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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��� � MARCA I 2021

Datum konání zkoušky: 10. marec 2021 
Počet řešitelů testu: 988
Počet úloh:  66
Průměrná vynechanost: 13,7 %

Správné odpovědi jsou vyznačeny.

Max. možné skóre:  66      
Max. dosažené skóre:  59,2 
Min. možné skóre:  -17,9,   
Min. dosažené skóre:  -3,9 
Průměrné skóre:  25,0
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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. 

Nové podmienky pre žiadateľov o hypotekárne úvery, ktoré 
platia od začiatku októbra, sú ______, a mnohým ľuďom tak 
______ možnosť získať vlastné bývanie. 

(A) neobmedzené – urýchľujú 
(B) spoplatnené – predražujú 
(C) výhodnejšie – umožňujú 
(D) prísnejšie – komplikujú 
(E) priaznivejšie – sťažujú 
  

2. 

Najväčšia včela sveta, ktorá bola považovaná za ______, bola 
______ na jednom z málo prebádaných ostrovov Indonézie. 

(A) neznámu – objavená 
(B) zmiznutú – zastihnutá 
(C) vyhynutú – znovuobjavená 
(D) stratenú – zahliadnutá 
(E) ohrozenú – nájdená 
  

3. 

Aj napriek ______ technickým ______ pri ich zavádzaní do 
služby lietadlá doteraz nalietali viac ako 10 tisíc letových hodín 
a ______ viac ako 60 tisíc osôb. 

(A) neustávajúcim – problémom – dopravili 
(B) závažným – nedostatkom – previezli 
(C) počiatočným – ťažkostiam – prepravili 
(D) neodstrániteľným – ťarchám – odbavili 
(E) moderným – výdobytkom – vzniesli 
  

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. 

______ : DIVOKÝ = NAPRAVENÝ : ______ 

(A) neposlušný – zlý 
(B) neskrotný – dobrý 
(C) skrotený – hriešny 
(D) zdivočený – napravovaný 
(E) pokojný – nenapraviteľný 
  

5. 

HRA : ______ = ZLOČIN : ______ 

(A) súper – väzeň 
(B) prehrať – odsúdiť 
(C) spoluhráč – komplic 
(D) stolová – odhalený 
(E) súťažiť – vyšetrovať 
  

6. 

ZÁHAĽČIVÝ : ______ = PREŠIBANÝ : ______ 

(A) činnosť – ľstivosť 
(B) leňoch – švihák 
(C) znudený – oklamaný 
(D) práca – úskok 
(E) lenivosť – prefíkanosť 
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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. 

Zavedenie spoločnej európskej meny nepredstavovalo 
ekonomicky motivované rozhodnutie, išlo naopak o navýsosť 
politický projekt. 

synonymum 

(A) čiastočne 
(B) vynútene 
(C) zámerne 
(D) výhradne 
(E) viac-menej 

antonymum 

(F) celkom 
(G) dobrovoľne 
(H) vôbec 
(I) dostatočne 
(J) náhodne 
  

8. 

Nechcelo sa mu, nakoniec sa však zdráhavo pridal ku 
kamarátom. 

synonymum 

(A) hanblivo 
(B) váhavo 
(C) zdĺhavo 
(D) oneskorene 
(E) vyhýbavo 

antonymum 

(F) včasne 
(G) veselo 
(H) nebojácne 
(I) rázne 
(J) premyslene 
  

9. 

Pes sa obozretne priblížil ku skale a zastavil sa pred vchodom 
do jaskyne. 

synonymum 

(A) nesmelo 
(B) váhavo 
(C) ostražito 
(D) nenápadne 
(E) neochotne 

antonymum 

(F) neopatrne 
(G) odhodlane 
(H) radostne 
(I) odvážne 
(J) roztržito 
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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. 

V Česku sa každoročne vyhodia desiatky miliónov jednorazových téglikov. Preto vznikol projekt Otoč téglik – systém vratných 
téglikov na kávu. Po Nemecku je tak Česká republika druhou európskou krajinou, v ktorej sa tento systém plošne využíva. Ak si chce 
vziať zákazník kávu so sebou a nemá svoj termohrnček, môže použiť zálohovaný vratný téglik. Potom ho vráti v ktorejkoľvek inej 
kaviarni, ktorá sa do projektu zapojila. Takže si napríklad kúpi kávu v Prahe a téglik môže vrátiť v Olomouci. Za prvé dva mesiace 
fungovania celorepublikovej prevádzky sa zapojilo už viac než sto kaviarní a stále pribúdajú ďalšie. Projekt by sa mal preto 
v budúcnosti rozšíriť aj mimo hlavné mesto Prahu. 

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

(A) Preto vznikol projekt Otoč téglik – systém vratných téglikov na kávu. 
(B) Ak si chce vziať zákazník kávu so sebou a nemá svoj termohrnček, môže použiť zálohovaný vratný téglik. 
(C) Potom ho vráti v ktorejkoľvek inej kaviarni, ktorá sa do projektu zapojila. 
(D) Takže si napríklad kúpi kávu v Prahe a téglik môže vrátiť v Olomouci. 
(E) Projekt by sa mal preto v budúcnosti rozšíriť aj mimo hlavné mesto Prahu. 
  

11. 

Český štatistický úrad uvádza, že v Českej republike medzi rokmi 2010 a 2017 počty vysokoškolsky vzdelaných, a to hlavne žien, 
vzrástli. Ženy okrem toho aj častejšie než muži hovoria najmenej dvoma cudzími jazykmi. Zatiaľ čo Čechov s takouto schopnosťou 
je o niečo viac než 30 %, u Češiek ide takmer o 40 %. A práve pre svoju klesajúcu kvalifikáciu ženy stále zarábajú menej ako muži. 
Najväčšia priepasť v zárobkoch je u žien vysokoškolsky vzdelaných a vyučených. Absolventky VŠ poberali zhruba o štvrtinu menej 
než muži s rovnakým vzdelaním, u vyučených išlo o viac než štvrtinový rozdiel. 

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

(A) Ženy okrem toho aj častejšie než muži hovoria najmenej dvoma cudzími jazykmi. 
(B) Zatiaľ čo Čechov s takouto schopnosťou je o niečo viac než 30 %, u Češiek ide takmer o 40 %. 
(C) A práve pre svoju klesajúcu kvalifikáciu ženy stále zarábajú menej ako muži. 
(D) Najväčšia priepasť v zárobkoch je u žien vysokoškolsky vzdelaných a vyučených. 
(E) Absolventky VŠ poberali zhruba o štvrtinu menej než muži s rovnakým vzdelaním, u vyučených išlo o viac než štvrtinový 

rozdiel. 
  

12. 

Tradičné japonské účesy sa zdajú byť veľmi zložité, avšak ich vytvorenie bolo vcelku jednoduché. Ženy sa česali len raz za týždeň 
a raz za týždeň si tiež vlasy umývali, pretože išlo o zdĺhavý rituál. Po umytí sa dlhé vlasy museli aj hodinu a pol rozčesávať, kým sa 
začalo s ich zložitou úpravou. Aby konečný účes dobre držal, vlasy sa zafixovali horúcim voskom. Súčasťou účesu bolo tiež veľké 
množstvo ozdobných ihiel a ďalších nevyhnutností. Aby si ženy svoje účesy neponičili, spali na drevenom alebo keramickom valčeku, 
ktorý mali za zátylkom, a museli spať len na chrbte. 

