ viem, neexistuje žiadna štúdia, z ktorej by vyplývalo, že súčasné deti sú dospelejšie ako tie o generáciu pred nimi. 
(E) Hoci som však zástancom zníženia vekovej hranice trestnej zodpovednosti, uvedomujem si, že taká zmena musí prejsť 

odbornou diskusiou so skutočnými odborníkmi. 
  

12. 

Priaznivci svadieb homosexuálov bohužiaľ často zľahčujú závažnú vec, totiž, že zavedenie manželstva pre homosexuálov ohrozuje 
tradičnú rodinu. Môj postoj k tejto záležitosti najlepšie vystihuje známy kreslený vtip. Vo dverách bytu stojí mladík žmoliaci čapicu 
a chlapovi v papučiach hovorí: „Dobrý deň, ja som homosexuál a prišiel som zničiť vašu tradičnú rodinu!“ Každý predsa musí vidieť, 
že rodiny dnes ohrozuje úplne niečo iné ako homosexuáli. Okrem iného je to napríklad domáce násilie, alkoholizmus, chudoba a kult 
individualizmu. Hovoriť, že manželstvo homosexuálnych párov ohrozí tradičné rodiny, je podobné, ako tvrdiť, že keď si sused kúpi 
rovnaké auto, ako máte vy, zadrie sa vám motor. 

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

(A) Priaznivci svadieb homosexuálov bohužiaľ často zľahčujú závažnú vec, totiž, že zavedenie manželstva pre homosexuálov 
ohrozuje tradičnú rodinu. 

(B) Môj postoj k tejto záležitosti najlepšie vystihuje známy kreslený vtip. 
(C) Vo dverách bytu stojí mladík žmoliaci čapicu a chlapovi v papučiach hovorí: „Dobrý deň, ja som homosexuál a prišiel som 

zničiť vašu tradičnú rodinu!“ 
(D) Každý predsa musí vidieť, že rodiny dnes ohrozuje úplne niečo iné ako homosexuáli. 
(E) Hovoriť, že manželstvo homosexuálnych párov ohrozí tradičné rodiny, je podobné, ako tvrdiť, že keď si sused kúpi rovnaké 

auto, ako máte vy, zadrie sa vám motor. 
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13. 

Je správne, že veľkoobchody musia mať počas niektorých sviatkov povinne zavreté? Podľa môjho názoru štát nemá ľuďom 
nariaďovať, kedy môžu ísť nakupovať, a podnikateľom, kedy majú podnikať. Niektorí obhajcovia zákazu sa nechali počuť, že sme 
„konzumná spoločnosť, ktorej by prospelo, keby boli obchody zavreté aj v nedeľu.“ Buďme ostražití pred takými ľuďmi, ktorí nás 
chcú vychovávať zákazmi a zákonmi. Áno, niektorí ľudia trávia voľný čas počas sviatkov nakupovaním. Preto tiež podporujem 
rozšírenie povinného zavretia obchodov počas všetkých sviatkov. Naozaj si nemyslím, že je dobrý nápad pripravovať zamestnancov 
o príplatky za sviatky alebo hovoriť ľuďom, ako majú tráviť svoj voľný čas. 

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

(A) Podľa môjho názoru štát nemá ľuďom nariaďovať, kedy môžu ísť nakupovať, a podnikateľom, kedy majú podnikať. 
(B) Niektorí obhajcovia zákazu sa nechali počuť, že sme „konzumná spoločnosť, ktorej by prospelo, keby boli obchody zavreté aj 

v nedeľu.“ 
(C) Buďme ostražití pred takými ľuďmi, ktorí nás chcú vychovávať zákazmi a zákonmi. 
(D) Áno, niektorí ľudia trávia voľný čas počas sviatkov nakupovaním. 
(E) Preto tiež podporujem rozšírenie povinného zavretia obchodov počas všetkých sviatkov. 
  

14. 

Filozofia je žáner, ktorý len málokedy kraľuje rebríčkom bestsellerov. Psychológ Jordan Peterson aj napriek tomu dokázal vyplodiť 
filozofickú knihu, ktorá sa bestsellerom stala. Nedivím sa tomu: autor v knihe nadmieru výstižne a konzistentne zhŕňa poznatky zo 
svojej dlhoročnej psychoterapeutickej praxe. Osnova knihy sa opiera o tucet rád do života. Bohužiaľ, väčšinu obsahu tvorí béčková 
filozofia postavená nie na precíznom myslení, ale na epizodických argumentoch. Hlavný problém s Petersonovou knihou je ten, že 
nabaľuje všelijaké myšlienky na seba bez akéhokoľvek náznaku súdržnosti. A hoci sa spočiatku drží skrátka, postupom času je kniha 
viac a viac ako brečka. Skutočne nerozumiem tomu, ako sa knihy mohlo predať 2 000 000 výtlačkov. 

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

(A) Nedivím sa tomu: autor v knihe nadmieru výstižne a konzistentne zhŕňa poznatky zo svojej dlhoročnej 
psychoterapeutickej praxe. 

(B) Osnova knihy sa opiera o tucet rád do života. 
(C) Bohužiaľ, väčšinu obsahu tvorí béčková filozofia postavená nie na precíznom myslení, ale na epizodických argumentoch. 
(D) Hlavný problém s Petersonovou knihou je ten, že nabaľuje všelijaké myšlienky na seba bez akéhokoľvek náznaku súdržnosti. 
(E) Skutočne nerozumiem tomu, ako sa knihy mohlo predať 2 000 000 výtlačkov. 
  

15. 

„Končím. Práca pri priehradke ma už nebaví,“ povedala riaditeľovi minulý týždeň dvadsaťpäťročná pracovníčka českobudejovickej 
banky potom, čo na pozícii nezotrvala ani rok. Podobné dôvody výpovedí znejú bankovým sektorom pomerne často, hlavne zo strany 
zamestnancov vo veku okolo tridsať rokov. Abnormálne nízku ochotu mladých ľudí zmeniť zamestnanie pozorujú v poslednej dobe 
nielen finančníci, ale aj zamestnávatelia v iných sektoroch. Na pracovnom trhu sa medzi mladšími ľuďmi rozbehol trend častého 
presedlávania. Ekonomická fáza tomu praje: nezamestnanosť je rekordne nízka, hlad po pracovníkoch enormný a firmy sa pri zháňaní 
posíl predbiehajú vo finančných ponukách. Veľká časť mladých ľudí je tak otvorená lepším pracovným ponukám. 

