NÁRODNÉ POROVNÁVACIE SKÚŠKY

VŠP
T

MARCA II 2021

Datum konání zkoušky: 28. marec 2021

Max. možné skóre: 65

Počet řešitelů testu: 946

Max. dosažené skóre: 57,3

Počet úloh: 66

Min. možné skóre: -17,7

Průměrná vynechanost: 14,5 %

Min. dosažené skóre: -6,3

Správné odpovědi jsou vyznačeny.

Průměrné skóre: 22,0

Základné pokyny:

n Test obsahuje 66 úloh.
n Je rozdelený do 2 častí, na riešenie prvej máte 35 minút, na každú dalšiu 5 0 minút.
n Pracujte vždy len na příslušnej časti.
n Vždy len jedna odpoveď z ponúkaných je správna.
n Za chybnú odpoveď sa odpočíta časť bodu, za každú správnu bod získate.
n Nebuďte nervózni z toho, že všetko nestihnete. Na dosiahnutie dobrého výsledku nie
je potrebné vyriešiť všetky úlohy.
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V každom z nasledujúcich krátkych textov sú dve alebo tri prázdne miesta, ktoré znamenajú, že vo vete bolo niečo vynechané.
Vyberte z ponúknutých možností dvojicu alebo trojicu slov, ktoré sa významovo a štylisticky najlepšie hodia do príslušného textu
ako celku.
1.

3.

Trochu sa oneskoril, a ______ preto ______ úvodných tónov
koncertu.

V rámci ______ opatrení boli z dôvodu premnoženia medveďov
pri školách a škôlkach ______ provizórne ploty, na zvýšenie
bezpečnosti obyvateľov boli ______ vojenské hliadky.

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

ponáhľal sa – namiesto
nepočul – zahájenie
prišiel – až počas
započul – niekoľko
zmeškal – viacero

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

mimoriadnych – namontované – povolané
nevyhnutných – zvalené – zhromaždené
preventívnych – vystavané – dodané
bezpečnostných – nalakované – aktivované
radových – umiestnené – dohodnuté

2.
Obavu z toho, že Európskou komisiou zavádzaná regulácia
______ technologický rozvoj a Európu v dlhodobom horizonte
proti zvyšku sveta ______, nie je možné len tak zmiesť zo stola.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

zbrzdí – znevýhodní
zintenzívni – diskvalifikuje
urýchli – zničí
ovplyvní – uprednostní
podmieni – premení

Vyberte z dvojíc výrazov ponúkaných v odpovediach tú, po ktorej doplnení na vynechané miesta v zadaní (v uvedenom poradí)
bude významový vzťah medzi výrazmi vpravo od znaku rovnosti najpodobnejší významovému vzťahu medzi výrazmi vľavo od
znaku rovnosti (poradie výrazov vo dvojiciach je dôležité).
4.

6.

VÝŠIVKA : ______ = ______ : ŤAH

______ : PÁTRAŤ = ______ : LIEČIŤ SA

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

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

ihla – štetec
steh – obraz
obrus – skica
ozdoba – plátno
niť – šachovnica

strážnik – lekár
nájdenie – zranenie
zločin – choroba
odhalenie – uzdravenie
strata – liek

5.
DETEKTÍVKA : ______ = ______ : BOTNÍK
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

kniha – drevo
zločin – škatuľa
páchateľ – stolár
knižnica – tenisky
motív – papuče
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V každej z nasledujúcich úloh vyberte z ponúknutých možností A až E ten výraz, ktorý sa v kontexte uvedenej vety najviac
približuje významu podčiarknutého výrazu (synonymum). Z možností F až J potom vyberte ten výraz, ktorý sa v kontexte
uvedenej vety najviac približuje opačnému významu podčiarknutého výrazu (antonymum). Pozor, v úlohách ide často o odlíšenie
veľmi jemných rozdielov.
7.

9.

Priebeh schôdze bol významne ovplyvnený rozjatrenými
emóciami väčšiny účastníkov.

Vzhľadom na, hoci zatiaľ len pozvoľný, nárast počtu
obyvateľov vedenie mesta radšej už teraz začalo diskusiu
o navýšení kapacity materských škôl.

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

rozbúrenými
nekontrolovateľnými
vyjadrovanými
negatívnymi
ničivými

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

utajovanými
utíšenými
zvládnuteľnými
kladnými
prejavenými

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

prekvapivý
výrazný
trvajúci
predpovedaný
pomalý

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

razantný
zanedbateľný
prechodný
nepravdepodobný
očakávaný

8.
Od človeka jeho charakteru sme nemohli očakávať nič iné ako
bezobsažné frázy.
synonymum
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

