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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. 

______ prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a matematiky 
na stredné školy s maturitou sa tento rok budú ______ už 
tretíkrát. 

(A) Záverečné – spracovávať 
(B) Ústne – vyplňovať 
(C) Premiérové – realizovať 
(D) Plošné – konať 
(E) Porovnávacie – dopisovať 
  

2. 

Pretože pôrod neprebieha vždy ______, bolo potrebné vyvinúť 
expertný odbor, ktorý dokáže riešiť ______ komplikácie. 

(A) hladko – prípadné 
(B) komplikovane – občasné 
(C) rovnako – bežné 
(D) nepredvídateľne – vzniknuté 
(E) očakávane – nevyhnutné 
  

3. 

Ľuďom, ktorí uvažujú o ozdravení jedálnička, odborníci 
______, aby namiesto ______ lepku skúsili jesť obilniny v ich 
______ podobe. 

(A) odporúčajú – vylúčenia – prirodzenejšej 
(B) navrhujú – zaradenia – umelej 
(C) dokazujú – prijímania – surovej 
(D) umožňujú – vytvárania – stráviteľnej 
(E) tvrdia – konzumácie – zvyčajnej 
  

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. 

______ : VRCHOL = PODLAHA : ______ 

(A) úpätie – strop 
(B) hora – dom 
(C) výstup – základy 
(D) pohorie – strecha 
(E) úspech – stavba 
  

5. 

______ : KONCERT = ______ : KNIHA 

(A) skladby – register 
(B) program – obsah 
(C) záznam – prebal 
(D) hudba – časopis 
(E) zvuk – encyklopédia 
  

6. 

______ : ČAS = KOMPAS : ______ 

(A) minúta – sever 
(B) ručička – buzola 
(C) sekunda – orientácia 
(D) budík – navigácia 
(E) hodiny – smer 
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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. 

Na stenách viseli tuctové výjavy zo života. 

synonymum 

(A) znudené 
(B) všedné 
(C) zrejmé 
(D) bezfarebné 
(E) nespočetné 

antonymum 

(F) hodnotné 
(G) výrazné 
(H) zábavné 
(I) nezvyčajné 
(J) dôstojné 
  

8. 

Horčík a vitamín K zásadne ovplyvňujú vstrebávanie vitamínu D. 

synonymum 

(A) bezprostredne 
(B) náramne 
(C) preukázateľne 
(D) bezvýhradne 
(E) podstatne 

antonymum 

(F) nezáväzne 
(G) zanedbateľne 
(H) jednoducho 
(I) skryto 
(J) ľahko 
  

9. 

Diváci boli uchvátení herečkiným kultivovaným prejavom, 
ktorý sa ukázal byť pre ňu typický aj v bežnom živote. 

synonymum 

(A) vycibreným 
(B) skvelým 
(C) pozoruhodným 
(D) výnimočným 
(E) nevšedným 

antonymum 

(F) rozvláčnym 
(G) hrubým 
(H) obyčajným 
(I) výrazným 
(J) hlučným 
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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. 

Lídri krajín G20 na summite v Japonsku v rozprave varovali pred rastúcimi rizikami pre globálnu ekonomiku. Jedným z nich je 
protekcionizmus, čiže ochranárstvo domácich výrobkov a služieb a obmedzovanie dovozu. Ide o hospodársku politiku, ktorá je 
v protiklade k voľnému medzinárodnému obchodu. Ochranárstvo bolo v záverečnom komuniké zo summitu všeobecne odsúdené. 
Predstavitelia G20 upozornili na rast obchodného napätia a vyzvali k podpore voľného a spravodlivého globálneho obchodného 
prostredia. Zdôraznili predovšetkým nutnosť nastavenia takých podmienok, v ktorých v rámci každého štátu budú preferovaní domáci 
producenti pred tými zahraničnými. 