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

(A) „Končím. Práca pri priehradke ma už nebaví,“ povedala riaditeľovi minulý týždeň dvadsaťpäťročná pracovníčka 
českobudejovickej banky potom, čo na pozícii nezotrvala ani rok. 

(B) Podobné dôvody výpovedí znejú bankovým sektorom pomerne často, hlavne zo strany zamestnancov vo veku okolo tridsať 
rokov. 

(C) Abnormálne nízku ochotu mladých ľudí zmeniť zamestnanie pozorujú v poslednej dobe nielen finančníci, ale aj 
zamestnávatelia v iných sektoroch. 

(D) Na pracovnom trhu sa medzi mladšími ľuďmi rozbehol trend častého presedlávania. 
(E) Veľká časť mladých ľudí je tak otvorená lepším pracovným ponukám. 
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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. 

Keď sa počas normalizácie vysielala posledná časť seriálu 
Nemocnica na okraji mesta, ulice československých miest sa 
vyľudnili. Väčšina komunistickou realitou unavenej populácie 
chcela vidieť, ako extrémne obľúbené dielo Jaroslava Dietla 
dopadne. Keď sa bude v pondelok večer vysielať posledná časť 
seriálu Most!, ulice prázdne nebudú, ale množstvo českých 
krčiem, ktoré umožňujú hromadné sledovanie tohto seriálu, 
bude praskať vo švíkoch. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Seriály Nemocnica na okraji mesta a Most! vzbudili 
záujem divákov. 

(B) Seriály Nemocnica na okraji mesta a Most! sú populárne, 
pretože sú dielom Jaroslava Dietla. 

(C) Seriál Most! bol veľmi obľúbený z toho dôvodu, že sa 
nevysielal počas normalizácie. 

(D) Seriál Nemocnica na okraji mesta bol populárny vďaka 
tomu, že väčšina populácie bola unavená komunistickou 
realitou. 

(E) Ulice československých miest boli vyľudnené vždy, keď 
sa vysielala niektorá časť seriálu Nemocnica na okraji 
mesta. 

  

17. 

Fínska kuchyňa a jej geograficky a historicky blízke kuchyne 
švédska, ruská, laponská a karelská sa navzájom ovplyvňujú. 
Vzhľadom na klimatické podmienky nevyniká fínska kuchyňa 
pestrosťou a bohatstvom stredomorskej alebo orientálnej 
kuchyne, ale jej jednoznačne silnou stránkou sú jednoduchosť 
a čerstvé suroviny. Hojne využíva obilniny, zeleninu, lesné 
plody a mäso. Okrem toho Fíni často konzumujú ryby, ktoré 
dokážu veľmi dobre upravovať. Mliečne výrobky majú vo 
Fínsku vysokú kvalitu a sú veľmi rôznorodé. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného textu? 

I. Najkvalitnejšími surovinami fínskej kuchyne sú ryby 
a mliečne výrobky. 

II. Stredomorská kuchyňa je bohatá a pestrá. 
III. Fínska kuchyňa je unikátna kombinovaním zeleniny 

a lesných plodov. 

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

18. 

Dokázanie existencie vody na Mesiaci úplne mení pohľad na 
tento zdanlivo mŕtvy a nezaujímavý svet. Pokiaľ sú zásoby vody 
na Mesiaci dostatočné a dostupné, stane sa vďaka tomu z tejto 
prirodzenej obežnice Zeme veľmi strategické miesto, pretože 
kto ovládne Mesiac, ovládne celú Slnečnú sústavu, a teda aj 
Zem. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Hoci je Mesiac veľmi nezaujímavým miestom, stane sa 
kľúčovou oblasťou na ovládnutie Slnečnej sústavy. 

(B) Existencia veľkého množstva vody na ľubovoľnom mieste 
je kľúčovým faktorom na ovládnutie Zeme a Slnečnej 
sústavy. 

(C) Akákoľvek existencia vody na Mesiaci z neho dokáže 
urobiť zaujímavé a mocensky strategické miesto. 

(D) Dostatočné množstvo dostupných zásob vody by 
z Mesiaca urobilo mocensky strategické miesto. 

(E) Kto bude schopný ovládnuť Zem, ovládne tiež Mesiac 
a celú Slnečnú sústavu. 

  

19. 

Organické hnojenie požatevnými zvyškami je dlhodobo 
nedostatočné a jeho objem má navyše klesajúcu tendenciu, i keď 
je vedecky aj prakticky dokázané, že z organickej hmoty sa 
živiny do pôdy vstrebávajú omnoho efektívnejšie. Znižovanie 
spätného vnášania organickej hmoty do pôd je spôsobené 
energetickým využívaním požatevných zvyškov z obilnín na 
priame spaľovanie, namiesto ich kedysi bežného ponechania na 
mieste žatvy. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného textu? 

I. Organické hnojenie dlhodobo zvyšuje energetickú 
výnosnosť pôdy. 

II. Priame spaľovanie organickej hmoty zlepšuje kvalitu 
poľnohospodárskej pôdy. 

III. V minulosti sa časť živín vracala do pôdy vďaka zvyškom 
rastlín ponechaným na poli. 

(A) žiadne 
(B) len I 
(C) len III 
(D) I a III 
(E) II a III 
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20. 

Nedávne trendy v oblasti robotizácie, ako aj všeobecnejšie 
dejiny technologických zmien, naznačujú, že automatizácia 
práce počas budúcich desiatich rokov prinesie významné 
posuny na pracovných trhoch. Vytlačí milióny manuálne 
pracujúcich, ale zároveň vytvorí ešte viac nových pracovných 
miest prinášajúcich nové príležitosti. Automatizácia ovplyvní 
mužov a ženy odlišným spôsobom. Pre genderové nerovnosti na 
pracovisku bude pre ženy ťažšie prispôsobiť sa nadchádzajúcim 
zmenám v dopyte na trhu práce. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Pre robotizáciu dôjde k spomaleniu technologických 
zmien, čo negatívne ovplyvní hlavne pracovné pozície 
žien. 

(B) Automatizácia sa z hľadiska zamestnancov premietne 
do existencie pracovných miest nielen negatívnym, ale 
aj pozitívnym spôsobom. 

(C) Automatizácia práce je výhodná pre mužov, pretože si 
vďaka genderovým nerovnostiam na pracovisku budú 
môcť uchovávať svoje pracovné miesta. 

(D) Proces automatizácie práce prinesie dôsledky, ktoré sú 
v rozpore s doterajšími dejinami technologických zmien. 

(E) Proces robotizácie a automatizácie práce bude mať 
významný vplyv na zníženie genderových nerovností na 
pracovisku. 