plané
ustálené
znepokojivé
vyprázdňujúce sa
klamlivé

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

spravodlivé
úslužné
zaujímavé
hlbokomyseľné
plné
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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.
Pokiaľ mäso najskôr vložíme do marinády, ktorá obsahuje pivo alebo víno, získame zdravší steak. Zistili to vedci, ktorí porovnávali
obsah karcinogénnych látok v takto pripravenom steaku a v steaku bez predchádzajúcej úpravy. Pri grilovanom mäse je množstvo
karcinogénnych látok značné vplyvom prudkého vystavenia vysokým teplotám. Úroveň nebezpečných látok znižuje nielen pivo
a víno, ale aj marináda z olivového oleja, citrónovej šťavy či cesnaku. Výskumy ukázali, že tieto marinády sa pri grilovaní prepaľujú
a zvyšujú tak obsah karcinogénnych látok v steaku až o deväťdesiat percent. Podobný pozitívny vplyv majú tieto marinády aj pri
smažení mäsa.
Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom?
(A) Pokiaľ mäso najskôr vložíme do marinády, ktorá obsahuje pivo alebo víno, získame zdravší steak.
(B) Zistili to vedci, ktorí porovnávali obsah karcinogénnych látok v takto pripravenom steaku a v steaku bez predchádzajúcej
úpravy.
(C) Úroveň nebezpečných látok znižuje nielen pivo a víno, ale aj marináda z olivového oleja, citrónovej šťavy či cesnaku.
(D) Výskumy ukázali, že tieto marinády sa pri grilovaní prepaľujú a zvyšujú tak obsah karcinogénnych látok v steaku až
o deväťdesiat percent.
(E) Podobný pozitívny vplyv majú tieto marinády aj pri smažení mäsa.
11.
Nelegálny obchod s drogami, vrátane marihuany a hašiša, zarába organizovanému zločinu miliardy eur ročne. Účinnou zbraňou proti
tomuto nelegálnemu obchodu nemôže byť dekriminalizácia, alebo dokonca legalizácia marihuany. Dnes sa zdá nepredstaviteľné, že
prídete do Tesca, kúpite si „balíček trávy“ a potom sa niekde v parku v pohode zhulíte. Ale to je svetový trend, ktorého zmysluplnosť
obhajujú lekári aj kriminalisti. Dlhodobo hlboko vžité presvedčenie o nutnosti kriminalizácie držiteľov drog končí. Nerepresívny
systém povedie popri potláčaní organizovaného zločinu k väčšiemu úspechu ako „boj proti drogám“, o ktorý sa OSN márne pokúšala
dlhé roky.
Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom?
(A) Účinnou zbraňou proti tomuto nelegálnemu obchodu nemôže byť dekriminalizácia, alebo dokonca legalizácia
marihuany.
(B) Dnes sa zdá nepredstaviteľné, že prídete do Tesca, kúpite si „balíček trávy“ a potom sa niekde v parku v pohode zhulíte.
(C) Ale to je svetový trend, ktorého zmysluplnosť obhajujú lekári aj kriminalisti.
(D) Dlhodobo hlboko vžité presvedčenie o nutnosti kriminalizácie držiteľov drog končí.
(E) Nerepresívny systém povedie popri potláčaní organizovaného zločinu k väčšiemu úspechu ako „boj proti drogám“, o ktorý sa
OSN márne pokúšala dlhé roky.
12.
Zákon, podľa ktorého sa má cirkvám vrátiť majetok ukradnutý komunistami, obsahuje „zadné vrátka“, pre ktoré by sa cirkvám časť
pôvodne ich majetku nevrátila. V dôsledku toho cirkvi podali stovky žalôb, ktorými sa domáhajú majetku, ktorý reštitučný zákon
umožňuje nevrátiť. Ide o pozemky, budovy, ale napríklad aj obrazy alebo sochy, ktoré štát prevádzal na kraje či obce, alebo predával
firmám aj súkromníkom predtým, ako sa rozbehli cirkevné reštitúcie. Veľakrát navzdory tomu, že majetok mal byť podľa takzvaného
blokačného paragrafu z roku 1991 pripravený na budúce vrátenie cirkvám. Tie teraz chcú, aby súdy takéto porevolučné presuny
majetku preskúmali. Ide o sporný majetok v spoločnom vlastníctve štátu a cirkví. Katolícka cirkev je na rozdiel od ostatných cirkví
miernejšia a žiada len veci, ktoré štát previedol alebo predal až po roku 2006, za ostatné požaduje finančnú náhradu.
Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom?
(A) Zákon, podľa ktorého sa má cirkvám vrátiť majetok ukradnutý komunistami, obsahuje „zadné vrátka“, pre ktoré by sa cirkvám
časť pôvodne ich majetku nevrátila.
(B) Veľakrát navzdory tomu, že majetok mal byť podľa takzvaného blokačného paragrafu z roku 1991 pripravený na budúce
vrátenie cirkvám.
(C) Tie teraz chcú, aby súdy takéto porevolučné presuny majetku preskúmali.
(D) Ide o sporný majetok v spoločnom vlastníctve štátu a cirkví.
(E) Katolícka cirkev je na rozdiel od ostatných cirkví miernejšia a žiada len veci, ktoré štát previedol alebo predal až po roku 2006,
za ostatné požaduje finančnú náhradu.
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13.
Zámocký areál vo Veltrusách patrí k najväčším prírodne krajinárskym parkom v Českej republike. Nájdeme ho ľahko asi 25 km
severne od Prahy pri rieke Vltava. Hoci sa park nachádza v blízkosti rieky, tá naň nemala v minulosti prakticky žiadny vplyv. Tunajší
zámok aj park začali budovať Chotkovci na začiatku 18. storočia. Samotný zámok sa nachádza na ostrove, ktorý vznikol vďaka
povodniam v roku 1710. V okolí zámku začali Chotkovci upravovať krajinu vo francúzskom štýle. Ten sa vyznačuje predovšetkým
pravidelnosťou, geometrickými tvarmi a bohatými kvetinovými záhonmi. Francúzska záhrada však bola zničená počas povodne v roku
1764 a už nebola obnovená. Veľká voda pozmenila podobu parku ešte niekoľkokrát. Najväčšou pohromou však boli pre celý areál
povodne v roku 2002, keď bola zatopená väčšina parku.
Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Hoci sa park nachádza v blízkosti rieky, tá naň nemala v minulosti prakticky žiadny vplyv.
Samotný zámok sa nachádza na ostrove, ktorý vznikol vďaka povodniam v roku 1710.
V okolí zámku začali Chotkovci upravovať krajinu vo francúzskom štýle.
Veľká voda pozmenila podobu parku ešte niekoľkokrát.
Najväčšou pohromou však boli pre celý areál povodne v roku 2002, keď bola zatopená väčšina parku.

14.
Topenie ľadovcov je jedným z dôsledkov globálneho otepľovania. Minimálne od konca 70. rokov 20. storočia nás topenie ľadovcov
trápi aj na obidvoch zemských póloch. Na severe sa pomaly ľad topil, zatiaľ čo na juhu jeho množstvo rástlo. Posledných pár rokov
to však už neplatí. Ako vedci zistili, ľad najnovšie ubúda aj na juhu, teda na Antarktíde. Množstvo morského ľadu tu rástlo do roku
2014, keď dosiahlo rekord za posledné štyri dekády. Hneď v nasledujúcom roku však prišiel zlom a južný pól sa začal topiť. Antarktída
počas rokov 2015 až 2018 prišla o 2 milióny kilometrov štvorcových ľadu. Nielenže tým predbehla v úbytku ľadu Arktídu, ale počas
troch rokov prišla tiež o viac zmrznutej morskej vody, ako koľko jej pribudlo za predchádzajúcich 40 rokov.
Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Minimálne od konca 70. rokov 20. storočia nás topenie ľadovcov trápi aj na obidvoch zemských póloch.
Na severe sa pomaly ľad topil, zatiaľ čo na juhu jeho množstvo rástlo.
Posledných pár rokov to však už neplatí.
Množstvo morského ľadu tu rástlo do roku 2014, keď dosiahlo rekord za posledné štyri dekády.
Hneď v nasledujúcom roku však prišiel zlom a južný pól sa začal topiť.

15.
Ak sa dá určitý jav vysvetliť mnohými spôsobmi, najpravdepodobnejšie vysvetlenie je to najjednoduchšie. Tento princíp známy z vedy
ako tzv. Occamova britva sa hodí aj pre dnešný zložitý svet. Okrem bežnej interpretácie udalostí odporúča vziať do úvahy aj tie
najzložitejšie, pretože v nich môže byť zrnko pravdy. Alternatívny výklad alebo teória sa tak začne skúmať až vo chvíli, keď je
jednoduchšia teória vyvrátená. Napríklad pokiaľ vo fyzike na všetko stačila klasická mechanika, nebola Einsteinova teória relativity
potrebná. Naopak vynakladať energiu na fantastické a konšpiračné teórie zbytočne brzdí pokrok a znemožňuje spoločenskú zhodu.
Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom?
(A) Ak sa dá určitý jav vysvetliť mnohými spôsobmi, najpravdepodobnejšie vysvetlenie je to najjednoduchšie.
(B) Tento princíp známy z vedy ako tzv. Occamova britva sa hodí aj pre dnešný zložitý svet.
(C) Okrem bežnej interpretácie udalostí odporúča vziať do úvahy aj tie najzložitejšie, pretože v nich môže byť zrnko
pravdy.
(D) Alternatívny výklad alebo teória sa tak začne skúmať až vo chvíli, keď je jednoduchšia teória vyvrátená.
(E) Napríklad pokiaľ vo fyzike na všetko stačila klasická mechanika, nebola Einsteinova teória relativity potrebná.
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Každá z nasledujúcich úloh je založená na krátkom texte. Všetky úlohy riešte iba na základe informácií uvedených v texte či z neho
vyplývajúcich.
16.