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

(A) Tradičné japonské účesy sa zdajú byť veľmi zložité, avšak ich vytvorenie bolo vcelku jednoduché. 
(B) Ženy sa česali len raz za týždeň a raz za týždeň si tiež vlasy umývali, pretože išlo o zdĺhavý rituál. 
(C) Aby konečný účes dobre držal, vlasy sa zafixovali horúcim voskom. 
(D) Súčasťou účesu bolo tiež veľké množstvo ozdobných ihiel a ďalších nevyhnutností. 
(E) Aby si ženy svoje účesy neponičili, spali na drevenom alebo keramickom valčeku, 
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13. 

Nemeckí odborníci uvádzajú, že sa v posledných rokoch začali objavovať v našich zemepisných šírkach kliešte rodu Hyalomma. Tento 
kliešť, typický skôr pre južnú a východnú Európu, sa na Slovensku zatiaľ nevyskytol. V rokoch 2015-2017 sa tieto kliešte občas 
objavili v Nemecku, vlani tam však bolo zaregistrovaných už 70 nálezov. Okrem Slovenska sa kliešte objavili tiež vo Švédsku, 
Rakúsku, v Českej republike a v Lotyšsku. Vďaka zimným teplotám a absencii preferovaných habitátov (miest výskytu) je usídlenie 
tohto druhu v súčasnosti u nás považované za nepravdepodobné. A na Slovensku sa skutočne doteraz nepotvrdil ani občasný miestny 
výskyt tohto kliešťa. 

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

(A) Tento kliešť, typický skôr pre južnú a východnú Európu, sa na Slovensku zatiaľ nevyskytol. 
(B) V rokoch 2015-2017 sa tieto kliešte občas objavili v Nemecku, vlani tam však bolo zaregistrovaných už 70 nálezov. 
(C) Okrem Slovenska sa kliešte objavili tiež vo Švédsku, Rakúsku, v Českej republike a v Lotyšsku. 
(D) Vďaka zimným teplotám a absencii preferovaných habitátov (miest výskytu) je usídlenie tohto druhu v súčasnosti u nás 

považované za nepravdepodobné. 
(E) A na Slovensku sa skutočne doteraz nepotvrdil ani občasný miestny výskyt tohto kliešťa. 
  

14. 

Horúce leto nabáda k osvieženiu v rybníku či v jazere. V žiadnom prípade by sme sa však nemali kúpať v zelenej vode. Hygienici už 
teraz v júni varujú pred rybníkmi s premnoženými sinicami. Zatiaľ je zelený povlak premnoženého vodného kvetu viditeľný 
v Stankovskom rybníku aj v ďalších prírodných kúpaliskách na juhu Čiech. Ale nie vždy na pohľad zelená voda znamená, že sú v nej 
sinice. Môže ísť o neškodné riasy, ktoré len sfarbujú čistú vodu do zelena. Odlíšiť riasy od toxických siníc pomôže jednoduchý test 
pomocou priehľadnej fľaše. Ak vám vyjde, že nejde o sinice, môžete sa aj napriek farbe vody v pokoji okúpať. 

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

(A) Horúce leto nabáda k osvieženiu v rybníku či v jazere. 
(B) V žiadnom prípade by sme sa však nemali kúpať v zelenej vode. 
(C) Ale nie vždy na pohľad zelená voda znamená, že sú v nej sinice. 
(D) Môže ísť o neškodné riasy, ktoré len sfarbujú čistú vodu do zelena. 
(E) Ak vám vyjde, že nejde o sinice, môžete sa aj napriek farbe vody v pokoji okúpať. 
  

15. 

Právo občanov na slobodný prístup k informáciám sa nevzťahuje na najväčšiu českú spoločnosť ČEZ. Ústavný súd rozhodoval 
o žiadosti niekoľkých občianskych spolkov, aby štátny energetický gigant zverejnil, aké kvalitné a bezpečné je palivo používané 
v Jadrovej elektrárni Temelín. A sudcovia rozhodli, že firma to zverejniť musí, pretože štát v nej má väčšinový podiel. Štát ju ovláda 
zo sedemdesiatich percent, menšinu akcií držia súkromné subjekty a ich obchodné záujmy je podľa zdôvodnenia rozsudku nutné 
chrániť. Rozhodnutie Ústavného súdu sa podľa názoru mnohých právnikov stáva precedensom pre ďalšiu viac než tisícku štátnych 
a obecných firiem so súkromnou účasťou. Už sa od nich nemusíme dozvedieť ani to, koľko zaplatili za verejnú zákazku alebo vyplatili 
odmien. 

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

(A) Právo občanov na slobodný prístup k informáciám sa nevzťahuje na najväčšiu českú spoločnosť ČEZ. 
(B) Ústavný súd rozhodoval o žiadosti niekoľkých občianskych spolkov, aby štátny energetický gigant zverejnil, aké kvalitné 

a bezpečné je palivo používané v Jadrovej elektrárni Temelín. 
(C) A sudcovia rozhodli, že firma to zverejniť musí, pretože štát v nej má väčšinový podiel. 
(D) Štát ju ovláda zo sedemdesiatich percent, menšinu akcií držia súkromné subjekty a ich obchodné záujmy je podľa zdôvodnenia 

rozsudku nutné chrániť. 
(E) Rozhodnutie Ústavného súdu sa podľa názoru mnohých právnikov stáva precedensom pre ďalšiu viac než tisícku štátnych 

a obecných firiem so súkromnou účasťou. 
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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. 

Kuiperov pás je oblasť Slnečnej sústavy rozprestierajúca sa od 
obežnej dráhy Neptúna, teda 30 astronomických jednotiek (AU) 
od Slnka, až do vzdialenosti maximálne 55 AU od Slnka. 
Najväčším známym telesom Kuiperovho pásu je Pluto. 
Kuiperov pás bol pôvodne považovaný za hlavnú zásobáreň 
periodických komét s obežnými dobami kratšími než 200 rokov. 
Neskoršie štúdie však ukázali, že tieto kométy v skutočnosti 
prichádzajú z oblasti označovanej ako rozptýlený disk. Niektoré 
telesá rozptýleného disku sa môžu nachádzať vo vzdialenosti až 
100 AU od Slnka. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Najznámejším telesom Slnečnej sústavy nachádzajúcim sa 
ďalej od Slnka než Neptún je Pluto. 

(B) Najvzdialenejšie teleso Slnečnej sústavy sa nachádza 100 
astronomických jednotiek od Slnka. 

(C) Niektoré telesá rozptýleného disku sa môžu vyskytovať 
vo väčšej vzdialenosti od Slnka než Pluto. 

(D) Väčšina telies Slnečnej sústavy sa nachádza v oblasti 
označovanej ako rozptýlený disk. 

(E) V Kuiperovom páse má pôvod väčšina komét s obežnými 
dráhami kratšími ako 200 rokov. 

  

17. 