  

21. 

Vystúpenie Británie z EÚ sa posúva zatiaľ naposledy na 
31. októbra, či to tak ale nakoniec naozaj bude, nikto nevie. 
Spomínaný termín je kompromisom. Väčšina krajín si priala 
ročný odklad, Francúzsko naopak pôvodne nechcelo počuť 
o neskoršom termíne než máj. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Francúzsko chcelo, aby Británia vystúpila z EÚ čo 
najneskôr. 

(B) Francúzsko od začiatku zastávalo pozíciu, ktorá sa 
následne stala kompromisom. 

(C) Názor Francúzska na termín vystúpenia Británie z EÚ 
bol v rozpore s názorom väčšiny krajín. 

(D) Kompromisom sa stal ročný odklad vystúpenia Británie 
z EÚ. 

(E) Francúzsko si spoločne s väčšinou krajín prialo čo 
najrýchlejší odchod Británie z EÚ. 

  

22. 

Kde sú galaxie, tam je aj temná hmota. Ako sa však zdá, existujú 
výnimky, a práve takou výnimkou je galaxia NGC1052-DF2. 
Podľa výpočtov hmotnosť galaxie úplne zodpovedá tomu, čo 
v nej vidíme (viditeľnej hmote), temná hmota tu teda už byť 
nemôže. Galaxia NGC1052-DF2 je veľká a zároveň veľmi slabo 
žiari, vďaka čomu ju vedci klasifikovali ako ultra-difúznu 
galaxiu. Tieto galaxie sú prekvapivo bežné, hoci boli objavené 
až v roku 2015. Nikdy predtým však nebola nájdená galaxia, 
v ktorej by chýbala temná hmota. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Množstvo temnej hmoty v galaxii je nepriamo úmerné jej 
veľkosti a svietivosti. 

(B) Ultra-difúzne galaxie sú také galaxie, v ktorých chýba 
temná hmota. 

(C) Galaxia NGC1052-DF2 je prvou objavenou galaxiou, 
ktorú je možné klasifikovať ako ultra-difúznu. 

(D) Galaxia NGC1052-DF2 je výnimočná tým, že veľmi slabo 
žiari. 

(E) Pred rokom 2015 nikdy nebola objavená galaxia, v 
ktorej by chýbala temná hmota. 

  

23. 

Dohľad nad riadením bankových rizík prechádza v reakcii na 
finančnú krízu významnými zmenami. Väčšina popredných 
svetových bánk začala nápravné opatrenia spočívajúce 
v komplexnom riadení rizík zavádzať skôr, ako situáciu začali 
riešiť regulačné orgány. Zásah týchto orgánov však tieto zmeny 
urýchlil, hlavne v krajinách najviac postihnutých krízou. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Finančná kríza bola spôsobená predovšetkým 
nedostatočným dohľadom nad bankovým trhom. 

(B) Väčšina problémov bánk v krajinách najviac postihnutých 
krízou bola spôsobená zlyhaním regulačného orgánu. 

(C) Regulačné orgány pomohli svojou intervenciou 
k rýchlejším zmenám v riadení bankových rizík. 

(D) Dohľad nad riadením bankových rizík vykonáva 
v jednotlivých krajinách príslušná centrálna banka. 

(E) Väčšina svetových bánk si po finančnej kríze zriadila 
vlastné regulačné orgány pre riadenie rizík. 
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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 

Pravdepodobne prvým filozofom, ktorý sa písomne zaoberal slobodou prejavu, bol Platón. Ten sa však trochu prekvapivo staval na 
stranu jej odporcov, a to aj napriek tomu, že to bola práve realizácia slobody prejavu formou verejného vyučovania, ktorá stála život 
jeho predchodcu a učiteľa, Sokrata. Platón slobodu prejavu fakticky nevyberavo odmieta v II. a III. knihe Ústavy, keď odporúča 
zákonom regulovať mýty tak, aby pretvárali názory a postoje ľudí všetkých tried v prospech jeho plánu na sociálno-inžiniersku 
prestavbu spoločnosti. 

Obdobím rozkvetu teoretických úvah obhajujúcich slobodu prejavu „na svetle“ bolo osvietenstvo. Z jeho francúzskych predstaviteľov 
je vhodné spomenúť aspoň Voltaira (1694-1778), ktorý je známy pre svoj slávny výrok: „Nesúhlasím s tým, čo hovoríte, ale urobím 
všetko pre to, aby ste to mohli slobodne hovoriť aj naďalej.“ Z anglických osvietencov potom môžeme spomenúť nielen právnikov, 
ako bol Charles Blount, autor článku Pravé opodstatnenie výučby publikovaného v roku 1679, ale hlavne spisovateľov, ktorí fakticky 
hájili aj samých seba. Príkladom je John Milton a jeho apel na parlament z roku 1644 nazvaný Areopagitica či Daniel Defoe a jeho 
Esej o regulácii tlače z roku 1704. V ňom nielen že brojí proti plagiátorstvu, ale tiež kritizuje parlamentný návrh na zavedenie novej 
tlačovej dane a zároveň zriadenie schvaľovateľa, ktorý by kontroloval, či knihou nie je porušovaný zákon (hlavne v otázke zákazu 
rúhačstva a hanobenia štátu a kráľa). Defoe vyčíta tomuto modelu predbežnej kontroly jednak jeho ľahkú skorumpovateľnosť a jednak 
jeho straníckosť v štáte, keď kritériom na schválenie knihy je hlavne stranícka príslušnosť autora. 

Ešte pred Johnom Stuartom Millom, ďalším teoretikom venujúcim sa slobode prejavu, prichádzajú, v reakcii na osvietenstvo, prvé 
ústavné zakotvenia slobody prejavu. Kontinentálny primát patrí francúzskej Deklarácii práv človeka a občana prijatej v roku 1789. 
V Deklarácii je potrebné hľadať inšpiráciu pre väčšinu kontinentálnych úprav. To platí aj pre článok 17 českej Listiny základných 
práv a slobôd, ktorá z nej preberá aj možnosť obmedzenia slobody prejavu formou zákona. Takéto obmedzenie naopak nepredpokladá 
druhá úprava slobody prejavu, totiž Prvý dodatok k Ústave USA. 

preložené z: MOLEK, Pavel. Politická práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 30–33. 

24. 

Ktorá z nasledujúcich informácií je v uvedenom texte 
prezentovaná len ako domnienka? 

(A) Sokrates zomrel v dôsledku uplatňovania svojej slobody 
prejavu. 