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

(A) Lídri krajín G20 na summite v Japonsku v rozprave varovali pred rastúcimi rizikami pre globálnu ekonomiku. 
(B) Ide o hospodársku politiku, ktorá je v protiklade k voľnému medzinárodnému obchodu. 
(C) Ochranárstvo bolo v záverečnom komuniké zo summitu všeobecne odsúdené. 
(D) Predstavitelia G20 upozornili na rast obchodného napätia a vyzvali k podpore voľného a spravodlivého globálneho obchodného 

prostredia. 
(E) Zdôraznili predovšetkým nutnosť nastavenia takých podmienok, v ktorých v rámci každého štátu budú preferovaní 

domáci producenti pred tými zahraničnými. 
  

11. 

Pre skladbu psieho jedálnička je dôležitá vyváženosť v dlhšom časovom horizonte. To znamená, že každá kŕmna dávka nemusí 
obsahovať všetko, čo pes potrebuje. Všetky zložky výživy musí pes dostať v časovom rámci 2-6 týždňov. Chybou nie je kŕmiť občas 
jednostranne, raz dať napríklad len držky a raz napríklad len mäsité kosti. Je však dôležité, aby boli doplnené o všetky potrebné 
vitamíny a minerály, aby každá kŕmna dávka bola vyvážená. Vďaka schopnosti organizmu robiť si zásoby a skladovať niektoré látky 
(hlavne minerály a stopové prvky) však tieto nemusí dostať každý deň. 

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

(A) Pre skladbu psieho jedálnička je dôležitá vyváženosť v dlhšom časovom horizonte. 
(B) To znamená, že každá kŕmna dávka nemusí obsahovať všetko, čo pes potrebuje. 
(C) Chybou nie je kŕmiť občas jednostranne, raz dať napríklad len držky a raz napríklad len mäsité kosti. 
(D) Je však dôležité, aby boli doplnené o všetky potrebné vitamíny a minerály, aby každá kŕmna dávka bola vyvážená. 
(E) Vďaka schopnosti organizmu robiť si zásoby a skladovať niektoré látky (hlavne minerály a stopové prvky) však tieto nemusí 

dostať každý deň. 
  

12. 

Vltava, Sázava, Lužnica a ďalšie toky sú v lete stále populárnejšie, podobne ako lyžiarske zjazdové trate v zime. Rovnako ako na 
horách okolo nich rastú nové hotely a penzióny. Vzhľadom na rastúci dopyt sa rozmnožili aj kempy, hostince a najrôznejšie stánky 
s občerstvením. Najväčší rozvoj však postretol požičovne lodí, ktorých počet sa od začiatku deväťdesiatych rokov niekoľkokrát 
znásobil. Podľa odhadov si na vodu vyjde ročne asi 700 tisíc ľudí, ich počet sa však už niekoľko rokov po sebe znižuje aj s ohľadom 
na nepriazeň počasia a sucho. Na počet vodákov má vplyv aj rastúca popularita outdoorových športov alebo aj zdanlivo nesúvisiaca 
kultúra. Napríklad po uvedení filmu Rafťáci bol evidentný nárast počtu vodákov na riekach. 

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

(A) Vltava, Sázava, Lužnica a ďalšie toky sú v lete stále populárnejšie, podobne ako lyžiarske zjazdové trate v zime. 
(B) Rovnako ako na horách okolo nich rastú nové hotely a penzióny. 
(C) Vzhľadom na rastúci dopyt sa rozmnožili aj kempy, hostince a najrôznejšie stánky s občerstvením. 
(D) Najväčší rozvoj však postretol požičovne lodí, ktorých počet sa od začiatku deväťdesiatych rokov niekoľkokrát znásobil. 
(E) Podľa odhadov si na vodu vyjde ročne asi 700 tisíc ľudí, ich počet sa však už niekoľko rokov po sebe znižuje aj s 

ohľadom na nepriazeň počasia a sucho. 
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13. 