18.

Japonsko je úplne odlišné od všetkých ostatných krajín. Veľkú
časť svojej histórie totiž fungovalo v úplnej izolácii od zvyšku
sveta.

Autor nadviazal na svoje už predtým publikované texty
o poľovníctve prácou, v ktorej spracováva dejiny lovu ako
najstaršiu ľudskú činnosť. Prílohou tejto, v poradí už jeho tretej
vydanej knihy, je tiež rozprava o histórii lesných rohov.

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?
(A) Dnešné Japonsko sa od Japonska z éry izolácie úplne
odlišuje.
(B) Odlišnosť Japonska bola dôvodom pre jeho dlhoročnú
a úplnú izoláciu.
(C) Dôsledky japonskej historickej izolácie sa premietajú
aj do súčasnosti krajiny.
(D) Jedine vďaka úplnej odlišnosti od ostatných krajín mohlo
Japonsko fungovať aj v úplnej izolácii.
(E) Japonsko bolo v minulosti zvyšku sveta podobnejšie ako
dnes.

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?
(A) Autorovo spracovanie dejín lovu bolo vydané v knižnej
podobe.
(B) Po knihách o poľovníctve a dejinách lovu vydal autor ešte
tretiu, o histórii lesných rohov.
(C) Rozprava o histórii lesných rohov je treťou prílohou
autorovej knihy.
(D) Autorovou druhou vydanou knihou bola publikácia
o dobe, kým sa človek začal venovať lovu.
(E) Rozprava o histórii lesných rohov rozvíja autorove
predtým publikované texty o poľovníctve.

17.
Žijeme v dobe, keď už západné mocnosti nie sú jedinými
významnými hráčmi na medzinárodnom ekonomickom ihrisku.
Čína vo výške HDP čoskoro predbehne Spojené štáty, Indovia
a Japonci budú časom šliapať Američanom a Európanom na
päty tiež. Hoci sa môže zdať, že Ázia prvýkrát v histórii tromfne
západný svet, pravda je iná. V skutočnosti sa len po dvoch
storočiach na vedľajšej koľaji pozbierala a nárokuje si byť
znova centrom globálnej ekonomickej aktivity. Ešte v 17.
storočí totiž ázijský kontinent produkoval dve tretiny svetového
HDP.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?
(A) Západné mocnosti budú v blízkej budúcnosti čeliť hlbokej
ekonomickej kríze.
(B) Celková výška HDP Indie a Japonska už čoskoro
predstihne celkovú výšku HDP Ameriky a Európy.
(C) Od začiatku 17. storočia zažíval ázijský kontinent obdobie
nepretržitého ekonomického úpadku.
(D) Ázijský kontinent bol už v minulosti významným
centrom globálnej ekonomickej aktivity.
(E) Ázijské krajiny zrejme opäť budú produkovať dve tretiny
svetového HDP.

19.
Tyndallov jav je difúzny rozptyl svetla vznikajúci, pokiaľ lúč
prechádza prostredím málo absorbujúcim mikroskopické
čiastočky. Tie odkláňajú prechádzajúce svetlo, čím sa
prechádzajúce lúče stávajú viditeľnými v podobe kužeľa.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?
(A) Nízka absorpcia mikroskopických čiastočiek je dôsledkom
rozptylu svetla.
(B) V prítomnosti mikroskopických čiastočiek vždy dochádza
k rozptylu svetla.
(C) Svetelné lúče môžu byť viditeľné výhradne v podobe
kužeľa.
(D) K Tyndallovmu javu dochádza vďaka odklonu
prechádzajúcich lúčov svetla.
(E) Za normálnych okolností svetelné lúče nemôžu byť
viditeľné.
20.
V okolí ľudských sídiel sa v Rusku od decembra zhromaždilo
niekoľko desiatok medveďov. Napríklad na Južnom ostrove pri
osade Belušja Guba bolo spozorovaných 52 medveďov, z nich
zhruba desať sa neustále pohybuje po katastri sídla. Z rôznych
miest sú hlásené tiež správy o tom, že medvede prenikli do
príbytkov ľudí.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?
(A) Pri osade Belušja Guba už medveďov ubudlo, z 52 ich tu
zostalo desať.
(B) Do príbytkov ľudí v osade Belušja Guba vnikli medvede.
(C) Niekoľko desiatok medveďov vniklo od decembra do
príbytkov ľudí.
(D) Na Južnom ostrove je územie patriace k Rusku.
(E) Medvede v Rusku sa od decembra zdržiavajú
predovšetkým v okolí ľudských sídiel.
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21.

23.

Necelých sedemdesiat dní pred oficiálnym odchodom
Spojeného kráľovstva z EÚ nikto nevie, za akých podmienok sa
rozchod nakoniec odohrá: ani dva roky intenzívneho
vyjednávania medzi Londýnom a EÚ nestačili. Zároveň je však
dnešná situácia radikálne odlišná od pôvodných očakávaní.
Namiesto predpokladaného vyhroteného stretu Londýna so
zvyškom EÚ proti sebe stojí na jednej strane vláda s vyjednanou
dohodou medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom a dohodu zásadne
odmietajúci britský parlament na strane druhej.

Využitie cloudu medzi českými spoločnosťami postupne rastie,
tento spôsob nakladania s vlastnými dátami používa už celá
tretina firiem. Tvrdí to aspoň prieskum, na ktorom sa zúčastnilo
viac ako 500 českých spoločností. Štvrtina z opýtaných firiem
považuje za najväčšiu prekážku pri využití cloudu vysokú cenu.
Pokiaľ o cloude firmy uvažujú, až 55 percent z nich preferuje
českého poskytovateľa. Zásadná pre nich pritom nie je garancia,
že sú dáta uložené v tuzemsku. Oveľa viac záleží na podpore
v českom jazyku zo strany poskytovateľa cloudových služieb.

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?

(A) Postoj britského parlamentu sa podieľa na
nejasnostiach okolo odchodu Spojeného kráľovstva z
EÚ.
(B) Záujmy Spojeného kráľovstva a Európskej únie sa pri
vyjednávaní o dohode zásadne rozchádzajú.
(C) Britský parlament je proti vystúpeniu Spojeného
kráľovstva z EÚ, a preto nepodporuje vzájomnú dohodu.
(D) Ani sedemdesiat dní pred plánovaným odchodom
Spojeného kráľovstva z EÚ nie je zrejmé, či k nemu
skutočne dôjde.
(E) Predstavitelia EÚ podporujú zotrvanie Spojeného
kráľovstva v tomto spoločenstve.

(A) Cloud už nejakým spôsobom využíva väčšina z českých
firiem, ktoré sa zúčastnili prieskumu.
(B) Podľa viac než stovky opýtaných firiem v prieskume je
najväčšou prekážkou pre využitie cloudu vysoká cena.
(C) Viac než 50 percent z firiem opýtaných v prieskume by
odmietlo využitie cloudu, pokiaľ by ich dáta neboli
uložené v Českej republike.
(D) Hlavnou prekážkou pre väčšie využitie cloudu je pre
väčšinu českých firiem vysoká cena cloudových služieb.
(E) Väčšina poskytovateľov cloudových služieb neponúka
svojim zákazníkom podporu v českom jazyku.