Procesný úkon konfrontácie je zvláštna forma výsluchu, pri 
ktorej sú tvárou v tvár postavené osoby, ktoré boli predtým v tej 
istej trestnej veci vypočuté a ktorých výpoveď v závažných 
okolnostiach nesúhlasí. Vykonáva sa výnimočne a zásadne len 
v konaní pred súdom, vzhľadom na to, že má povahu 
neopakovateľného úkonu. Cieľom konfrontácie nie je len 
vyjasnenie rozporov medzi výpoveďami osôb, ale môže slúžiť 
aj na získanie nových dôkazov. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Výsluch môže vykonávať vždy len sudca, pretože je na to 
potrebné právnické vzdelanie. 

(B) Pri konfrontácii sa stretávajú osoby, ktoré sa v minulosti 
nikdy nestretli. 

(C) Konfrontácia môže byť využitá len v trestnom konaní 
v rámci vyšetrovania. 

(D) Pokiaľ nesúhlasia výpovede osôb v trestnej veci, 
pristupuje sa spravidla k vykonaniu konfrontácie. 

(E) Forma vypočúvania môže mať povahu 
neopakovateľného úkonu. 

  

18. 

Piton de la Fournaise, týčiaca sa do výšky 2631 metrov nad 
morskou hladinou, je jedna z najväčších a najaktívnejších 
sopiek na svete. Nachádza sa na francúzskom ostrove Réunion, 
ktorý leží v Indickom oceáne východne od Madagaskaru. Sopka 
je aktívna minimálne 530 000 rokov a bola doplňovaná 
sopečnou činnosťou štítovej, dnes už neaktívnej sopky Piton des 
Neiges, ktorá je aj najvyššou horou ostrova Réunion. Piton de 
la Fournaise nemá tradičný tvar, vplyvom zosúvania celej sopky 
východným smerom došlo k vzniku troch kalder. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Najvyššou horou ostrova Réunion nie je aktívna sopka. 
(B) Réunion je francúzska provincia nachádzajúca sa vo 

východnej časti ostrova Madagaskar. 
(C) Piton de la Fournaise je najdlhšie aktívnou sopkou sveta. 
(D) Väčšina sopiek po celom svete nevytvorí žiadne kaldery. 
(E) Piton de la Fournaise je najvyššou aktívnou sopkou 

v Indickom oceáne. 
  

19. 

Juditin most bol kamenný most cez rieku Vltavu. Tento most, 
postavený v Prahe medzi rokmi 1158 a 1172, bol najstarším 
kamenným mostom v českých krajoch a jedným z najstarších 
severne od Álp. Do tej doby v strednej Európe stáli len dva 
kamenné mosty, v Regensburgu a v Drážďanoch. V roku 1342 
Juditin most zničila povodeň. V roku 1357 rozhodol cisár o 
výstavbe nového kamenného mosta, ktorému sa neskôr začalo 
hovoriť Karlov most. Architekt Petr Parléř viedol teleso tohto 
mosta súbežne so zničeným mostom, pričom ho posunul o 
niekoľko desiatok metrov južnejšie. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Juditin most postavil z rozhodnutia cisára architekt Petr 
Parléř. 

(B) V 10. storočí nebol v českých krajoch postavený žiadny 
kamenný most. 

(C) Juditin most sa voči Karlovmu mostu nachádzal 
o niekoľko desiatok metrov južnejšie. 

(D) Karlov most bol ešte len druhým mostom postaveným cez 
rieku Vltavu. 

(E) Najstaršie kamenné mosty v Európe boli vybudované 
v Regensburgu a v Drážďanoch. 
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20. 

Myšlienka rozbíjať atóm v urýchľovačoch častíc vznikla už na 
začiatku 20. storočia. Už vtedy sa vedelo, že atóm obsahuje 
rôzne častice, a že tieto častice môžu existovať aj samostatne 
v rádioaktívnom žiarení. Odtiaľ nebolo ďaleko k myšlienke 
niektoré častice pomocou elektromagnetického poľa urýchliť 
a využiť ako strelivo na rozbíjanie atómov alebo častíc, 
z ktorých sa atómy skladajú. Týmto spôsobom je možné nielen 
meniť jeden prvok na iný, ako o tom snívali dávni alchymisti, 
ale predovšetkým skúmať podstatu hmoty a síl, ktoré ich držia 
pohromade. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Prvý urýchľovač častíc bol zostrojený na začiatku 
20. storočia. 

(B) Už dávni alchymisti snívali o využití rádioaktívneho 
žiarenia na premenu určitých prvkov na iné prvky. 

(C) Na konci 19. storočia už boli známe všetky častice, 
z ktorých sa skladá atóm. 

(D) Objav elektromagnetického poľa viedol k myšlienke 
skúmať hmotu pomocou rádioaktívneho žiarenia. 

(E) Už na začiatku 20. storočia bolo známe, že existuje 
rádioaktívne žiarenie. 

  

21. 

Prestížny seriál Ski Classics pokračoval slávnym Vasovým 
behom. V pretekoch na neuveriteľných 90 kilometrov vo 
švédskej provincii Dalama bol medzi mužmi po viac ako 
4 hodinách v cieli ako prvý Nygaard z Nórska, český zástupca 
Řezáč skončil siedmy. Medzi ženami dosiahla triumf domáca 
Korsgrenová, Češka Smutná vybojovala tretie miesto. Řezáč 
štartoval na najslávnejších pretekoch v behu na lyžiach už 
dvadsiatykrát, jeho najlepším výsledkom zostáva strieborná 
priečka z roku 2011. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Žiadny Čech nedosiahol vo Vasovom behu na prvé 
miesto. 

(B) V dlhoročnej histórii Vasovho behu sú najúspešnejšími 
pretekári zo škandinávskych krajín. 

(C) Švédska pretekárka Korsgrenová žije od narodenia 
v provincii Dalama. 

(D) Řezáč ani pri svojom dvadsiatom štarte na Vasovom 
behu tieto preteky nevyhral. 

(E) Český pretekár Řezáč nedorazil do cieľa Vasovho behu 
skôr ako po štyri a pol hodinách. 

  

22. 

Prvopočiatky úpravy kávy sa pripisujú náhodnému 
prirodzenému javu, keď kávovníkové kry aj s plodmi podľahli 
požiaru. Samotnému procesu väčšinou predchádza kombinácia 
jednotlivých sort kávových zŕn, ktoré na konci vytvoria 
značkovú kávovú zmes, ktorá potom určuje jej cenu. Pri pražení 
sa uplatňuje kolobeh horúceho vzduchu, ktorému sú stále 
premiešavané zrná vystavené. Tým je zaručené rovnomerné 
opraženie všetkých zŕn. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Kolobeh horúceho vzduchu pôsobiaci na neustále 
premiešavané zrná vedie k rovnomernému opraženiu 
všetkých zŕn. 

(B) Pred pražením je potrebné kombinovať rôzne kávové zrná, 
nie je možné pražiť kávu jednej odrody. 

(C) Kolobeh horúceho vzduchu bol objavený celkom náhodou 
pri požiari kávovníkov. 

(D) Aby bolo možné pripravovať nápoj z kávových zŕn, je 
potrebné zrná najskôr opražiť. 

(E) Bez náhodnej udalosti stojacej na začiatku úpravy kávy by 
káva nikdy nebola takým obľúbeným nápojom. 

  

23. 