(B) Deklarácia práv človeka a občana bola vydaná v roku 
1789. 

(C) Pred Platónom sa žiadny filozof slobode prejavu 
písomne nevenoval. 

(D) Voltaire sa počas svojho života vyjadril k slobode prejavu. 
(E) Plagiátorstvo bolo už v čase osvietenstva považované za 

nežiaduci spoločenský jav. 
  

25. 

Ktorá z nasledujúcich možností na základe uvedeného textu 
najlepšie vystihuje dôvod Defoeovho odmietavého postoja voči 
parlamentnému návrhu na zriadenie pozície schvaľovateľa? 

(A) Zriadenie tejto pozície znamenalo nutnosť zavedenia 
tlačovej dane, ktorá by bola pre autorov likvidačná. 

(B) Schvaľovateľ by mohol neobmedzene porušovať zákon 
v otázkach hanobenia štátu a kráľa. 

(C) Defoe sa obával možnosti korupcie a vplyvu straníckej 
príslušnosti autora na schválenie knihy. 

(D) Defoe zastával názor, že v štáte nie je nikto tak odborne 
spôsobilý, aby mohol takúto funkciu vykonávať. 

(E) Rúhačstvo by podľa neho nemalo byť zakazované, inak je 
obmedzovaná sloboda prejavu. 

  

26. 

V čom sa podľa informácií v uvedenom texte líši Deklarácia 
práv človeka a občana a Prvý dodatok k Ústave USA? 

(A) Každý z týchto dokumentov vychádzal z iných 
inšpiračných zdrojov, pričom Deklarácia práv človeka 
a občana vychádza silnejšie z osvietenstva. 

(B) Deklarácia práv človeka a občana na rozdiel od Prvého 
dodatku k Ústave USA zakotvuje možnosť obmedzenia 
slobody prejavu prostredníctvom zákona. 

(C) Deklarácia práv človeka a občana je členená na články, 
zatiaľ čo Prvý dodatok k Ústave USA takto členený nie je. 

(D) Na realizáciu Deklarácie práv človeka a občana bol neskôr 
vydaný zákon, zatiaľ čo k Prvému dodatku k Ústave USA 
vydaný nebol. 

(E) Žiadna z aktuálne platných kontinentálnych úprav slobody 
prejavu nevychádza z Prvého dodatku k Ústave USA. 
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TEXT K ÚLOHÁM 27 AŽ 29 

Jedinými civilistami, ktorí v USA skončili za špionáž na elektrickom kresle, boli manželia Julius a Ethel Rosenbergovci. Rozsudok 
bol vykonaný 19. júna 1953 vo väznici Sing-Sing. Ich prípad sa rozbehol o štyri roky skôr, keď v auguste 1949 Sovietsky zväz oznámil 
úspešnú skúšku atómovej bomby. To bol pre Spojené štáty ozajstný šok a v následnom intenzívnom vyšetrovaní FBI odhalila únik 
tajných materiálov o výrobe jadrovej zbrane z centra amerického výskumu Los Alamos v Novom Mexiku. V júli 1950 potom výzvedné 
služby odhalili manželov Rosenbergových. 

Tajné materiály, z ktorých bol najdôležitejší roznetový mechanizmus bomby, manželom odovzdal David Greenglass, ktorý v Los 
Alamos slúžil ako vojak a ktorého k spolupráci so sovietskou špionážou prehovorila jeho sestra Ethel. K sovietskemu vicekonzulovi 
Jakovlevovi sa potom dokumenty dostali cez spojku, Harryho Golda. Greenglassova výpoveď odhalila identitu Rosenbergových a 6. 
marca 1951 bol začatý proces, pri ktorom nemohli byť použité niektoré dokumenty pre utajenie. 

Skončil 9. apríla vynesením rozsudku smrti nad Rosenbergovcami, ktorí vinu vytrvalo odmietali. Sudca Irving Kaufmann vtedy 
povedal: „Považujem váš zločin za horší ako vraždu. Tým, že ste dali atómovú bombu Rusom o celé dva roky skôr, ako ju mohli podľa 
našich vedcov sami vyrobiť, zavinili ste podľa môjho názoru komunistickú agresiu do Kórey. Svojou zradou ste fakticky narušili chod 
dejín na úkor našej krajiny.“ Žiadosť o milosť americký prezident Dwight Eisenhower zamietol aj napriek tomu, že ju podpísalo 
mnoho významných osobností, okrem iného Albert Einstein a pápež Pius XII. 

Tieň kontroverzie nad procesom aj rozsudkom pretrval do dnešných dní. Tiež preto, že prebehol v období mccarthizmu. Až po otvorení 
archívov CIA v roku 1995 boli zverejnené texty šifrovaných telegramov sovietskemu konzulátu v New Yorku, ktoré pre utajenie 
nemohli byť pri procese použité. V čase procesu nebola zverejnená ani výpoveď Jeroma Tartakowa, bývalého komunistu, ktorý začal 
slúžiť FBI a bol nasadený do Rosenbergovej cely. Hlavný svedok obžaloby Greenglass až v roku 2001 priznal, že vtedy pre miernejší 
trest krivo svedčil proti svojej sestre. 

preložené a upravené z: Polanský, Karel. Rosenbergovi na elektrickém křesle. Týdeník rozhlas, 2018, roč. 28, č. 25, s. 23. 

27. 

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vystihuje hlavnú tému 
uvedeného textu? 

(A) sovietska atómová špionáž v Spojených štátoch 
(B) podiel manželov Rosenbergovcov na vývoji americkej 

atómovej zbrane 
(C) okolnosti procesu s manželmi Rosenbergovcami 
(D) priebeh sovietsko-amerických pretekov vo vývoji 

atómových zbraní 
(E) trest smrti v Spojených štátoch vo svetle prípadu 

Rosenbergovcov 
  

28. 

Ktorá z nasledujúcich možností uvádza v správnom poradí cestu 
tajných dokumentov o atómovej zbrani, ako je opísaná 
v uvedenom texte? 

(A) Greenglassova sestra – David Greenglass – manželia 
Rosenbergovci – sovietska vláda 

(B) David Greenglass – manželia Rosenbergovci – Harry 
Gold – sovietsky vicekonzul 

(C) David Greenglass – manželia Rosenbergovci – Jakovlev – 
Harry Gold 

(D) manželia Rosenbergovci – David Greenglass – Jakovlev – 
sovietsky vicekonzul 

(E) David Greenglass – Irving Kaufmann – Julius Rosenberg 
– Harry Gold – Jakovlev 

  

29. 