22. Na základě NOK úloha vyřazena
Česká republika patrí medzi najväčších a najslávnejších
producentov chmeľu na svete. Hlavnou pestovanou odrodou je
žatecký poloraný červeňák, ktorý patrí do skupiny jemných
aromatických chmeľov. Chmeľ sa v Českej republike pestuje
v troch oblastiach, a to v oblasti Žateckej, Ústeckej a Tršickej.
Mimoriadne klimatické a pôdne podmienky prispievajú
k výnimočnému aromatickému charakteru českých chmeľov.
Žatecký chmeľ je stále svetovo najuznávanejším aromatickým
chmeľom.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?
(A) Česká republika sa vo svete radí medzi najväčších
producentov piva z jemných aromatických chmeľov.
(B) Nearomatické chmele sa vo svete takmer vôbec nepestujú.
(C) Aromatické chmele patria celosvetovo k tým
najvzácnejšie pestovaným odrodám.
(D) Česká republika je preslávená v oblasti chmeliarstva
svojimi aromatickými chmeľmi.
(E) Žatecký poloraný červeňák je v Českej republike
najvýznamnejšou vývoznou odrodou chmeľu.
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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
Čím ďalej drahšie bývanie je problém, ktorý minul málokoho, hlavne v Prahe. Nové čísla len vo väčšej miere opakujú to, čo už je
známe, takže len na pripomenutie: Priemerná cena v novostavbách preskočila v hlavnom meste 100 tisíc korún za meter štvorcový, čo
pri byte považovanom za priemerný znamená kedysi nemysliteľných sedem miliónov korún. V centre hlavného mesta je možné nájsť
konkrétne prípady, kde sa za túto cenu tento rok predávali aj byty v panelákoch. V rebríčku, ktorý vyhodnotil dostupnosť bývania,
vyšla Praha tento rok najhoršie v Európe – na štandardný nový byt sa tu v priemere zarába viac ako neuveriteľných 11 rokov.
Súčasné zdražovanie bytov má okrem prísunu nových obyvateľov aj mnoho ďalších dôvodov. Ekonomika je už piatym rokom
v kladných číslach, nezamestnanosť je minimálna a tieto cykly sa najviac prejavujú práve v centrách. Okrem tých, ktorí sa do Prahy
sťahujú alebo hľadajú lepší štandard, dopyt šponuje tiež druhá skupina kupcov, ktorí nehnuteľnosti berú ako dobrú formu uloženia
peňazí a z toho plynúceho zárobku. Veľkú časť z nich tvoria cudzinci, ktorí podľa dát z katastra nehnuteľností stoja zhruba za každou
dvanástou transakciou. Vďaka Airbnb je možné atraktívne byty ľahko vyťažiť spôsobom, ktorý ešte pred pár rokmi nebol možný.
Tento rok navyše dopyt ešte stúpol v snahe stihnúť vykonať kúpu pred októbrovým sprísnením podmienok na získavanie hypoték.
Kombinácia všetkých týchto faktorov dvíha dopyt do rekordnej výšky – ale paradoxne v čase, keď zároveň prudko klesá ponuka.
Developeri z tohto stavu vinia zdĺhavé schvaľovacie procedúry a benevolentné predpisy, vďaka ktorým starousadlíci môžu výstavbu
svojimi námietkami účinne blokovať. V druhom rade sa stavbári sťažujú na alibizmus úradov, ktoré nestíhajú vybaviť všetky sťažnosti
a odvolania v zákonných lehotách. Čiastočne možno preto, že sa závažných a konfliktných rozhodnutí boja. Odporcovia stavieb majú
svoj pohľad. Developeri podľa nich sledujú len rýchly zárobok, chýbajú im nápady a nehľadia na to, aby prísun nových obyvateľov
vyvážili tým, že lokalitu nejako pozdvihnú. Tlak miestnych sa prejavil aj v prioritách minulej politickej reprezentácie, ktorá želanie
voličov počúvla a výstavbu nijako zvlášť nepodporovala.
Výsledkom je stav, keď v ponuke developerov je momentálne len 1 050 nových pražských bytov, čo je najmenej bytov na predaj za
šesť rokov. A dáta, ktoré hovoria, že nových vydaných stavebných povolení bolo vlani v Prahe najmenej od roku 2000, naznačujú, že
na obzore nie je žiadna zmena. Ponuka nových bytov tak bude pravdepodobne naďalej klesať.
preložené z: NÁDOBA, Jiří. Jak zlevnit byty. Respekt [online], [cit 8. 2. 2019]. Dostupné na WWW:
<https://www.respekt.cz/tydenik/2018/48/jak-zlevnit-byty?issueId=100371>
24.

26.

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

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vystihuje, prečo je
v texte uvedená doba, za akú je možné našetriť na nový byt
v Prahe?

(A) Počet ponúkaných nových bytov v Prahe sa v blízkej
budúcnosti bude znižovať.
(B) V Prahe je dostupnosť bývania najhoršia v Európe.
(C) Česká ekonomika je v tomto roku na svojom vrchole.
(D) V Prahe nakupujú nehnuteľnosti aj cudzinci.
(E) Sprísnenie podmienok na získavanie hypoték má vplyv na
vývoj ceny bytov.
25.
Na ktorú z nasledujúcich otázok je možné na základe informácií
v uvedenom texte jednoznačne odpovedať?

(A) Údaj slúži ako ilustrácia vysokého podielu priemerných
ročných nákladov na bývanie zo mzdy v Prahe.
(B) Uvedenie informácie znázorňuje kritickú situáciu, čo sa
týka dostupnosti nájmu bytov.
(C) Údaj slúži ako ukazovateľ nízkej dostupnosti vlastného
bývania v Prahe.
(D) Informácia ilustruje, že v Prahe sú najvyššie ceny bytov na
svete.
(E) Informácia poukazuje na skutočnosť, že v Prahe sa stavajú
nové byty najpomalšie v Európe.