Opakované voľby starostu Istanbulu v nedeľu vyhral Ekrem Imamoglu z opozičnej Ľudovej republikánskej strany. Ten zvíťazil aj 
v anulovaných marcových voľbách. Protikandidát Binali Yildirim z vládnej Strany spravodlivosti a rozvoja prezidenta Erdogana už 
Imamogluovi pogratuloval a priznal drvivú porážku svojej strany. Imamoglu svoje opakované víťazstvo označil za nový začiatok. 
Prehlásil, že je pripravený na konštruktívnu spoluprácu s prezidentom Erdoganom, ktorá poslúži mestu. Prezidentovi chce teraz 
predložiť plán rozvoja Istanbulu. Výsledky volieb tak znamenali ďalšie víťazstvo prezidenta Erdogana a jeho strany. 

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

(A) Protikandidát Binali Yildirim z vládnej Strany spravodlivosti a rozvoja prezidenta Erdogana už Imamogluovi pogratuloval 
a priznal drvivú porážku svojej strany. 

(B) Imamoglu svoje opakované víťazstvo označil za nový začiatok. 
(C) Prehlásil, že je pripravený na konštruktívnu spoluprácu s prezidentom Erdoganom, ktorá poslúži mestu. 
(D) Prezidentovi chce teraz predložiť plán rozvoja Istanbulu. 
(E) Výsledky volieb tak znamenali ďalšie víťazstvo prezidenta Erdogana a jeho strany. 
  

14. 

Na českej pivovarskej mape pribúdajú v poslednej dekáde každoročne desiatky nových minipivovarov. Ešte pred desiatimi rokmi ich 
tu podľa štatistík Českého zväzu pivovarov a sladovní fungovalo len 30. V súčasnosti ich je asi päť desiatok. A rovnako ako každý 
rok sa znalci pivovarníctva pýtajú: „Koľko ďalších výrobcov piva ešte trh môže uživiť?“ To bude záležať na vývoji ekonomiky a na 
dopyte milovníkov piva. Tí oceňujú širokú pivnú ponuku dnes už niekoľkých stoviek minipivovarov a radi experimentujú s novými 
druhmi pív. 

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

(A) Na českej pivovarskej mape pribúdajú v poslednej dekáde každoročne desiatky nových minipivovarov. 
(B) Ešte pred desiatimi rokmi ich tu podľa štatistík Českého zväzu pivovarov a sladovní fungovalo len 30. 
(C) V súčasnosti ich je asi päť desiatok. 
(D) A rovnako ako každý rok sa znalci pivovarníctva pýtajú: „Koľko ďalších výrobcov piva ešte trh môže uživiť?“ 
(E) Tí oceňujú širokú pivnú ponuku dnes už niekoľkých stoviek minipivovarov a radi experimentujú s novými druhmi pív. 
  

15. 

Ochrancovia zvierat bojujúci za úplný zákaz vystupovania divých zvierat v cirkusoch v Česku svoju bitku prehrali. Do Snemovne 
doputoval vládny návrh zákona proti týraniu zvierat, ktorý síce zakazuje vystupovanie novo narodených slonov, zachováva však 
vystupovanie šeliem. Chuť sprísniť normu na európsku úroveň v Česku nemá ani opozícia. K dnešnému dňu divé zvieratá nesmú 
vystupovať v cirkuse v 15 štátoch Európy – zákaz sa vzťahuje na mačkovité šelmy, slony, delfíny, žirafy, primáty, medvede a ďalšie 
zvieratá. Netýka sa len psov, mačiek a domácich fretiek. Vďaka schváleniu zákona sa k nim čoskoro pridá aj Česko. 

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

(A) Do Snemovne doputoval vládny návrh zákona proti týraniu zvierat, ktorý síce zakazuje vystupovanie novo narodených slonov, 
zachováva však vystupovanie šeliem. 