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vystihuje funkciu 
citátu Irvinga Kaufmanna v uvedenom texte? 

(A) Ozrejmuje, že Rosenbergovci neodovzdali Sovietom len 
informácie, ale aj atómovú bombu. 

(B) Dokazuje argumentačnú plytkosť typickú pre celú 
americkú justíciu tej doby. 

(C) Približuje názorovú pozíciu, ktorá podoprela udelenie 
trestu smrti Rosenbergovcom. 

(D) Vysvetľuje vplyv, ktorý mal vývoj americkej atómovej 
zbrane na celosvetovú bezpečnosť. 

(E) Ukazuje, aké dopady mohla mať činnosť 
Rosenbergovcov, pokiaľ by v nej pokračovali. 
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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 

Nie som feministka. Znie to zvláštne? Začneme tým, čo pre mňa feminizmus predstavuje: sú to verejné manifestácie feministického 
aktivizmu v médiách, sú to články, ktoré tvrdia, že podržanie dverí ženám je v skutočnosti prejavom šovinizmu, ktorým muži zakrývajú 
svoje nadradené postavenie. Neustály cirkus okolo rozdielov v platoch, neutíchajúce zmienky o objektivizácii ženského tela. 

Moja osobná skúsenosť je táto: krátko po absolvovaní vysokej školy som mala vyšší plat než väčšina mojich mužských kolegov vo 
firme. Muži sa ku mne správali vždy slušne a s rešpektom. Sú galantní, nenechajú ma nosiť ťažké veci. Ich toxicita sa vyznačuje 
hlavne tým, že na svojom teritóriu trúsia ponožky. 

Sú to len moje osobné skúsenosti a nie je možné z nich vyvodzovať všeobecné závery, pretože k tým je potrebný dátami podložený 
výskum. Ako napríklad čerstvý prieskum Expat Insider Survey, kde sa Česká republika umiestnila na prvom mieste rebríčka krajín, 
v ktorých sa cudzinkám v roku 2018 dobre pracovalo. 

Mám známu, ktorú jej manžel pálil žehličkou. Mala som kolegyňu, ktorá z času načas prišla do práce s podliatinami. To vypovedá 
skôr o tom, že si vzali hlupáka, ako o čomkoľvek inom. 

Požiadavkám súdobého feminizmu pre mňa jednoducho chýba relevancia. Problémy, po ktorých riešení volá, považujem za vyriešené 
alebo vymyslené. Problémy, ktoré ma osobne pália, ho zjavne nezaujímajú. Pritom už aj v Európe dochádza k detským sobášom či 
k povinnému zahaľovaniu žien a vraždám zo cti. Nepočujem však, bohužiaľ, že by sa na obranu týchto žien a detí ozval hlas nejakej 
známej feministky. 

preložené a upravené z: Bianca Bellová, http://www.iliteratura.cz/Clanek/41307/bellova-bianca-proc-nejsem-feministkou 

Text 2 

Som feministka. Poznám presne opačné situácie, ako Bianca Bellová, ktorá feministka nie je. Odmieta kritiku mužskej galantnosti, 
neverí na rozdiely v platoch mužov a žien, nevidí ženské telo ako objekt. Nemá s tým osobnú skúsenosť. Podľa nej sú to 
pseudoproblémy. 

Nedávno bol na iRozhlase publikovaný článok, v ktorom bolo uvedené, že ženy samoživiteľky tvoria šesťdesiat percent prostitútok 
v Česku. Vo svetle skutočnosti, že ženy samoživiteľky a dôchodkyne sú v ČR skupinami najviac ohrozenými chudobou, je ťažké 
vnímať otázku postavenia ženy v spoločnosti ako nejaký „pseudoproblém“. 

Je tiež ťažké pochopiť, ako si niekto môže myslieť, že násilie je problémom žien, ktoré si nedokázali zvoliť vhodného partnera. Mám 
hneď dve kamarátky, ktoré ako deti týral vlastný príbuzný. Zle si snáď vybrali svoju rodinu? Ťažko. Nehľadiac na to, že ženy často 
nemôžu ľahko odísť z násilného vzťahu, pretože sú do neho ekonomicky tlačené. Tým, že povieme, že si vzali hlupáka, obetiam 
domáceho násilia naozaj nepomôžeme. Potrebujú naopak pocítiť, že to nie je ich vina, aby nabrali silu a násilný vzťah dokázali opustiť. 

Možno že sú v ČR skutočne ženy-cudzinky spokojnejšie ako inde. Keď porovnám situáciu žien napríklad v USA, kde nie je žiadna 
podpora v materstve ani bežná zdravotná starostlivosť, sme na tom skutočne lepšie. Ale pre mnohých z nás je táto podpora 
nedostatočná a je predsa dôležité hovoriť o tom. 

preložené a upravené z: Tereza Stejskalová, https://a2larm.cz/2019/03/proc-jsem-feministkou/ 

30. 

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

(A) Šesťdesiat percent žien je v Českej republike ohrozených 
chudobou. 

(B) Už aj v Európe existujú prípady žien, ktoré sa musia 
povinne zahaľovať. 

(C) Feministické hnutie sa zaoberá rozdielmi v platoch medzi 
mužmi a ženami. 

(D) Dôchodkyne patria v Českej republike medzi skupiny, 
ktoré sú najviac ohrozené chudobou. 

(E) V USA je ženám poskytovaná horšia zdravotná 
starostlivosť ako mužom. 

  

31. 

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

(A) Fenomén tzv. vrážd zo cti sa v dnešnej dobe vyskytuje 
už aj v Európe. 

(B) Násilie na ženách sa niekedy odohráva v rámci rodiny. 
(C) Niektoré ženy dlhodobo žijú v násilníckych vzťahoch. 
(D) Detské sobáše predstavujú dnes v Európe častejší problém 

ako domáce násilie. 
(E) Podľa prieskumu Expat Insider Survey neexistuje 

v Českej republike nerovnosť v platoch medzi mužmi 
a ženami. 
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32. 

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie opisuje, aký je vzťah 
medzi uvedenými textami? 

(A) Druhý text je priamou reakciou na prvý text a 
vymedzuje sa voči nemu spochybňovaním či 
vyvracaním niektorých argumentov uvedených v 
prvom texte. 

(B) Prvý a druhý text nie sú vzájomne nijako previazané, ale 
obidva rozoberajú podobné argumenty týkajúce sa 
feminizmu, nakoniec každý dochádza k iným záverom. 

(C) Druhý text je priamou reakciou na prvý text a jeho cieľom 
je hlavne dovysvetľovať niektoré javy v prvom texte len 
naznačené. 