(A) V ktorom európskom meste je najvyššia priemerná cena
bytov?
(B) Koľko nových bytov aktuálne ponúkajú developeri
v Prahe na predaj?
(C) V ktorom roku došlo prvýkrát k medziročnému poklesu
ponuky nových bytov v Prahe?
(D) Aký podiel predstavujú v Prahe byty, ktorých vlastníci ich
krátkodobo prenajímajú?
(E) V akom konkrétnom opatrení spočíva sprísnenie
podmienok na získavanie hypoték?
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TEXT K ÚLOHÁM 27 AŽ 29
Nikto iný nespôsobil také pozdvihnutie v umení dvadsiateho storočia ako Marcel Duchamp so svojou Fontánou. Namiesto sochy
doručil v roku 1917 na prvú výstavu americkej Spoločnosti nezávislých umelcov, ktorej bol členom, pisoár. Vzal jednoducho všetkým
pánom dôverne známu mušľu, obrátil ju, potom podpísal pseudonymom R. Mutt. Kolegovia zo spoločnosti nemali poňatie, kto je jej
autorom. Duchamp skúšal, čo komisia „zožerie“. Fontána však vystavená nebola – aby sa neskôr stala nesmrteľnou. Vec, pôvodne
určená na úplne iný účel, než aby v galérii konkurovala ušľachtilým obrazom a sochám, sa nakoniec stala najsilnejšou ikonou
moderného umenia a navždy zamiešala nielen s celou výtvarnou scénou, ale aj s postavením či rolou umelca v spoločnosti. Vplyv
deväťdesiat rokov starej Fontány vnímame prakticky neustále. Jej prameň je stále silný, výdatný a s pribúdajúcimi rokmi neslabne.
Svedčí o tom reprezentatívna anketa, ktorá prebehla na sklonku roku 2004 pri príležitosti vyhlásenia Turnerovej ceny pre najlepších
mladých britských umelcov (mimochodom, jej víťaz dostáva dvadsaťpäťtisíc libier). Viac ako päťsto popredných kritikov, teoretikov,
umelcov, galeristov, zberateľov a kurátorov – jednoducho všetkých, ktorí sa podieľajú na tom, čomu sa tak odpudzujúco hovorí
umelecká prevádzka – malo svojimi hlasmi rozhodnúť o najvplyvnejšom umeleckom diele dvadsiateho storočia. Najvplyvnejšie
neznamená nutne najlepšie alebo najdrahšie, ale vyjadruje silu dopadu na ďalší vývoj daného odboru.
Ako pre koho, ale asi najväčším šokom bolo, že Pablo Picasso bol „až“ druhý. Síce sa dostal do kľúčovej desiatky hneď dvakrát, ale
jeho Avignonské slečny, ktoré odštartovali kubizmus, nakoniec s Fontánou tesne prehrali. Keby však išlo len o „súperenie obrazov“,
boli by na prvom mieste práve Slečny – lenže ono sa rozhodovalo krížom cez všetky disciplíny vizuálneho umenia. Pokiaľ by sa
samoľúby maliar ankety dožil, asi by veľmi vyvádzal. Veď za celý svoj život Marcel Duchamp nevytvoril viac ako dve stovky diel,
a to sú započítané aj jeho kresby, skice, návrhy obálok. Španielsky maliar sa na rovnaký počet dostal v maľbách ešte pred dovŕšením
dvadsiatky. O čom to svedčí? Že jedna myšlienka môže prekonať obrovské nasadenie, ak však ide o prevratnú myšlienku, asi ako keď
niekomu napadne, že Zem najpravdepodobnejšie nie je plochá.
V elitnom výbere sa nakoniec objavili tiež umelci, ktorí z Duchampa veľmi vychádzali, totiž Andy Warhol a Joseph Beuys. Beuysa
môžeme dokonca považovať za akéhosi Duchampovho umeleckého syna. V šesťdesiatom štvrtom, keď sa špekulovalo, že Duchamp
už s umením skončil, predviedol Beuys na druhom programe nemeckej televízie performanciu Mlčanie Marcela Duchampa sa
preceňuje. Pri hlasovaní však bola ocenená Beuysova legendárna performancia I Like America and America Likes Me, ktorú založil
na tom, že v roku 1974 strávil v newyorskej René Block Gallery štyri dni a noci v klietke s kojotom.
(preložené z: Reflex [online], [cit. 3. 6. 2019]. Dostupné na WWW: <https://www.reflex.cz/clanek/stary-reflex-temareflexu/27352/duchampuv-ohen.html>)
27.

29.

Ktorá z nasledujúcich možností uvádza názov diela Josepha
Beuysa?

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vystihuje, čo znamená
posledná veta prvého odseku: „Jej prameň je stále silný, výdatný
a s pribúdajúcimi rokmi neslabne.“?

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

Fontána
Avignonské slečny
René Block Gallery
Štyri dni a noci v klietke s kojotom
Mlčanie Marcela Duchampa sa preceňuje

28.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?

(A) Dielo bolo pomenované Fontána podľa silného prúdu
vody.
(B) Fontána je dielo, ktoré doteraz nebolo prekonané.
(C) Peňažná hodnota Fontány sa s pribúdajúcimi rokmi
neznižuje.
(D) Vplyv Fontány na moderné umenie je stále silný.
(E) Pisoár, ktorý tvorí umelecké dielo, je stále funkčný.

(A) V roku 1964 zverejnil Duchamp správu, že s umeleckou
tvorbou nekončí.
(B) Duchamp dostal v roku 2004 Turnerovu cenu pre
najlepších mladých britských umelcov.
(C) Na druhom mieste v ankete zmienenej v texte skončili
Avignonské slečny.
(D) Duchamp používal pseudonym R. Mutt pri všetkých
svojich dielach.
(E) I keď bol Duchamp hlavne maliar, jeho najznámejšie dielo
je z iného odboru výtvarného umenia.
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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
Právo na informácie aj právo na ochranu súkromia sú garantované Listinou základných práv a slobôd, veľakrát však môže dochádzať
k ich kolízii. Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám je každý oprávnený požadovať od orgánov verejnej správy informácie,
ktoré sa vzťahujú na jeho pôsobnosť. Tým môže byť aj informácia o výške platu a odmien jednotlivých zamestnancov. Uplatnenie
takéhoto práva sa opiera o ustanovenie § 8b tohto zákona, ktoré stanovuje, že sa poskytujú osobné údaje o osobe, ktorej boli poskytnuté
verejné prostriedky, a to vrátane uvedenia ich výšky. Za takúto osobu je možné nepochybne považovať aj zamestnanca vo verejnej
sfére a za verejné prostriedky logicky aj poskytnutý plat vrátane všetkých prípadných odmien.
História poskytuje mnoho príkladov pre tézu, že každá moc, aj demokratická, korumpuje, a že čím menej je kontrolovaná, tým väčšie
je nebezpečenstvo jej zneužitia. Kontrola verejnej moci prostredníctvom takýchto inštitútov, ako je § 8b zákona o slobodnom prístupe
k informáciám, má mnoho výhod, ktoré vo svojom súhrne významne bránia zneužívaniu verejnej moci a posilňujú demokratickú
legitimitu politického systému. Isto slúži aj na kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami.
Argumenty v prospech uprednostnenia súkromia zamestnancov, a teda neposkytovanie informácií o platoch, nemôžu obstáť.
Informáciu o výške platu zamestnanca plateného z verejných prostriedkov totiž nie je možné považovať za informáciu, ktorá by
v prípade zverejnenia nejako znižovala jeho ľudskú dôstojnosť, pretože sama o sebe výška platu žiadny negatívny informačný obsah
nemá.
Z odůvodnění rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2014, sp. zn. 8 As 55/2012; preložené,
upravené.
TEXT 2
Rozsudok Najvyššieho správneho súdu o platoch zamestnancov verejnej správy je z niekoľkých dôvodov chybný. Už samotné
ustanovenie § 8b zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré je podkladom pre poskytovanie informácií o platoch, je značne
sporné, keď stanovuje, že: „Povinný subjekt poskytne základné osobné údaje o osobe, ktorej poskytol verejné prostriedky.“ Je zjavné,
že samotná formulácia zákona „verejné prostriedky“ nedáva jednoznačnú oporu pre záver, že týmito prostriedkami sú tiež platy. Tento
pojem zákon nedefinuje a nie je možné jeho význam preberať z iných predpisov. To isté platí o slove „poskytol“. V prevažujúcej miere
sa totiž v právnych predpisoch, pokiaľ ide o plnenie majúce povahu odmeny za odvedenú prácu, používa sloveso „vyplatiť“, nie
„poskytnúť“.
Nie je možné súhlasiť ani so záverom, že poskytnutie informácie o plate slúži na „kontrolu hospodárenia“. Samotné podanie informácie
o výške príjmov konkrétneho zamestnanca nemôže viesť k tomuto cieľu. Vedie len k tomu, že žiadateľ o informácie získa takúto
informáciu, ale nemôže z toho vyvodiť žiadny záver vo vzťahu k hospodárnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Nemôžem
ani súhlasiť s často prezentovaným názorom, že výška platu nie je osobným údajom, pretože všeobecná definícia hovorí, že osobným
údajom je akákoľvek informácia týkajúca sa určenej alebo určiteľnej osoby.
Jedným z najvýznamnejších ľudských práv je ochrana ľudskej dôstojnosti. V súčasnej dobe je podstatným znakom ľudskej dôstojnosti
určitá úroveň materiálneho zabezpečenia, ktoré si je schopný jednotlivec zariadiť. Dá sa považovať za všeobecne známe, že
v podstatnej časti verejného sektora sa príjmy zamestnancov považujú za neúnosne nízke (napr. školstvo). Akokoľvek ide o všeobecne
známu informáciu, získanie úplne konkrétnych informácií o príjmoch jednotlivých osôb môže byť týmito osobami považované za
dehonestujúce, a teda porušujúce ľudskú dôstojnosť, nie preto, že by títo zamestnanci mali vysoké platy a niekto im mohol závidieť,
ale naopak preto, že majú aj napriek nespornej spoločenskej prospešnosti svojej práce platy nízke.
Argumentace Aleše Gerlocha v rámci nálezu Ústavního soudu ze dne 17. 10. 2017, sp. zn. IV. ÚS 1378/16; preložené, upravené.
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30.