(B) Chuť sprísniť normu na európsku úroveň v Česku nemá ani opozícia. 
(C) K dnešnému dňu divé zvieratá nesmú vystupovať v cirkuse v 15 štátoch Európy – zákaz sa vzťahuje na mačkovité šelmy, slony, 

delfíny, žirafy, primáty, medvede a ďalšie zvieratá. 
(D) Netýka sa len psov, mačiek a domácich fretiek. 
(E) Vďaka schváleniu zákona sa k nim čoskoro pridá aj Česko. 
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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. 

Emil Zátopek svoju bežeckú kariéru odštartoval na začiatku 
štyridsiatych rokov 20. storočia a čoskoro sa začal zapisovať do 
histórie svetovej atletiky. Počas svojej kariéry vytvoril celkom 
trinásť svetových rekordov na kilometrových a päť na míľových 
tratiach. Na olympiáde v Helsinkách v roku 1952 stihol ako prvý 
človek na svete vyhrať na tratiach 5 aj 10 kilometrov a vzápätí 
aj v maratóne, ktorý bežal prvýkrát v živote. To sa od tej doby 
nikomu nepodarilo a pravdepodobne už ani nikdy nepodarí. 
V každej z týchto disciplín vtedy zároveň stanovil nový 
olympijský rekord. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Po Emilovi Zátopkovi sa už nikomu nepodarilo zvíťaziť 
na jedných olympijských hrách v troch rôznych 
disciplínach. 

(B) Emil Zátopek vytvoril väčšinu svojich svetových rekordov 
v štyridsiatych rokoch 20. storočia. 

(C) Žiadnemu inému bežcovi sa nepodarilo prekonať toľko 
svetových rekordov ako Emilovi Zátopkovi. 

(D) Maratón sa v rámci olympijských hier bežal prvýkrát 
v roku 1952 v Helsinkách. 

(E) Emil Zátopek dokázal vytvoriť olympijské rekordy vo 
viac než dvoch rôznych disciplínach. 

  

17. 

Niektoré produkty sa na trhu vyskytujú mnoho desaťročí, iné 
pár rokov a len pár nešťastných z trhu zmizlo ešte pred svojím 
prvým výročím. Najčerstvejším prírastkom v poslednej opísanej 
kategórii sú telefóny Microsoft KIN. Štvorhranný 
a obdĺžnikový telefón KIN One a KIN Two mali potešiť hlavne 
mladú generáciu, predajné výsledky však nijako nepresvedčili. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Predajné výsledky ukázali, že mladá generácia nebola 
hlavným záujemcom o telefóny KIN. 

(B) Predajné výsledky ukázali, že štvorhranný a obdĺžnikový 
tvar telefónu sú pre trh nevhodné. 

(C) Telefóny KIN One a KIN Two sa zle predávali a dnes 
sa na trhu už nevyskytujú. 

(D) Produkty sa na trhu vyskytujú zvyčajne v horizonte od 
jedného do desať rokov. 

(E) Telefóny Microsoft KIN sú najčerstvejším produktom na 
trhu, predajné výsledky však nie sú presvedčivé. 

  

18. 

Od konca 2. svetovej vojny sa Holandsko vyvinulo z prevažne 
poľnohospodárskej krajiny na vysoko výkonný, so svetovým 
trhom úzko prepojený štát. Aj napriek tomu ešte dnes má 
intenzívne poľnohospodárstvo veľkú rolu. Asi štvrtina exportu 
sa skladá z výrobkov agrárnej produkcie. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného textu? 

I. Ešte na konci 2. svetovej vojny bolo Holandsko prevažne 
poľnohospodárskou krajinou. 

II. Štvrtina obyvateľov Holandska sa v súčasnosti zaoberá 
poľnohospodárskou produkciou. 

III. Priemyselná produkcia tvorí takmer 90 % holandského 
exportu. 

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

19. 

Volebné komisie musia mať najmenej troch členov (vrátane 
predsedu a podpredsedu) a počet ich členov musí byť nepárny. 
Členom volebnej komisie môže byť len člen akademickej obce 
fakulty. Členom volebnej komisie však nesmie byť ten člen 
akademickej obce fakulty, ktorý prijal kandidatúru na členstvo 
v Senáte. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného textu? 