(D) Druhý text je priamou reakciou na prvý text a snaží sa 
hlavne podporiť argumenty uvedené v prvom texte 
vlastnými príkladmi. 

(E) Druhý text je reakciou na prvý text zaoberajúci sa témou 
feminizmu, ale jednotlivé témy feminizmu rozoberá do 
omnoho väčšej hĺbky. 

  

33. 

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vystihuje, akým 
spôsobom autorky reflektujú záver nedávneho výskumu, podľa 
ktorého sú ženy-cudzinky v Českej republike spokojné? 

(A) Autorka prvého textu tento záver spochybňuje 
poukázaním na metodické chyby výskumu, autorka 
druhého textu tento záver nepopiera, ale trvá na tom, že 
postavenie žien v spoločnosti je potrebné ešte viac zlepšiť. 

(B) Autorka prvého textu sa o tomto výskume nezmieňuje, 
autorka druhého textu pripúšťa, že ženám-cudzinkám sa 
v Českej republike žije dobre, ale stále je podľa nej na 
postavení žien čo zlepšovať. 

(C) Autorka prvého textu na tomto závere dokladá, že 
postavenie žien v českej spoločnosti nepredstavuje 
závažný problém, autorka druhého textu záver 
výskumu nepopiera, ale bez ohľadu naň by podľa nej 
postavenie žien v spoločnosti malo byť v ČR lepšie, ako 
je teraz. 

(D) Autorka prvého textu na tomto závere dokladá, že 
v zahraničí je nerovné postavenie mužov a žien väčším 
problémom ako v Českej republike, kde je feministické 
hnutie v podstate zbytočné, autorka druhého textu sa 
o tomto výskume vôbec nezmieňuje. 

(E) Autorka prvého textu na tomto závere ukazuje, že ženy sa 
všeobecne majú v Českej republike dobre a feministické 
hnutie je tu zbytočné, autorka druhého textu považuje 
závery tohto výskumu za zmanipulované a nepresné, 
a teda im neprikladá žiadnu váhu. 

  

 
 
 

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 

Predajca firmy Rosen dostane za daný mesiac bonus, keď v ňom utŕži minimálne 100 000 korún. Uvedený graf ukazuje, o koľko korún 
menej alebo viac, než je daných 100 000 korún (Kč), utŕžili jednotliví predajcovia v prvých šiestich mesiacoch roka. 

 
 

34. 

O koľko percent (po zaokrúhlení na jedno desatinné miesto) boli 
Barborine tržby za marec vyššie oproti jej tržbám za február? 

(A) o 4,8 % 
(B) o 5,0 % 
(C) o 9,5 % 
(D) o 47,6 % 
(E) o 100,0 % 
  

35. 

Koľko korún utŕžila Milada v júli, pokiaľ jej priemerná mesačná 
tržba za prvých sedem mesiacov daného roka bola 100 000 
korún? 

(A) 92 000 korún 
(B) 99 000 korún 
(C) 101 000 korún 
(D) 104 000 korún 
(E) 108 000 korún 
  

36. 

Celkom koľko korún utŕžili dohromady všetci štyria 
predajcovia v júni? 

(A) 102 000 korún 
(B) 108 000 korún 
(C) 398 000 korún 
(D) 400 000 korún 
(E) 402 000 korún 
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TEXT K ÚLOHÁM 37 AŽ 39 

V tabuľke sú uvedené hodnoty troch meteorologických javov z meraní za jeden kalendárny rok: priemerná teplota v jednotlivých 
mesiacoch (aritmetický priemer teplôt v jednotlivých dňoch) v Bratislave a v SR v stupňoch Celsia, celkové mesačné zrážky 
v Bratislave a v SR v milimetroch a celkový počet slnečných dní v jednotlivých mesiacoch v Bratislave a v SR (za slnečný deň v SR 
sa považuje deň, keď slnko svieti aspoň na polovici územia SR). 

Mesiac január február marec apríl máj jún júl august september október november december 

Teplota 
Bratislava 

–5 1,8 6,7 7,7 14,5 19,2 18,8 19,2 12,4 10,4 4,5 1,7 

Teplota SR –5,6 1,1 5,9 6,9 13,8 18,2 18,5 18,8 11,8 9,5 3,7 –0,8 

Zrážky 
Bratislava 

26 19 40 72 36 82 76 83 37 76 37 29 

Zrážky SR 33 24 42 77 44 69 90 68 67 81 49 38 

Počet slnečných 
dní Bratislava 

7 5 10 13 17 24 18 25 18 13 10 7 

Počet slnečných 
dní SR 

8 4 14 15 17 18 23 23 16 10 8 8 

 

37. 

V ktorých mesiacoch boli v Bratislave vyššie celkové mesačné 
zrážky ako v SR a súčasne nižší počet slnečných dní ako v SR? 

(A) v žiadnom mesiaci 
(B) len v každom mesiaci z dvojice jún, august 
(C) len v každom mesiaci z trojice apríl, júl, december 
(D) len v každom mesiaci z pätice február, máj, september, 

október, november 
(E) len v každom mesiaci zo šestice február, jún, august, 

september, október, november 
  

38. 

Celkom v koľkých dňoch bola teplota v SR pod bodom mrazu? 

(A) v 2 dňoch 
(B) v 31 dňoch 
(C) v 60 dňoch 
(D) v 62 dňoch 
(E) Odpoveď nie je možné jednoznačne určiť. 
  

39. 

Pokiaľ by priemerná teplota v Bratislave v júli bola o 1 stupeň 
vyššia a v auguste o 7 stupňov nižšia, ako by sa zmenila 
priemerná ročná teplota v Bratislave? 

(A) zvýšila by sa približne o 0,5 stupňa 
(B) znížila by sa približne o 1,5 stupňa 
(C) zvýšila by sa približne o 1,5 stupňa 
(D) znížila by sa približne o 0,5 stupňa 
(E) znížila by sa približne o 6 stupňov 
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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. 

x > y > z > 0 

x – y – z 0 
 

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

väčšia. 
  

41. 

Každý pravidelný n-uholník, keď n > 3, má x vnútorných 
uhlov a y uhlopriečok. 

x

y
 pre pravidelný päťuholník 

x

y
 pre pravidelný šesťuholník 

 

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

42. 

Marek dostal na vysvedčení len jednotky a dvojky. Dvojku 
mal z dvakrát väčšieho počtu predmetov ako jednotku. 

Marekov priemer známok na 
vysvedčení 

1,5 

 

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

vľavo vpravo 

43. 