32.

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vystihuje, čo
jednotlivé texty vyvodzujú zo spoločného predpokladu, že
podľa ustanovenia § 8b zákona o slobodnom prístupe
k informáciám sa poskytujú informácie o osobe, ktorej boli
poskytnuté verejné prostriedky, vo vzťahu k platu zamestnanca
vo verejnej sfére?

V názore na ktorý z nasledujúcich bodov sa autori v uvedených
textoch najviac líšia?

(A) Podľa žiadneho z textov nie sú zamestnanci osobami,
ktorým sa poskytujú verejné prostriedky.
(B) Prvý text tvrdí, že na plat zamestnanca vo verejnej
sfére sa pôsobnosť ustanovenia vzťahuje, druhý text
tento záver spochybňuje.
(C) Prvý text spochybňuje, že by platy boli verejnými
prostriedkami, druhý text sa k tejto problematike
vyslovene nevyjadruje.
(D) Podľa prvého textu zahŕňa pôsobnosť ustanovenia platy
všetkých zamestnancov vo verejnej aj súkromnej sfére,
druhý text takúto interpretáciu razantne odmieta, platy
podľa jeho autora nie sú verejnými prostriedkami.
(E) Podľa obidvoch textov je výklad ustanovenia sporný,
preto je potrebné jeho znenie upraviť tak, aby mohli byť
informácie o platoch zamestnancov poskytované.
31.
Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie opisuje rolu druhého
textu vo vzťahu k prvému textu?
(A) Druhý text potvrdzuje argumenty, ktoré predkladá prvý
text, avšak dochádza k odlišnému záveru.
(B) Druhý text sa argumentmi v prvom texte nijako nezaoberá
a nijako na nich nereaguje.
(C) Druhý text potvrdzuje a dopĺňa východiská, z ktorých
vychádza autor prvého textu.
(D) Druhý text vyvracia argumenty prvého textu vrátane
výkladu zákona, avšak prichádza k rovnakému záveru ako
autor prvého textu.
(E) Druhý text spochybňuje argumenty a interpretáciu
zákonného ustanovenia, ktoré predkladá autor prvého
textu.

(A) vzťah zverejnenia výšky platu konkrétnej osoby k jej
dôstojnosti
(B) ústavnosť ustanovenia § 8b zákona o slobodnom prístupe
k informáciám
(C) nutnosť kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami
(D) potreba novely ustanovenia § 8b zákona o slobodnom
prístupe k informáciám
(E) primeranosť výšky platov zamestnancov vo verejnej sfére
33.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z prvého textu, ale nie
z druhého textu?
(A) Znakom ľudskej dôstojnosti je aj určitá úroveň finančného
zabezpečenia.
(B) Rovnaké pojmy v právnych predpisoch je potrebné
vykladať jednotne.
(C) Zákon o slobodnom prístupe k informáciám obsahuje
ustanovenie § 8b.
(D) Právo na informácie je obsiahnuté v Listine
základných práv a slobôd aj v zákone o slobodnom
prístupe k informáciám.
(E) Najvyšší správny súd rozhoduje o niektorých veciach
týkajúcich sa zákona o slobodnom prístupe
k informáciám.

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 uvedené úhrny zrážok na štyroch meteorologických staniciach (A, B, C, D) za jednotlivé mesiace v litroch spadnutej vody
na jeden meter štvorcový.

34.

36.

Aký bol priemer mesačných úhrnov zrážok zaznamenaných na
uvedených štyroch staniciach v júni (v litroch na meter
štvorcový)?

Na každej stanici došlo v júli oproti júnu k rovnakému
absolútnemu zvýšeniu alebo zníženiu mesačného zrážkového
úhrnu ako v júni oproti máju. Ako sa líšili priemery mesačných
zrážkových úhrnov za všetky štyri stanice v júli a v júni?

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

najviac 40
viac než 40, ale najviac 50
viac než 50, ale najviac 60
viac než 60, ale najviac 70
viac než 70

35.
Pre ktoré stanice určite platí, že aspoň dvakrát po sebe
zaznamenali medzimesačne nárast mesačného úhrnu zrážok
v litroch na meter štvorcový?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) Priemery sa vôbec nelíšili alebo sa líšili najviac o 2 litre
na meter štvorcový.
(B) V júni bol priemer vyšší viac než o 2, ale najviac o 7 litrov
na meter štvorcový.
(C) V júni bol priemer vyšší viac než o 7, ale najviac
o 12 litrov na meter štvorcový.
(D) V júli bol priemer vyšší viac než o 7, ale najviac
o 12 litrov na meter štvorcový.
(E) Priemery sa líšili viac než o 12 litrov na meter štvorcový.

len pre stanicu C
len pre každú stanicu z dvojice A, D
len pre každú stanicu z dvojice C, D
len pre každú stanicu z trojice A, C, D
pre všetky štyri stanice
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TEXT K ÚLOHÁM 37 AŽ 39
Čítaciemu zariadeniu sme predložili celkom 200 obrázkov, pričom na každom obrázku bolo jedno z písmen A, B, C, D. Zariadenie
potom pri každom obrázku odhadlo, ktoré z uvedených písmen na obrázku je. V riadkoch tabuľky je vždy pre dané skutočné písmeno
uvedené, koľko obrázkov s týmto písmenom bolo odhadnutých ako A, B, C alebo D.
zariadenie odhadlo ako

na obrázku bolo v skutočnosti

A

B

C

D

A

37

18

1

4

B

10

30

0

10

C

0

4

32

4

D

6

6

0

38

37.