I. Volebná komisia nemôže mať štyroch členov. 
II. Kandidát do Senátu nesmie byť členom volebnej komisie. 
III. Volebná komisia musí mať predsedu, podpredsedu 

a najmenej troch ďalších členov. 

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

Diabetes mellitus je súhrnný názov pre skupinu chronických 
ochorení. Rozlišujú sa dva základné typy, diabetes I. typu 
a diabetes II. typu, ktoré vznikajú v dôsledku absolútneho alebo 
relatívneho nedostatku inzulínu. Obidva typy majú podobné 
príznaky, ale odlišné príčiny vzniku. V prvotných štádiách 
diabetu I. typu sú ničené bunky podžalúdkovej žľazy, ktoré 
produkujú hormón inzulín, vlastným imunitným systémom. 
Preto sa zaraďuje medzi autoimunitné ochorenia. Diabetes II. 
typu je spôsobený zníženou citlivosťou tkanív vlastného tela 
k inzulínu. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného textu? 

I. Liečba všetkých typov diabetu spočíva v podávaní 
inzulínu pacientom. 

II. Rôzne typy diabetu sa môžu prejavovať podobne, hoci 
vznikajú z rozdielnych príčin. 

III. Niektoré typy diabetu môžu byť spôsobené nadmernou 
produkciou inzulínu v bunkách podžalúdkovej žľazy. 

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

21. 

Syndróm falošnej pamäti charakterizuje „vybavovanie si“ 
živých spomienok na udalosti, ktoré sa nestali. Ide o stav, ktorý 
sa objavuje aj u dospelých ľudí, a ak ide o známe osobnosti, je 
spravidla silno medializovaný. Títo ľudia potom napríklad 
obviňujú svojich rodičov zo sexuálneho zneužívania, ku 
ktorému malo dôjsť pred mnohými rokmi. Na zneužívanie títo 
ľudia vraj „zabudli“, prípadne bolo „potlačené“. K „vybaveniu 
si“ dôjde často pri liečbe iných duševných porúch. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného textu? 

I. Syndróm falošnej pamäti je duševnou poruchou, ktorú je 
možné odstrániť v rámci liečby iných porúch. 

II. Obvinenie zo sexuálneho zneužívania nie je jediným 
možným prejavom syndrómu falošnej pamäti. 

III. V médiách sa občas riešia prípady ľudí, ktorí sa 
„rozpamätajú“ na minulé udalosti, ktoré sa vôbec nestali. 

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

22. Na základě doporučení NOK uznány dvě správné 
odpovědi. 

Na mnohých miestach Českej republiky vyvierajú jedinečné 
minerálne pramene, ktoré sú už od začiatku 15. storočia 
využívané na liečebné účely. Okolo týchto prameňov v priebehu 
storočí vznikali špecifické kúpeľné mestá. Často sa 
rozprestierajú v malebných krajinných oblastiach, sú príťažlivé 
svojím urbanistickým poňatím a špecifickou kúpeľnou 
architektúrou. Najväčší rozvoj zaznamenalo kúpeľníctvo 
koncom 18. storočia, pretože bolo tesne späté s pokrokom vedy 
a techniky aj s rozvojom spoločenskej komunikácie. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného textu? 

I. Rozvoj vedy a techniky v Čechách na konci 18. storočia 
bol vyvolaný zvýšeným záujmom o kúpeľníctvo. 

II. Pre mnoho kúpeľných miest je typická zvláštna 
architektúra a príťažlivé urbanistické poňatie. 

III. Väčšina kúpeľných miest v Čechách bola založená 
v priebehu 15. storočia. 

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

23. 