Trh s plynom v Európe čím ďalej, tým viac ovplyvňujú rastúce 
dodávky skvapalneného zemného plynu z USA. Ich prebytok 
teraz zrazil ceny plynu v Európe na najnižšiu úroveň za 
niekoľko rokov. Ide však len o prechodný výkyv spôsobený 
poklesom dopytu v Číne, ktorá je najväčším odberateľom 
amerického plynu. Peking totiž zaviedol obmedzenia na dovoz 
skvapalneného plynu z USA, ktorý tak teraz vo zvýšenej miere 
prúdi do Európy. V okamihu, keď skončí obchodná vojna medzi 
USA a Čínou, ceny na európskom trhu zasa vzrastú. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Pokles cien na trhu s plynom v Európe súvisí s 
poklesom dopytu po americkom skvapalnenom plyne v 
Číne. 

(B) Európa sa v súčasnosti stala najväčším odberateľom 
skvapalneného zemného plynu. 

(C) V dôsledku obchodnej vojny medzi USA a Čínou došlo 
k poklesu cien na trhu s plynom v Číne. 

(D) Skvapalnený plyn dovážaný do Európy z USA dnes tvorí 
väčšinu z celkového množstva plynu spotrebovaného 
v Európe. 

(E) Spotreba zemného plynu v Európe je na najnižšej úrovni 
za niekoľko rokov. 
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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 

Vakcíny spôsobia autizmus, varovala štúdia. Je však plná sfalšovaných dát. 
Keď v septembri 2017 vyšla štúdia kanadských vedcov, A. Shawa, L. Tomljenovičovej a ich kolegov, jej titulok znel trochu nudne 
a komplikovane: „Podkožné injekcie hliníka v množstve zodpovedajúcom adjuvantom vo vakcínach aktivujú vrodené gény v myšom 
mozgu, ktoré sú homológne s indikátormi autizmu.“ Ale pre každého, kto sa len trošku zaujímal o argumenty za a proti očkovaniu, 
z titulku zažiarili slová: „očkovanie spôsobuje autizmus“ . Niet divu, že sa mnoho rodičov o túto tému zaujíma: príčina autizmu zatiaľ 
nie je známa a strach, či nejaký vonkajší faktor k rozvoju tejto poruchy neprispieva, je pochopiteľný. 
Na prvý pohľad sa zdalo, že nová štúdia je presne tým dokladom, ktorý doteraz chýbal zástancom veľakrát vyvrátenej hypotézy 
o príčinnej súvislosti medzi vakcínami a autizmom. Ale je tu problém: štúdia vychádza zo sfalšovaných dát. A to tak očividne 
sfalšovaných, že sa o tom môže presvedčiť každý, kto má oči. Vyšlo najavo, že v tejto štúdii je množstvo fotomontáží. Autori napríklad 
recyklovali dáta z rovnakého experimentu, ale vydávali ich za dáta z niekoľkých experimentov. Štúdia obsahuje aj zásadné 
protirečenia, napríklad, že pokusné myši boli vo veku 16 týždňov usmrtené. Predtým zverejnené informácie tímu týkajúce sa 
experimentu na tých istých myšiach však naznačujú niečo iné. Celkovo vzaté sa štúdia stala ukážkou toho najhoršieho, čo sa vo 
vedeckej publikácii dá nájsť: priameho podvodu s dátami za účelom získania požadovaného výsledku. Doktor David Gorski z Wayne 
State University túto štúdiu označil za týranie myší v mene protiočkovacej pseudovedy. Shaw však odmieta, že by falšoval dáta alebo 
o falšovaní vedel. Dáta, z ktorých vychádzal jeho tím pri písaní štúdie, ale vraj už nemá. 
Kanadský tím „Shaw & Tomljenovičová“ z University of British Columbia však nie je na poli kontroverzií žiadnym nováčikom. Dve 
o niekoľko rokov staršie štúdie kanadského tímu si vyslúžili varovanie od Svetovej zdravotníckej organizácie: „Poradný výbor 
považuje tieto dve štúdie za plné závažných chýb. Hlavný argument týchto štúdií vychádza z ekologického porovnania obsahu hliníka 
vo vakcínach s výskytom autizmu. Všeobecne ale nie je možné použiť ekologické štúdie na vyvodzovanie príčinného vzťahu.“ 
Laboratórium doktora Shawa je napriek tomu medzi odporcami očkovania obľúbeným zdrojom štúdií, ktoré majú dokazovať 
nebezpečnosť očkovania. Na štúdie Shawa a Tomljenovičovej sa často odvoláva napríklad doktorka Eleková, ktorá je v ČR známa 
svojím odmietavým postojom k očkovaniu. 

preložené z: https://www.idnes.cz/technet/veda/studie-ockovani-autismus-falsovana-data-shaw-
tomljenic.A171025_085438_veda_pka 

24. 

Ktorá z nasledujúcich možností opisuje najpravdepodobnejší 
dôvod, prečo sa doktorka Eleková často odvoláva na štúdie 
Shawa a Tomljenovičovej? 

(A) Pretože ich štúdie sú vychýrené svojou kvalitou 
a objektivitou. 

(B) Pretože sa chce vymedziť voči ich záverom ohľadom 
súvislosti medzi očkovaním a autizmom. 

(C) Pretože ich štúdie prinášajú presvedčivé dôkazy, že 
očkovanie nespôsobuje autizmus. 

(D) Pretože publikované závery týchto štúdií 
korešpondujú s jej odmietavým postojom k vakcínam. 

(E) Pretože sa na ich štúdie odvoláva aj Svetová zdravotnícka 
organizácia. 

  

25. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Svetová zdravotnícka organizácia už veľakrát poukázala na 
to, že A. Shaw vo svojich štúdiách používa sfalšované dáta. 

(B) Väčšina rodičov zastáva mylný názor, že očkovanie je 
jednou z príčin autizmu. 

(C) Myši, ktoré boli použité v štúdii z roku 2017, boli 
usmrtené vo veku len 16 týždňov. 

(D) K štúdiám Shawa a Tomljenovičovej vzniesli výhrady 
ako Svetová zdravotnícka organizácia, tak doktor David 
Gorski. 

(E) Doktorka Eleková často cituje štúdie Shawa 
a Tomljenovičovej aj napriek tomu, že o ich vierohodnosti 
nie je v skutočnosti presvedčená. 
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26. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení odporuje informáciám 
v uvedenom texte? 

(A) Príčina autizmu bola objasnená už niekoľkými 
dôveryhodnými štúdiami. 

(B) A. Shaw a L. Tomljenovičová skutočne veria tomu, že 
očkovanie spôsobuje autizmus. 

(C) Hypotéza, že očkovanie môže mať nežiaduce vedľajšie 
účinky, bola opakovane potvrdená. 

(D) A. Shaw a L. Tomljenovičová si dopredu stanovili, aký 
záver im má v štúdii z roku 2017 vyjsť. 