Kváder s dĺžkami hrán 25 cm, 50 cm, 100 cm je možné 
rozdeliť na štyri rovnaké menšie kvádre tak, 

že spojením týchto štyroch menších kvádrov potom vznikne 
kocka. 

objem vzniknutej kocky 
objem pôvodného kvádra 

pred rozdelením 
 

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

44. 
 

počet sekúnd predstavujúcich 
jeden deň 

počet minút predstavujúcich 
jeden mesiac 

 

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

45. 

Je daná kocka A s hranou dĺžky a cm, kocka B s hranou dĺžky 
b cm, kocka C s hranou dĺžky c cm; a, b, c sú tri po sebe 

nasledujúce kladné celé čísla také, že a < b < c. 

súčet objemov kociek A, B, C 
v cm3 

3b3 

 

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

46. 

Akú veľkosť má najmenší z vnútorných uhlov pravouhlého 
trojuholníka ABC? 

(1) Súčet veľkostí dvoch zvyšných vnútorných uhlov 
trojuholníka ABC sa rovná 155 stupňov. 

(2) Súčet veľkostí najväčšieho a najmenšieho z vnútorných 
uhlov trojuholníka ABC sa rovná 115 stupňov. 

(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. 

Albert a Viktória mali za úlohu uhádnuť rovnaké číslo od jedna 
do deväť. Aké číslo to bolo, ak na všetky otázky dostali Albert 
aj Viktória pravdivé odpovede? 

(1) Albert sa opýtal, či je číslo nepárne a či je deliteľné tromi. 
Dostal jednu zápornú a jednu kladnú odpoveď. 

(2) Viktória sa opýtala, či je číslo párne a či je deliteľné 
tromi. Dostala dve kladné odpovede. 

(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. 

Platí, že x = y? 

(1) 3x − 3y = 0 
(2) x2 = y2 

(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. 

Nádrž je prázdna a vedú do nej dva nezávislé prítoky. 
Samotným prítokom A by sa nádrž úplne naplnila za 4 hodiny, 
samotným prítokom B by sa úplne naplnila za 3 hodiny. Ktoré 
z nasledujúcich tvrdení platí o dobe, za ktorú sa nádrž úplne 
naplní obidvoma prítokmi súčasne? 

(A) Nádrž sa naplní najviac za jednu hodinu. 
(B) Nádrž sa naplní za viac ako jednu hodinu, ale najviac 

za dve hodiny. 
(C) Nádrž sa naplní za viac ako dve hodiny, ale najviac za tri 

hodiny. 
(D) Nádrž sa naplní za viac ako tri hodiny, ale najviac za 

štyri hodiny. 
  

50. 

Obdĺžnikový plagát s dĺžkou 150 cm a šírkou 80 cm chceme 
polepiť farebnými kartami tak, aby sa neprekrývali ani 
nepresahovali cez okraj plagátu. Každá karta má tvar 
obdĺžnika so stranami dlhými 16 cm a 25 cm. Najviac koľko 
kariet je možné na plagát nalepiť? 

(A)   6 
(B) 10 
(C) 30 
(D) 36 
  

51. 

Robot sa pohybuje po rovnej plošine priamo, vždy po 1 metre 
zmení smer pohybu o 90°, pritom strieda zmenu smeru vpravo 
a vľavo. Jeho dráhu teda tvorí lomená čiara, ktorá je 
znázornená na obrázku. Od štartu vyrazil pri zhasnutom svetle; 
svetlo sa rozsvietilo, akonáhle bol od štartovného bodu 
vzdialený 3 metre vzdušnou čiarou. Koľko zmien smeru urobil 
od štartu do okamihu rozsvietenia svetiel? 

 
(A) 2 
(B) 3 
(C) 4 
(D) 6 
  

52. 

Leona má v knižnici 200 kníh, z toho 15 % kníh sú kuchárky 
a 5 % kníh sú encyklopédie. Zajtra si do knižnice zaradí 
ďalších 5 encyklopédií. Aký potom bude v jej knižnici pomer 
počtu kuchárok k počtu encyklopédií? 

(A) 1 : 1 
(B) 2 : 1 
(C) 3 : 2 
(D) 4 : 3 
  

53. 

Mačiek je v útulku o dve pätiny viac ako psov, iných zvierat je 
v útulku o tretinu (t.j. o 16) menej ako mačiek a psov 
dohromady. Celkom koľko je v útulku všetkých zvierat? 

(A) 32 
(B) 48 
(C) 64 
(D) 80 
  

54. 

Na popoludňajšom športovom krúžku sa stretlo 24 detí, ktoré 
chcú hrať loptové hry. Môžu hrať nohejbal vo štvorici (dvaja 
proti dvom), futbal v šestici (traja proti trom) a florbal ôsmi 
(štyria proti štyrom). K dispozícii majú štyri ihriská. Najviac 
na koľkých ihriskách môžu hrať nohejbal, pokiaľ majú byť do 
hier zapojené všetky deti? 

(A) na jednom ihrisku 
(B) na dvoch ihriskách 
(C) na troch ihriskách 
(D) na štyroch ihriskách 
  

55. 

Anna a Ján prepisujú ručne vyplnené dotazníky do počítača. 
Anna zvládne prepísať 60 dotazníkov týždenne a to rýchlosťou 
5 dotazníkov za hodinu. Ján zvládne prepísať 80 dotazníkov 
týždenne a to rýchlosťou 8 dotazníkov za hodinu. Zadávateľ 
práce im navrhol dve možnosti odmeny: 

možnosť I: odmena 20 korún za každý prepísaný dotazník, 

možnosť II: odmena 120 korún za každú hodinu strávenú 
prepisovaním. 

Ktorá možnosť je výhodnejšia pre Annu a ktorá pre Jána? 

(A) pre Annu možnosť I, pre Jána možnosť I 
(B) pre Annu možnosť I, pre Jána možnosť II 
(C) pre Annu možnosť II, pre Jána možnosť I 
(D) pre Annu možnosť II, pre Jána možnosť II 
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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. 

Študenti sa zúčastnili prednášky, ktorej dĺžka je X minút a od jej 
začiatku už ubehlo práve Y minút. Platí vzťah: 

2 20 0,5Y X   

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného vzťahu? 

(A) Ak ubehne ešte štyrikrát toľko minút ako od začiatku 
prednášky, bude do konca zostávať už len 20 minút. 

(B) Za dvadsať minút bude prednáška práve vo svojej jednej 
štvrtine. 