Historické rozhodnutie austrálskeho súdu z roku 1993 nazývané 
MABO Decision znamenalo, že najstarší prežívajúci kmeň na 
svete dostal späť stovky, ak nie tisíce hektárov austrálskeho 
kontinentu. Znamenalo to, že stále viac komunít pôvodného 
obyvateľstva – aborigines – bude môcť spravovať pozemky, 
ktoré v minulosti ovládali bieli obyvatelia Austrálie. Táto 
premena v postavení ľudí, ktorí boli až doteraz využívaní 
bielymi ako lacná pracovná sila, predstavuje dramatickú zmenu 
ako pre čiernych, tak pre bielych obyvateľov. Mnohé z týchto 
zmien sa uskutočňujú s nechuťou a horkosťou. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného textu? 

I. Až do roku 1993 mali takmer všetku obrábanú pôdu 
v Austrálii prenajatú bieli obyvatelia. 

II. Najstarší prežívajúci kmeň na svete dnes hospodári na 
mnohých tisícoch hektárov úrodnej poľnohospodárskej 
pôdy. 

III. Niektoré dôsledky rozhodnutia austrálskeho súdu 
o navrátení pôdy pôvodným obyvateľom sú vnímané 
negatívne. 

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

Na dyslexiu filtrom, najlepšie zeleným 

Francúzsko-brazílsky tím vedcov prišiel s návodom, ako jednoduchou pomôckou zmierniť hendikep dyslektických detí v jednej z pre nich 
najťažších aktivít – čítaní. 

Čítanie je pre mozog ťažkým orieškom. Najskôr je potrebné zvládnuť „lúštenie“ tvaru písmen, čo má na starosti pravá hemisféra. Potom 
príde na rad spájanie tvarov so zvukmi. A nakoniec je potrebné jednotlivosti tvarov a zvukov povýšiť na uvedomovanie si významu celých 
slov, o čo sa stará ľavá hemisféra. Schopnosť čítania navyše nie je nášmu druhu daná dlho, evolučne vzaté sme na samom začiatku. Niet 
preto divu, že mnoho ľudí má s čítaním problémy. Jednou z najbežnejších porúch čítania je dyslexia. A práve na dyslektické deti sa zameral 
tím vedcov z Francúzska a Brazílie. 

Na svoje pokusy si výskumníci vybrali dobrovoľníkov v parížskej nemocnici: osemnásť detí s diagnostikovanou dyslexiou a osemnásť bez 
nej. Všetkých 36 detí dostalo za úlohu čítať úryvky z kníh zodpovedajúce zameraním ich veku, pričom text sa im zobrazoval na obrazovke. 
Raz sa na ňu pozerali pomocou okuliarov so žltým filtrom, druhýkrát so zeleným a do tretice bez okuliarov s filtrom. Pohyby očí im pritom 
zaznamenávalo zariadenie EyeBrain Tracker. Podľa profesora Angela Barela, vedúcej osobnosti tímu, sa z pohybov očí dalo vyčítať, že 
dyslektici sa museli na slová viac sústrediť, aby čítaný text pochopili. 

A výsledok? Zatiaľ čo žltý filter dyslektikom čas potrebný na prečítanie zadaného textu skracoval len mierne, zelený čas skracoval významne. 
Autori to v publikácii vysvetľujú tým, že mozog pri vnímaní tvaru písmen nebol rozptyľovaný spracovaním farebnosti, ktorá je pri čítaní 
zbytočná. Pre poriadok zostáva ešte dodať, že zatiaľ čo dyslektikom filter ich výkony zlepšoval, na nedyslektické deti malo jeho použitie 
vplyv úplne minimálny. 

Môžeme záverom tejto štúdie veriť? Pravdepodobne áno – spôsob jej vykonania sa zdá byť v poriadku. Tím vedcov pred porovnaním 
výsledkov v obidvoch skupinách detí overil, či u tých, ktorí mali diagnózu dyslektikov, nejde o zhoršenie zraku alebo o intelektuálnu 
nedostatočnosť. Zrak mali všetci dobrý a z hľadiska IQ boli normálni alebo nadpriemerní. Aj napriek tomu dyslektici za bežných okolností 
potrebovali na prečítanie textu dvojnásobne dlhšiu dobu. 