(E) Hliník, ktorý je obsiahnutý okrem iného vo vakcínach, 
môže byť vo väčšom množstve zdraviu škodlivý. 
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TEXT K ÚLOHÁM 27 AŽ 29 

Fráza „posledné čínske varovanie“ pochádza z 50. a 60. rokov minulého storočia, keď americké prieskumné lietadlá lietali vo 
vzdušnom priestore Číny a čínski komunisti vydávali jedno varovanie za druhým. Hrozili tvrdou odvetou, ohňom, skazou. To bolo 
však všetko, čo mohli robiť. Neboli schopní pádne odpovedať. Na tradíciu čínskych varovaní teraz nadväzuje Európska komisia. 
Vysiela jednu vážnu výstrahu za druhou. Najnovšie varuje Belgicko, Francúzsko, Cyprus a Taliansko. Za to, že nedodržiavajú 
maastrichtské konvergenčné kritériá. 

Najostrejšie sa komisia vyjadrila voči Taliansku. Upozornila, že Taliansko hrubo porušuje rozpočtové pravidlá Európskej únie a zrejme 
začne s krajinou s treťou najväčšou ekonomikou eurozóny disciplinárne konanie. Ozývajú sa varovania, že na jeho konci môže byť 
pokuta 0,2 percenta HDP, teda tri a pol miliardy eur. „Pozeráme sa na talianske makroekonomické ukazovatele. Pri všetkých svieti 
červená kontrolka. Rastie rozpočtový deficit, zvyšuje sa verejný dlh, ekonomický rast spomaľuje“, povedal k tomu podpredseda 
Európskej komisie Valdis Dombrovskis. 

Brusel zdôrazňuje hlavne rastúci verejný dlh. Podľa maastrichtských konvergenčných kritérií ho majú štáty eurozóny udržiavať pod 
60 percent HDP. Pokiaľ je nad touto hranicou, musia okamžite prijať politiku, ktorá ho vráti pod ňu. Taliansky dlh túto latku prevyšuje 
viac ako dvojnásobne – a ďalej rastie. Vlani sa zvýšil na 132,2 percenta HDP (2,5 bilióna eur). Taliani pritom štrukturálne reformy 
odporúčané komisiou odmietajú a zvyšujú rozpočtové výdaje. Matteo Salvini, taliansky vicepremiér, minister vnútra a vodca strany 
Liga, počas kampane k európskym voľbám vyhlasoval, že pokiaľ nezamestnanosť v Taliansku neklesne na polovicu, bude vláda 
utrácať bez ohľadu na to, čo si o tom komisia myslí. A basta! „Ak musíme porušiť niektoré rozpočtové hranice, urobíme to... Pokiaľ 
sa nezamestnanosť v Taliansku nezníži na polovicu, pokiaľ nedosiahne päť percent, utratíme všetko, čo musíme utratiť“, uistil Salvini 
Talianov a európske fiškálne pravidlá označil za zastarané a nezmyselné. Jeho strane to vynieslo pekných 34 percent hlasov. 

Komisia svoj zámer viesť proti Taliansku disciplinárne konanie nestiahne, veci dospeli príliš ďaleko. Predloží ho Rade Európskej únie 
a tá jej návrh zrejme schváli. Argumenty „za“ sú presvedčivé. Dá sa však predpokladať, že z pokuty nakoniec nič nebude. Veď 
v minulosti komisia hrozila a nepokutovala napríklad Francúzsko, Španielsko alebo Portugalsko. Španieli a Portugalci pritom unikli 
sankciám bez toho, aby svoje nadlimitné deficity znížili. Ako píše web Politico: bruselský pes šteká, ale nehryzie. 

preložené a upravené z: JÉGL, Pavel. Poslední čínské varování z Bruselu. Finmag [online], [cit. 16. 6. 2019]. Dostupné na: 
<https://finmag.penize.cz/ekonomika/406953-posledni-cinske-varovani-z-bruselu> 

27. 

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie opisuje, prečo podľa 
uvedeného textu pravdepodobne nebude Taliansku udelená 
pokuta? 

(A) Taliansko síce porušilo niektoré dohody, ale bolo k tomu 
nútené vnútornou situáciou, predovšetkým vysokou 
nezamestnanosťou. 

(B) Spolu s Talianskom by muselo byť pokutované aj 
Belgicko, Francúzsko a Cyprus, tí ale na zaplatenie pokuty 
nemajú dostatočné prostriedky. 

(C) Rada Európskej únie sa vo svojom rozhodnutí musí riadiť 
precedentným prípadom Portugalska a Španielska, ktoré 
pokutované neboli. 

(D) Autor neuvádza konkrétny dôvod, avšak 
z predchádzajúcich skúseností vyvodzuje, že vyhrážky 
komisie budú plané. 

(E) Vzhľadom na to, že komisia adresuje vyhrážky mnohým 
krajinám, autor očakáva, že sa komisia dostane do 
defenzívy a štáty si presadia svoje. 

  

28. 

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vystihuje hlavnú tému 
textu? 

(A) história planých vyhrážok v medzinárodnej politike od 50. 
rokov do súčasnosti 

(B) politika Mattea Salviniho a jej možné dôsledky pre 
Taliansko 

(C) súčasný ekonomický stav Talianska a naznačenie ďalšieho 
možného vývoja 

(D) varovanie Európskej komisie Taliansku pre 
nedodržiavanie rozpočtových pravidiel 

(E) taliansky verejný dlh a perspektíva jeho ďalšieho vývoja 
  

29. 

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vystihuje, akú funkciu 
má v druhom odseku textu spojenie „krajina s treťou najväčšou 
ekonomikou eurozóny“? 

(A) Vysvetľuje, prečo je navrhovaný postih pre Taliansko 
tvrdší ako v prípade Belgicka, Francúzska a Cypru. 

(B) Dopĺňa text o novú informáciu o Taliansku. 
(C) Upresňuje dôvod, prečo Európska komisia smeruje prípad 

až k disciplinárnemu konaniu. 
(D) Špecifikuje, o ktorej krajine Európskej únie je vo vete reč. 
(E) Ilustruje spôsob, akým sa o krajine vyjadruje Európska 

komisia. 
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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 

Zhrňme si niekoľko dôvodov proti legalizácii asistovanej samovraždy (napr. pripravenie smrtiacej látky pacientovi, ktorý ju sám 
požije) a aktívnej eutanázii (usmrtenie pacienta na žiadosť, keď už nie je schopný asistovanej samovraždy). 

České medicínske prostredie je nezdravo formované príliš silným vplyvom poisťovní a farmaceutických firiem. Paliatívna 
starostlivosť je príliš lacná na to, aby za ňu farmaceutické firmy lobovali, ale pre poisťovne je finančne nevýhodná, takže panujú obavy 
z tlaku poisťovní na ukončenie liečby u „neperspektívnych“ pacientov. 

Ďalším dôvodom je možná zmena prístupu pacienta k lekárovi, ktorý by bol po novom poverený nielen úlohou liečiť, ale aj zabíjať. 
Nebezpečenstvo po prvé spočíva v strate dôvery k lekárovi, ktorý dotyčného môže nielen liečiť, ale aj usmrtiť. Hippokratova prísaha 
pritom poškodenie pacienta vyslovene zakazuje. Ďalej panujú obavy, že pacientova schopnosť uvažovať o dôsledkoch svojho 
rozhodnutia v prípade asistovanej samovraždy či eutanázie bude znížená mocenským rozdielom medzi lekárom a pacientom, ktorý je 
hlavne v českom prostredí značný. Pokiaľ s pacientom v terminálnom štádiu choroby (čo je väčšinou obdobie veľkej citlivosti 
a nestability) začne lekár rozoberať nielen možnosti liečby, ale aj eutanázie či asistovanej samovraždy, hrozí, že sa pacient bude snažiť 
skôr vyhovieť lekárovi, ako sa sám rozhodnúť. 