(C) Ak ubehne ešte raz toľko minút ako od začiatku 
prednášky, bude prednáška už 20 minút za svojou 
polovicou. 

(D) Keď ubehne ešte raz toľko minút ako od začiatku 
prednášky, bude zostávať 20 minút do jej polovice. 

  

57. 

Prvý, druhý a tretí pretekár dobehli do cieľa pretekov v tomto 
poradí na prvých troch miestach v časoch 1t , 2t  a 3t . Platí vzťah 

2 1 3 22 2t t t t   . Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva 

z uvedeného vzťahu? 

(A) Druhý pretekár dobehol do cieľa za dvakrát dlhšiu dobu 
ako víťaz pretekov, tretí pretekár za dvakrát dlhšiu dobu 
ako druhý. 

(B) Priemerné časové odstupy medzi prvým, druhým a tretím 
pretekárom v cieli pretekov boli 2 sekundy. 

(C) Tretí pretekár v poradí dobehol za víťazom za dvakrát 
dlhšiu dobu, ako dobehol za víťazom druhý pretekár. 

(D) V cieli bol časový odstup tretieho pretekára od 
druhého polovičný než časový odstup druhého 
pretekára od víťaza. 

  

58. 

Operácia ♣ je definovaná vzťahom 2 2b aba a b   . Čomu sa 
rovná 2 ( 2)  ? 

(A)   0 
(B)   4 
(C)   8 
(D) 16 
  

59. 

Ktorú z ponúknutých častí výrazu je potrebné doplniť do 
nasledujúceho vzťahu na miesto vyznačené čiarou, aby pre 

0a   vznikla platná rovnosť? 

1
______ 2

16 4

a
a a     

(A) 4a  

(B) 
1

4
a

a
   

(C) 
16

4 a
a

    

(D) 
3

16
4

a
   

  



  222  analytická časť  222 

© Scio 2021  18 

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 

Osem priateľov (dievčatá Katka, Lenka, Mirka, Naďa a Oľga, 
chlapci Pavol, Radko a Stano) vytvorilo štyri dvojice, každá 
z týchto dvojíc šla na jeden film (Pelíšky, Samotáři, Knoflíkáři, 
Medvídek) a zároveň každá z dvojíc šla na iný film. Vieme, že: 

 Katka šla na film Samotáři. 
 Pavol bol vo dvojici so Stanom. 
 Naďa šla na film s chlapcom, ale nešli na film Pelíšky. 
 Na film Knoflíkáři šiel Radko. 

60. 

Ktorá z nasledujúcich informácií by umožnila pre každý film 
jednoznačne určiť, ktorí dvaja kamaráti naň šli? 

(A) Na film Medvídek šli dve dievčatá. 
(B) Oľga šla s Mirkou na film Medvídek. 
(C) Stano s Pavlom šli na film Pelíšky. 
(D) Katka s Lenkou šli na film Samotáři. 
(E) Radko s Naďou šli spoločne na jeden film. 
  

61. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení určite neplatí? 

(A) Oľga šla na film s Mirkou. 
(B) Mirka šla na film Knoflíkáři. 
(C) Naďa šla na film s Radkom. 
(D) Na film Pelíšky šli dve dievčatá. 
(E) Na film Pelíšky šli Stano s Pavlom. 
  

62. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení môže platiť? 

(A) Naďa šla na film Samotáři. 
(B) Mirka šla na film Knoflíkáři. 
(C) Stano šiel na film Medvídek. 
(D) Na film Knoflíkáři šli dvaja chlapci. 
(E) Na film Pelíšky šlo dievča s chlapcom. 
  

63. 

Pokiaľ by platilo, že Katka šla na film s Oľgou, na ktorý film 
mohla ísť Lenka? 

(A) len na film Samotáři 
(B) len na film Medvídek 
(C) len na ktorýkoľvek z dvojice filmov Medvídek, Pelíšky 
(D) len na ktorýkoľvek z dvojice filmov Samotáři, Medvídek 
(E) na ktorýkoľvek z trojice filmov Pelíšky, Samotáři, 

Medvídek 
  

TEXT K ÚLOHÁM 64 AŽ 66 

Štyria podnikatelia (Juraj, Tomáš, Katka, Lenka) prevádzkujú 
každý práve jedno podnikanie (fitness centrum, stolárstvo, 
detektívna kancelária, kozmetický salón). Každý 
z podnikateľov má iný počet brigádnikov (dvoch, troch, piatich, 
desiatich). Traja z podnikateľov si museli na rozbeh svojho 
podnikania vziať úver (20 tisíc, 40 tisíc, 80 tisíc). Vieme, že: 

 Najmenej brigádnikov má Lenka. 
 Katka neprevádzkuje fitness centrum. 
 Podnikateľ s úverom 20 tisíc má päť brigádnikov. 
 Juraj si zobral dvakrát vyšší úver ako Lenka. 
 Podnikateľ s najvyšším počtom brigádnikov si vzal 

najvyšší úver. 
 Podnikateľ, ktorý si nevzal žiadny úver, prevádzkuje 

detektívnu kanceláriu. 
 Kozmetický salón prevádzkuje podnikateľ s úverom 40 tisíc. 
 Podnikateľ prevádzkujúci detektívnu kanceláriu má 

3 brigádnikov. 

64. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení určite platí? 

(A) Katka si vzala nejaký úver. 
(B) Tomáš si vzal úver 20 tisíc. 
(C) Katka má troch brigádnikov. 
(D) Lenka prevádzkuje stolárstvo. 
(E) Juraj si vzal úver 80 tisíc. 
  

65. 

Ktorá z nasledujúcich informácií by umožnila jednoznačne 
určiť, aký úver si vzal Tomáš? 

(A) Lenka si vzala úver 40 tisíc. 
(B) Juraj prevádzkuje fitness centrum. 
(C) Katka prevádzkuje stolárstvo. 
(D) Juraj si vzal úver 80 tisíc. 
(E) Úver 20 tisíc si vzal prevádzkovateľ stolárstva. 
  

66. 

Kto z podnikateľov môže prevádzkovať detektívnu kanceláriu? 

(A) len Tomáš 
(B) len Katka 
(C) len ktokoľvek z dvojice Tomáš, Katka 
(D) len ktokoľvek z trojice Juraj, Tomáš, Katka 
(E) ktokoľvek zo štvorice Juraj, Tomáš, Katka, Lenka 
  

 
STOP – KONIEC TESTU 

Ak ste skončili a ešte vám zostáva čas, môžete si skontrolovať svoju prácu v tejto časti. 
Nie je dovolené venovať sa predchádzajúcej časti! 
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