39.

Pri celkom koľkých percentách zo všetkých obrázkov bol odhad
zariadenia chybný?

Ktoré písmeno bolo v odhadoch zariadenia zastúpené
najčastejšie a ktoré najmenej často?

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

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

pri 60 % alebo menej
pri viac než 60 %, ale najviac pri 65 %
pri viac než 65 %, ale najviac pri 70 %
pri viac než 70 %, ale najviac pri 75 %
pri viac než 75 %, ale najviac pri 80 %

najčastejšie A, najmenej často B
najčastejšie A, najmenej často C
najčastejšie B, najmenej často C
najčastejšie D, najmenej často B
najčastejšie D, najmenej často C

38.
Celkom koľko obrázkov bolo chybne odhadnutých ako D?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

12
18
38
50
56
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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.

obsah vystrihnutého štvorca

obsah časti obdĺžnika, ktorá
zostala po vystrihnutí
štvorca

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

Záhon má tvar kosoštvorca. Kratšia z jeho uhlopriečok meria
2 metre.

Obývačka tvaru obdĺžnika je o polovicu dlhšia, ale o polovicu
užšia ako spálňa tvaru štvorca.
veľkosť podlahovej plochy
obývačky

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

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

veľkosť podlahovej plochy
spálne

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

a>2
(a − 2) · (a + 1)
(A)
(B)
(C)
(D)

(a + 2) · (a − 1)

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

45.
x
450

0,81 2, 4

42.
najmenšie kladné celé číslo
deliteľné každým z čísel 12,
7, 6
(A)
(B)
(C)
(D)

3,5 m2

obsah plochy záhona

44.

41.

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

vpravo

43.
Z obdĺžnika vystrihneme čo najväčší možný štvorec

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

vľavo

najmenšie kladné celé číslo
deliteľné každým z čísel 11,
6, 5

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

48.

Má štvorec ABCD väčší obvod než obdĺžnik KLMN?

Slávo mal pri sebe určitú sumu peňazí. Kúpil si košeľu a potom
tričko, obidvoje za rovnakú cenu, a zostalo mu 100 korún. Nič
iné si nekúpil. Koľko korún stálo tričko?

(1) Dĺžka strany štvorca ABCD je väčšia než dĺžka kratšej
strany obdĺžnika KLMN.
(2) Dĺžka strany štvorca ABCD je menšia než dĺžka dlhšej
strany obdĺžnika KLMN.
(A) Tvrdenie (1) samotné je dostačujúce, ale tvrdenie (2)
samotné nie je dostačujúce.
(B) Tvrdenie (2) samotné je dostačujúce, ale tvrdenie (1)
samotné nie je dostačujúce.
(C) Obe tvrdenia dohromady sú dostačujúce, ale ani jedno
tvrdenie samotné nie je dostačujúce.
(D) Každé tvrdenie samotné je dostačujúce.
(E) Tvrdenia (1) a (2) dohromady nie sú dostačujúce.

(1) Košeľa stála štvrtinu toho, čo mal Slávo pri sebe pred jej
kúpou.
(2) Pred kúpou košele a trička mal Slávo pri sebe 200 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 trojuholník ABC rovnostranný?
(1) Dĺžka strany AB je 6 cm.
(2) Polomer kružnice opísanej trojuholníku ABC je 12 cm.
(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.

53.

Müsli zmes je namiešaná z vločiek, mandlí a brusníc. Pomer
hmotností týchto zložiek (v uvedenom poradí) je 4 : 1 : 2. Jeden
kilogram vločiek stojí 35 korún, mandlí 300 korún a brusníc
200 korún. Suroviny za celkom koľko korún obsahuje
1 kilogram müsli zmesi?

Najviac koľko kociek s dĺžkou hrany 2 cm sa vojde do škatule
tvaru kocky s dĺžkou hrany 11 cm tak, aby steny kociek boli
rovnobežné so stenami škatule a žiadna kocka nepresahovala
cez okraj škatule?

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

za 76 korún
za 120 korún
za 178 korún
za 535 korún

50.
Lenkina dovolenka stála o 3 000 korún viac ako Tánina
dovolenka. Tánina dovolenka stála päť šestín ceny Lenkinej
dovolenky. Mášina dovolenka stála rovnako ako Lenkina
a Tánina dovolenka dohromady. Koľko korún stála Mášina
dovolenka?
(A)
(B)
(C)
(D)

15 000 korún
18 000 korún
26 000 korún
33 000 korún

51.
Antikvariát kúpil dve knihy po 100 korún. Prvú knihu predal
za 110 korún. Zdalo sa mu, že na nej zarobil málo, tak ju zasa
kúpil späť za 120 korún a obratom ju predal za 130 korún.
Druhú knihu tiež predal, ale za cenu o 10 % nižšiu, ako bola
nákupná cena. Celkom koľko korún na týchto dvoch knihách
prerobil alebo zarobil?
(A)
(B)
(C)
(D)

Prerobil 20 korún.
Nezarobil ani neprerobil.
Zarobil 10 korún.
Zarobil 20 korún.

52.
O koľko väčší je súčet čísel 123 456 a 789 než rozdiel čísel
123 456 a 789?
(A)
(B)
(C)
(D)

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

25
125
166
216

54.
Sušením sa hmotnosť marhúľ zníži o 75 %, hmotnosť sliviek sa
zníži o 80 %. Dohromady koľko potrebujeme čerstvých marhúľ
a čerstvých sliviek, pokiaľ chceme namiešať 800 gramov zmesi
sušených marhúľ a sušených sliviek v hmotnostnom pomere 1 : 1?
(A)
(B)
(C)
(D)

2,2 kg
3,6 kg
4,5 kg
6,5 kg

55.
Kamil chce navštíviť rockový koncert – vstup na koncert
s dopravou ponúkajú tri predajné internetové portály.
Štandardná cena vstupeniek je do lóže 1 200 korún a na státie
600 korún, štandardná cena dopravy je vlakom 400 korún
a mikrobusom 800 korún. Portál A ponúka dopravu vlakom
a lístky do lóže, oboje s 20 % zľavou. Portál B ponúka cestu
mikrobusom a lístky do lóže, oboje so 40 % zľavou. Portál C
ponúka cestu vlakom a lístky na státie, žiadnu zľavu
neposkytuje.
Aké je poradie ponúk jednotlivých portálov od najlacnejšej po
najdrahšiu?
(A)
(B)
(C)
(D)

A, B, C
B, A, C
C, B, A
C, A, B

o 333
o 666
o 789
o 1 578
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Každá z nasledujúcich úloh je založená na texte alebo na rovnici, nerovnici, zápise funkcie, či na inom matematickom výraze,
prípadne ich kombinácii. Riešenie úlohy spočíva v matematizácii určitej situácie alebo naopak v prevedení matematického zadania
do verbálnej podoby. Vždy si pozorne prečítajte otázku – i zdanlivo podobné zadania sa môžu líšiť.
56.