Legalizácia eutanázie a asistovanej samovraždy ďalej umožňuje spoločenský nátlak na starých a chorých ľudí, ktorí už dnes patria 
k diskriminovaným skupinám obyvateľov. 

preložené z: JIRSA, J. Problémy s asistovanou sebevraždou. Filosofický časopis, 2011, roč. 59, č. 4, s. 588–589. 

Text 2 

Lekár je často v situácii, keď musí pacientovi spôsobiť menšie zlo, aby pre neho dosiahol väčšie dobro: navzdory pokroku medicíny 
majú mnohé chirurgické úkony za následok pooperačné bolesti, ešte drastickejším príkladom sú potom napríklad amputácie končatín. 
Pokiaľ spadá do lekárovej profesie voliť menšie zlo v prospech väčšieho dobra, potom je zo strany pacienta legitímne, aby od svojho 
lekára žiadal pomoc pri skrátení života, ktorého zvyšok by vypĺňalo len utrpenie. Lekár, ktorý odmieta poskytnúť takúto asistenciu 
s odkazom na zmienenú definíciu svojej profesie, je v situácii reštaurátora, ktorý odmieta zvaliť budovu, ktorá bola natoľko poškodená, 
že prestala byť pamiatkou, s vysvetlením, že by to bolo v rozpore s jeho profesiou, ktorej poslaním je domy opravovať, a nie ich búrať. 

Voľba skoršej smrti pred dlhším životom, obsahujúcim viac utrpenia, je v kompetencii pacienta, o ktorého život ide. Z toho vyplýva, 
že lekár je povinný pomôcť takémuto pacientovi zomrieť – hoci aj odporúčaním kolegu, ktorý netrpí predsudkami proti podobnej 
službe. Dôraz na dobrovoľnosť má zabrániť zneužitiu zo strany lekára, ale niektorí by práve to mohli považovať za slabé miesto v tom 
zmysle, že legalizácia eutanázie povedie v praxi k situácii, keď mnohí lekári budú mať tendenciu rozhodovať za svojich pacientov. 
Táto námietka má istú relevanciu proti aktívnej eutanázii, avšak rozhodne nie proti smrti s asistenciou lekára, keď posledný kauzálny 
krok vykonáva pacient. 

preložené z: HŘÍBEK, T. Za etiku bez teologie. Filosofický časopis, 2010, roč. 58, č. 5, s. 745–746. 
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30. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z každého z uvedenej 
dvojice textov? 

(A) Existuje paralela medzi lekárom, ktorý odmieta asistovať 
samovražde či urobiť aktívnu eutanáziu, a reštaurátorom, 
ktorý odmieta zvaliť budovu. 

(B) Poisťovne majú v českom prostredí príliš veľký vplyv, 
a preto existujú dôvodné obavy zo zneužitia možnosti 
aktívnej eutanázie či asistovanej samovraždy. 

(C) Existuje paralela medzi pacientom, ktorého vyhliadkou na 
zvyšok života je už len utrpenie, a pamiatkovou budovou, 
ktorá je poškodená natoľko, že už nie je pamiatka. 

(D) Proti legalizácii aktívnej eutanázie existuje relevantná 
námietka spočívajúca v tom, že by mohla byť ohrozená 
dobrovoľnosť súhlasu pacienta. 

(E) Asistovaná samovražda a aktívna eutanázia sú v rozpore 
s funkciou lekára a zmyslom jeho práce, a preto by ich 
výkon mohol viesť k poklesu dôvery k lekárovi. 

  

31. 

Zaobchádza niektorý z autorov v rámci svojej argumentácie 
odlišne s fenoménom asistovanej samovraždy a aktívnej 
eutanázie? 

(A) Nie, u obidvoch autorov sa ich argumenty vzťahujú 
rovnakým spôsobom k aktívnej eutanázii aj asistovanej 
samovražde. 

(B) Áno, obidvaja autori používajú iné argumenty, pokiaľ 
hovoria o aktívnej eutanázii, a iné, pokiaľ hovoria 
o asistovanej samovražde. 

(C) Áno, autor prvého textu používa inú argumentáciu, keď 
hovorí o aktívnej eutanázii, a inú, pokiaľ hovorí 
o asistovanej samovražde. 

(D) Áno, autor druhého textu uznáva relevanciu jednej 
z námietok v prípade aktívnej eutanázie, nie však 
v prípade asistovanej samovraždy. 

(E) Áno, autor prvého textu sa zaoberá len fenoménom 
aktívnej eutanázie a nie fenoménom asistovanej 
samovraždy. 

  

32. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení je v rozpore s prvým textom, ale 
nie s druhým textom? 

(A) Súčasťou profesie lekára nie je ukončovať život pacienta; 
pokiaľ by to bolo jej súčasťou, mohlo by zo strany 
pacientov dôjsť k strate dôvery k lekárovi. 

(B) Aktívna eutanázia a asistovaná samovražda môžu prispieť 
k rozšíreniu možností diskriminácie určitých skupín ľudí. 

(C) Záujmy poisťovní a farmaceutických firiem v Českej 
republike nevytvárajú vhodné prostredie pre legalizáciu 
asistovanej samovraždy. 

(D) Existuje riziko, že pacient v terminálnom štádiu choroby 
nebude schopný úplne racionálne a vyrovnane posúdiť 
ponuku asistovanej samovraždy a jeho rozhodnutie teda 
nebude úplne dobrovoľné. 

(E) Aktívna eutanázia a asistovaná samovražda sú v 
súlade s výkonom lekárskej profesie, ide o menšie zlo v 
prospech väčšieho dobra. 

  

33. 

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vystihuje, aká je 
(formálne či obsahovo) argumentácia prvého textu v porovnaní 
s druhým textom? 

(A) Autor prvého textu predkladá argumenty právneho 
charakteru, zatiaľ čo autor druhého textu predkladá 
argumenty náboženského charakteru. 

(B) Autori obidvoch textov používajú racionálne 
argumenty, autor prvého textu nepoužil na svoju 
argumentáciu prirovnanie. 

(C) Autori obidvoch textov sa zaoberajú asistovanou 
samovraždou a aktívnou eutanáziou predovšetkým 
z ekonomického pohľadu. 

(D) Autor prvého textu apeluje na emócie čitateľa, zatiaľ čo 
autor druhého textu predkladá racionálne argumenty. 

(E) Autor prvého textu argumentuje, na rozdiel od autora 
druhého textu, predovšetkým pomocou prirovnaní. 

  

 
 
 

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 

V grafe sú znázornené hodnoty akcií (graf prezentuje cenu za každú jednu akciu) spoločností Bohatstvo, Milionár, Rentiér a Super 
Šanca za jednotlivé mesiace. 

 
 

34. 

Koľko korún by prerobil investor, ktorý by nakúpil 30 akcií 
spoločnosti Super Šanca v marci a predal ich v máji? 

(A)      500 korún 
(B)   1 000 korún 
(C) 10 000 korún 
(D) 15 000 korún 
(E) 18 000 korún 
  

35. 

Koľko korún by zarobil investor, ktorý by v januári kúpil za 10 
000 korún akcie spoločnosti Milionár a predal ich v apríli? 

(A)    100 korún 
(B)    500 korún 
(C) 1 000 korún 
(D) 2 000 korún 
(E) 5 000 korún 
  

36. 

Ktorá z uvedených akcií zaznamenala v marci oproti februáru 
najmenšiu percentuálnu zmenu hodnoty? 

(A) akcie spoločnosti Bohatstvo 
(B) akcie spoločnosti Milionár 
(C) akcie spoločnosti Rentiér 
(D) akcie spoločnosti Super Šanca 
(E) Odpoveď nie je možné jednoznačne určiť. 
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TEXT K ÚLOHÁM 37 AŽ 39 

Tabuľka ukazuje, koľko dievčat a koľko chlapcov bolo prihlásených na tanečnú v rokoch 2011-2018. Posledný stĺpec uvádza, celkom 
koľko prihlásených (dohromady chlapci a dievčatá) sa nezúčastnilo záverečného plesu. 

rok prihlásených dievčat prihlásených chlapcov nezúčastnilo sa plesu 

2011 33 30 2 

2012 32 29 1 

2013 30 30 3 

2014 32 31 1 

2015 29 30 4 

2016 33 30 2 

2017 29 29 2 

2018 30 27 4 

 

37. 

Pokiaľ by platilo, že sa v roku 2013 nezúčastnilo záverečného 
plesu 10 % z prihlásených dievčat, celkom koľko by sa ho 
zúčastnilo chlapcov? 

(A) 25 
(B) 26 
(C) 27 
(D) 28 
(E) 30 
  

38. 

Pokiaľ by platilo, že na záverečnom plese v roku 2015 bol počet 
dievčat o 1 vyšší ako počet chlapcov, celkom koľko 
prihlásených chlapcov by sa nezúčastnilo plesu? 

(A) Všetci prihlásení chlapci by sa na plese zúčastnili. 
(B) 1 
(C) 2 
(D) 3 
(E) Odpoveď nie je možné jednoznačne určiť. 
  

39. 

V ktorom roku mohlo byť na záverečnom plese viac chlapcov 
ako dievčat? 

(A) v žiadnom z uvedených rokov 
(B) len v každom roku z dvojice 2013, 2017 
(C) len v každom roku z dvojice 2014, 2017 
(D) len v každom roku z trojice 2013, 2014, 2017 
(E) v každom roku zo štvorice 2013, 2015, 2017, 2018 
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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. 

Z obdĺžnika s dĺžkami strán a = 8 cm, b = 6 cm odstrihneme 
jeden jeho roh tak, že táto odstrihnutá časť má tvar 

rovnoramenného pravouhlého trojuholníka. 

dvojnásobok obsahu 
odstrihnutého trojuholníka 

obsah útvaru, ktorý po 
odstrihnutí trojuholníka 

z obdĺžnika zostal 
 

(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. 
 

polovica súčtu veľkostí 
všetkých vnútorných uhlov 
štvorca 

súčet veľkostí všetkých 
vnútorných uhlov 

rovnostranného trojuholníka 
 

(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. 
 

počet rôznych dvojciferných 
čísel 
obsahujúcich len číslice 1, 2, 3 
(číslice je možné použiť 
viackrát) 

počet rôznych trojciferných 
čísel 

obsahujúcich len číslice 1, 2 
(číslice je možné použiť 

viackrát) 
 

(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. 

a < b 

4a4 5b5 
 

(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. 
 

objem kocky s hranou dĺžky 
8 cm 

súčet objemov dvoch kociek 
s hranou dĺžky 4 cm 

 

(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. 

2x y , 1x   

2 ( )x y   2( )x y   
 

(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. 

Zaplatí zákazník viac, pokiaľ si kúpi nabíjačku na baterky a päť 
bateriek bez zľavovej karty, ako keď si kúpi zľavovú kartu, 
urobí rovnaký nákup a uplatní zľavu? 

(1) Zľavová karta stojí 25 % ceny piatich bateriek, pričom 
cena jednej baterky je 100 korún. 

(2) Zľavová karta poskytuje zľavu 20 % na celý nákup, 
pokiaľ je hodnota nákupu pred zľavou vyššia ako 
499 korún. 

(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 daný trojuholník ABC s vnútorným uhlom α pri vrchole A 
a vnútorným uhlom γ pri vrchole C. Je tento trojuholník 
rovnostranný? 

(1) Strana BC je rovnako dlhá ako strana AC. 
(2) Veľkosť uhla α je rovnaká ako veľkosť uhla γ. 

(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. 

Je daná postupnosť piatich po sebe idúcich nepárnych čísel. 
Čomu sa rovná najväčšie z týchto čísel? 

(1) Súčet všetkých čísel v postupnosti sa rovná 135. 
(2) Priemer všetkých čísel v postupnosti sa rovná 27. 

(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. 

Všetkých dvadsať žiakov triedy 4. B prezradilo v rámci 
prieskumu výšku svojho mesačného vreckového. Ukázalo sa, 
že priemerne je 200 korún. Aké vysoké vreckové by musel mať 
nový nastúpivší žiak, aby priemerné mesačné vreckové v tejto 
triede vzrástlo na 300 korún? 

(A) 1 400 korún 
(B) 2 000 korún 
(C) 2 200 korún 
(D) 2 300 korún 
  

50. 

Na každú plyšovú mačku je potrebný 1 m látky, 15 cm stuhy 
na obojok, 2 oči, 1 nos a 150 g dutého vlákna na výplň. Najviac 
koľko mačiek, ktorým nechýba žiadna časť, môžeme vyrobiť, 
pokiaľ máme k dispozícii 100 metrov látky, 20 metrov stuhy, 
90 očí, 50 nosov a 10 kg dutého vlákna? 

(A)   6 
(B) 13 
(C) 45 
(D) 66 
  

51. 

Za ako dlho do prázdneho plaveckého bazéna tvaru kvádra 
s dnom s dĺžkou 10 m a šírkou 5 m naprší 3 m3 vody, pokiaľ 
vytrvalo prší a každú hodinu sa v dôsledku dažďa zvýši hladina 
vody v bazéne o 10 mm? 

(A) za 4,5 hodiny 
(B) za 5,5 hodiny 
(C) za 6 hodín 
(D) za 6,5 hodiny 
  

52. 

Karol sa rozhodol, že si jeden týždeň (od pondelka do nedele) 
bude počítať kroky, ktoré denne prejde. Za prvých päť dní 
prešiel 70 000 krokov. V sobotu prešiel len polovicu 
priemerného denného počtu krokov za uplynulých päť dní. 
Koľko krokov musí prejsť v nedeľu, aby jeho priemer v tomto 
týždni bol 12 000 krokov denne? 

(A) 5 000 
(B) 6 000 
(C) 7 000 
(D) 10 000 
  

53. 

Ján bez zvyšku rozdelil kváder s hranami dĺžky 4 cm, 1 cm a 
2 cm na dve rovnaké časti, ktoré zlepil tak, aby vznikla kocka. 
Ako sa líši povrch vzniknutej kocky od povrchu pôvodného 
kvádra? 