58.

V penzióne je v jednolôžkových a dvojlôžkových izbách
celkom C lôžok (iné izby v penzióne nie sú). Ktorý
z nasledujúcich výrazov vyjadruje počet jednolôžkových izieb,
ak je počet dvojlôžkových izieb D?

Operácia ♣ je pre každé dve nenulové čísla x, y definovaná
x
vzťahom x y   . Pre ktorú z nasledujúcich dvojíc hodnôt
y
x a y je x y najväčšie?

(A) C  D
C
(B)
D
2
CD
(C)
2
(D) C  2 D

(A) x  20, y  1
(B) x  1, y  10
(C) x  10, y  1
(D) x  100, y  100
59.

57.
Pred domom sú tri kontajnery na odpad. Prvý má objem a m3,
druhý b m3, tretí c m3. Platí vzťah:

Ktorú z ponúknutých častí výrazu je potrebné doplniť do
nasledujúceho vzťahu na miesto vyznačené čiarou, aby pre
všetky x  0 vznikla platná rovnosť?

c = 21 − a − b

1
 (______)  4  x  7
x

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného vzťahu?
(A) Tretí kontajner má objem o 21 m3 väčší ako prvý a druhý
dohromady.
(B) Tretí kontajner má objem o 21 m3 menší ako prvý a druhý
dohromady.
(C) Tretí kontajner má objem o 21 m3 väčší ako prvý
kontajner aj ako druhý kontajner.
(D) Všetky tri kontajnery dohromady majú objem 21 m3.
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Každá z nasledujúcich úloh je založená na texte a na súbore podmienok. Rozlišujte, ktoré podmienky sa týkajú celej série úloh
a ktoré podmienky sú uvedené iba pre jednu jedinú úlohu. Pri niektorých úlohách môže byť užitočné pomôcť si hrubým náčrtom.

TEXT K ÚLOHÁM 60 AŽ 63

TEXT K ÚLOHÁM 64 AŽ 66

Päť zmiešaných súťažných párov reprezentujúcich rôzne
krajiny (Českú republiku, Rakúsko, Slovensko, Nemecko,
Poľsko) sa zúčastnilo tanečnej súťaže. Každý z párov vyhral
v inom z piatich rôznych tancov (valčík, polka, blues, tango,
samba). Každá tanečnica mala inú farbu šiat (tyrkysové, biele,
červené, zelené, vínové). Vieme, že:
 Pár reprezentujúci Českú republiku vyhral vo valčíku.
 V blues vyhral pár s tanečnicou v bielych šatách.
 V tangu vyhral pár s tanečnicou v zelených šatách.
 Tanečnica reprezentujúca Rakúsko nemala červené šaty.
 Pár reprezentujúci Slovensko nevyhral ani v polke, ani
v blues.
 Tanečnica reprezentujúca Nemecko tancovala vo vínových
šatách.

Na univerzite sa v rámci programu Erasmus zišlo päť študentov
z rôznych krajín (Česká republika, Taliansko, Nemecko,
Švajčiarsko, Holandsko). Každý zo študentov študuje iný odbor
(ekonomika, pedagogika, biológia, medzinárodný obchod,
zahraničná politika) a venuje sa niektorému zo športov (dvaja
študenti hrajú hokej, dvaja hrajú tenis, jeden jazdí na bicykli).
Vieme, že:
 Študent z Českej republiky neštuduje pedagogiku a nehrá
hokej.
 Študenti zo Švajčiarska a z Holandska sa venujú
rovnakému športu.
 Ten, kto študuje ekonomiku, zároveň hrá tenis.
 Študent z Nemecka jazdí na bicykli.
 Študent zo Švajčiarska neštuduje ani pedagogiku, ani
biológiu.

60.

V ktorom z tancov mohol vyhrať pár reprezentujúci Nemecko?
(A) len v polke
(B) len v sambe
(C) len v ktoromkoľvek tanci z dvojice samba, tango
(D) len v ktoromkoľvek tanci z dvojice polka, samba
(E) v ktoromkoľvek tanci z trojice tango, polka, samba
61.

Ktoré z nasledujúcich tvrdení je v rozpore s uvedenými
podmienkami?
(A) Pár reprezentujúci Rakúsko vyhral v sambe.
(B) V polke vyhral pár s tanečnicou v červených šatách.
(C) Vo valčíku vyhral pár s tanečnicou v červených šatách.
(D) Tanečnica reprezentujúca Českú republiku tancovala
v bielych šatách.
(E) Tanečnica reprezentujúca Slovensko tancovala
v tyrkysových šatách.
62.

Ktoré z nasledujúcich tvrdení môže platiť?
(A) V polke vyhral pár reprezentujúci Poľsko.
(B) V sambe vyhral pár s tanečnicou v bielych šatách.
(C) Tanečnica reprezentujúca Českú republiku mala biele šaty.
(D) Vo valčíku vyhral pár s tanečnicou v zelených šatách.
(E) Tanečnica reprezentujúca Rakúsko tancovala vo vínových
šatách.
63.

Pokiaľ by platilo, že pár reprezentujúci Slovensko vyhral
v tangu a pár reprezentujúci Poľsko nevyhral v blues, akú farbu
šiat mohla mať tanečnica víťazného páru v polke?
(A) len vínovú
(B) len akúkoľvek z dvojice vínová, červená
(C) len akúkoľvek z dvojice vínová, tyrkysová
(D) len akúkoľvek z dvojice tyrkysová, červená
(E) akúkoľvek z trojice tyrkysová, červená, vínová
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64.

Celkom pri koľkých študentoch je možné jednoznačne určiť,
ktorý odbor študujú?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pri žiadnom študentovi
pri dvoch študentoch
pri troch študentoch
pri štyroch študentoch
pri všetkých piatich študentoch

65.

Ktorá z nasledujúcich informácií by umožnila jednoznačne
určiť, ktorý odbor študuje študent z Holandska?
(A) Študent z Nemecka študuje pedagogiku.
(B) Hokej hrajú študenti, ktorí študujú medzinárodný obchod
a zahraničnú politiku.
(C) Tenis hrajú študenti, ktorí študujú medzinárodný obchod
a biológiu.
(D) Hokej hrajú študenti, ktorí študujú medzinárodný
obchod a biológiu.
(E) Ekonomiku neštuduje ani jeden zo študentov z Holandska
a Švajčiarska.
66.

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

Študent z Talianska sa venuje hokeju.
Študent zo Švajčiarska sa venuje tenisu.
Študent zo Švajčiarska študuje ekonomiku.
Študent z Holandska sa venuje hokeju.
Študent z Českej republiky môže študovať ktorýkoľvek
odbor.
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STOP – KONIEC TESTU
Ak ste skončili a ešte vám zostáva čas, môžete si skontrolovat svoju prácu v tejto časti.
Nie je dovolené venovať sa predchádzajúcej časti!
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