(A) Je polovičný. 
(B) Je o 4 cm2 menší. 
(C) Nelíši sa. 
(D) Je o 10 cm2 väčší. 
  

54. 

Aby Jarkina batožina splnila hmotnostný limit daný leteckou 
spoločnosťou, musela by Jarka súčasnú hmotnosť svojej 
batožiny znížiť na 80 %, pretože jej batožina je o 7 kg ťažšia. 
Koľko kg je hmotnostný limit? 

(A) 14 kg 
(B) 18 kg 
(C) 28 kg 
(D) 35 kg 
  

55. 

Celkovo 40 detí sa chce rozdeliť do štyroch tímov tak, aby 
v prvom tíme bolo práve o 10 detí menej ako v treťom tíme, 
ale viac detí ako v druhom tíme a aby v druhom tíme bol 
rovnaký počet detí ako v štvrtom tíme. Najmenej koľko detí 
môže mať tretí tím? 

(A) 15 
(B) 16 
(C) 18 
(D) 20 
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Každá z nasledujúcich úloh je založená na texte alebo na rovnici, nerovnici, zápise funkcie, či na inom matematickom výraze, 
prípadne ich kombinácii. Riešenie úlohy spočíva v matematizácii určitej situácie alebo naopak v prevedení matematického zadania 
do verbálnej podoby. Vždy si pozorne prečítajte otázku – i zdanlivo podobné zadania sa môžu líšiť. 

56. 

Amálka má a zvierat, Pavlína má p zvierat. Platí vzťah: 

2 1
2

a
p   

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného vzťahu? 

(A) Pavlína má o jedno zviera viac, ako je polovica počtu 
Amálkiných zvierat. 

(B) Amálka má viac než štvornásobný počet zvierat 
v porovnaní s Pavlínou. 

(C) Pavlína má o jedno zviera viac, ako je dvojnásobok počtu 
zvierat, ktoré má Amálka. 

(D) Pavlína má viac než dvojnásobný počet zvierat 
v porovnaní s Amálkou. 

  

57. 

Pokiaľ sa Petre zvýši jej súčasný plat p o tretinu, bude výška jej 
platu už len o 200 korún menšia ako plat Silvie označený s. 
Ktorý z nasledujúcich vzťahov vyjadruje uvedenú situáciu? 

(A) 
4

200
3

p s   

(B) 
1

200
3

p s    

(C) 
1 4

200
3 3

p s   

(D) 
4

200
3

p s   

  

58. 

Ktorú z ponúknutých častí výrazu je potrebné doplniť do 
nasledujúceho vzťahu na miesto vyznačené otáznikom, aby 
vznikla platná rovnosť? 

(3 2) ?
1

2 3

x

x

 



 

(A) ( 1)x   

(B) ( 1)x   

(C) (2 3)x   

(D) (3 2)x   
  

59. 

Operácia ♠ je pre všetky prirodzené čísla x a y definovaná 
vzťahom x ♠ y = 4x + 3y. Čo musí platiť o hodnotách x a y, aby 
hodnota výrazu x ♠ y bolo nepárne číslo? 

(A) Číslo x musí byť nepárne, na hodnote čísla y nezáleží. 
(B) Číslo x musí byť nepárne a zároveň číslo y musí byť 

párne. 
(C) Číslo y musí byť nepárne, na hodnote čísla x nezáleží. 
(D) Na hodnotách x a y nezáleží, hodnota výrazu x ♠ y je vždy 

nepárne číslo. 
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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 

V dome žije päť členov domácnosti (dieťa, obidvaja jeho pokrvní 
rodičia a dvaja z jeho starých rodičov; iný pokrvný vzťah ako medzi 
predkom a potomkom v rámci členov rodiny nie je). Každý z nich 
sa inak volá (ženy Alena, Zuzana, Viera, muž Tomáš, meno 
posledného člena domácnosti nepoznáme) a každý chová iné zviera 
(mačka, pes, činčila, morča, andulka). Vieme, že: 

 Alena žije v domácnosti so svojou pokrvnou matkou 
a minimálne s jednou ženou v domácnosti nie je pokrvne 
príbuzná. 

 Tomáš chová psa, ale žiadny z jeho pokrvných príbuzných 
nechová činčilu. 

 Mačka patrí jedincovi mužského pohlavia a činčila patrí 
niektorému z pokrvných príbuzných Zuzany. 

60. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení určite platí? 
(A) Viera má dcéru. 
(B) Alena má syna. 
(C) Tomáš má dcéru. 
(D) Člen domácnosti, ktorého meno nepoznáme, má dcéru. 
(E) Člen domácnosti, ktorého meno nepoznáme, má syna. 
  
61. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení určite neplatí? 
(A) Viera je matkou člena domácnosti, ktorého meno 

nepoznáme. 
(B) Práve traja ľudia žijú v dome spolu so svojím synom. 
(C) Práve jeden zo starých rodičov má syna. 
(D) Otec dieťaťa chová psa. 
(E) Morča chová žena. 
  
62. 

Kto môže chovať andulku? 
(A) len Viera 
(B) len Zuzana 
(C) len ktokoľvek z dvojice Viera, Alena 
(D) len ktokoľvek z dvojice Zuzana, Viera 
(E) ktokoľvek zo štvorice Alena, Zuzana, Viera, člen 

domácnosti, ktorého meno nepoznáme 
  

63. 

Ktorá z nasledujúcich informácií by umožnila jednoznačne určiť, 
ako sa volá a aké zviera chová každý z rodičov a starých rodičov 
dieťaťa? 
(A) Tomáš je pokrvným synom Viery. 
(B) Starí rodičia chovajú morča a andulku. 
(C) Pokrvná matka dieťaťa sa volá Alena. 
(D) Alena a Tomáš sú pokrvnými rodičmi toho istého potomka. 
(E) Žiadny z Tomášových pokrvných príbuzných nechová 

morča. 
  

TEXT K ÚLOHÁM 64 AŽ 66 

V každej z piatich sál multikina (sály sú označené písmenami 
A, B, C, D, E) sa premieta film iného žánru (akčný, historický, 
komédia, romantický, thriller). Vieme, že: 

 V sále E sa premieta buď historický film, alebo komédia. 
 Akčný film sa premieta buď v sále C, alebo v sále D. 
 V sále A sa premieta romantický film. 
 V sále B sa nepremieta thriller. 

64. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení je určite nepravdivé? 

(A) V sále D sa premieta akčný film. 
(B) V sále B sa premieta romantický film. 
(C) V sále C sa premieta thriller. 
(D) V sále D sa premieta thriller. 
(E) V sále E sa premieta komédia. 
  

65. 

Pokiaľ by platilo, že sa v sále B nepremieta komédia, ktoré 
z nasledujúcich tvrdení by bolo určite pravdivé? 

(A) V sále C sa premieta akčný film. 
(B) V sále C sa premieta komédia. 
(C) V sále E sa premieta komédia. 
(D) V sále D sa premieta historický film. 
(E) V sále E sa premieta historický film. 
  

66. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení je určite pravdivé? 

(A) V sále C sa premieta akčný film. 
(B) V sále D sa premieta komédia. 
(C) V sále E sa nepremieta komédia. 
(D) V sále B sa nepremieta historický film. 
(E) V sále E sa nepremieta thriller. 
  

 
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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