Táto štúdia má svoje opodstatnenie, pretože dyslexia je pomerne rozšírenou záležitosťou – týka sa okolo dvoch percent populácie a častejšie 
postihuje mužov. Takýmto deťom je potrebné poskytnúť podporu, ktorá im pomôže ťažkosti pri čítaní prekonať. Teraz je vidieť, že je na to 
možné použiť finančne pomerne nenáročnú pomôcku. 

preložené z: http://www.osel.cz/10165-na-dyslexii-filtrem-nejlepe-zelenym.html 

24. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o čítaní vyplýva z uvedeného 
textu? 

(A) Ide o schopnosť, ktorá je pre ľudský druh relatívne 
nová. 

(B) Ide o schopnosť, ktorú zaisťuje výlučne pravá hemisféra 
mozgu. 

(C) Ide o schopnosť, s ktorou majú deti v škole väčšie ťažkosti 
než s akoukoľvek inou. 

(D) Ide o schopnosť, ktorú si dievčatá osvojujú skôr ako 
chlapci vďaka lepšiemu prepojeniu mozgových hemisfér. 

(E) Ide o schopnosť, ktorej rýchlosť osvojenia závisí hlavne na IQ. 
  

25. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Čítanie textu cez farebný filter dyslektikom pomáha pri 
čítaní na obrazovke počítača viac ako pri čítaní z papiera. 

(B) Texty vybrané na čítanie zodpovedali veku detí 
zapojených do štúdie. 

(C) Zelený filter výrazne uľahčuje čítanie aj deťom, ktoré 
dyslexiou netrpia. 

(D) Zariadenie EyeBrain Tracker je finančne nenákladnou 
pomôckou uľahčujúcou dyslektikom čítanie. 

(E) Zelený filter pomáha dyslektikom pri čítaní viac ako žltý, 
pretože menej rozptyľuje svetlo. 
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26. 

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vystihuje záver štúdie 
opísanej v texte? 

(A) Pravá hemisféra mozgu sa stará o rozpoznanie tvarov 
písmen, zatiaľ čo ľavá o pochopenie významu slov. 

(B) Dyslexia u detí nie je spôsobená ani tým, že by mali nižšie 
IQ, ani tým, že by horšie videli. 

(C) Dyslexiou trpia v populácii približne 2 % osôb, pričom 
častejšie táto porucha postihuje mužov. 

(D) Dyslektické deti musia vynaložiť väčšie sústredenie na 
porozumenie písaného textu než deti bez dyslexie. 

(E) Dyslektikom môže čítanie uľahčiť pomôcka, vďaka 
ktorej ich mozog nie je pri čítaní rozptyľovaný 
spracovaním farebnosti. 
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TEXT K ÚLOHÁM 27 AŽ 29 

Takmer všetky fitness náramky, inteligentné hodinky a krokomery v telefónoch nabádajú svojich užívateľov na to, aby každý deň prekonali 
hranicu 10 tisíc krokov. V hrubom prepočte to znamená, že by každý človek mal každý deň prejsť asi 7,5 kilometra pešo. Samotná hranica 
10 tisíc krokov pritom nie je odporúčaná lekármi, nevychádza ani z vedeckých štúdií. Teraz však vedci priniesli poznatky z rozsiahlej štúdie, 
ktorá naznačuje optimálny objem chôdze pre dlhý život. 

Na tom, že fyzická aktivita prospieva zdraviu, sa lekári zhodujú už dlho. Viac pohybu znamená vyšší energetický výdaj a pozitívny vplyv na 
chudnutie, krvný obeh a ďalšie oblasti ľudského zdravia. Teraz máme k dispozícii konkrétnejšie údaje o tom, ako súvisí chôdza s 
dlhovekosťou. Štúdia skúmajúca zdravie 16 741 žien vo veku medzi sedemdesiat a osemdesiat rokov zistila, že najväčšiu šancu na prežite 
majú osoby, ktoré denne prejdú aspoň 7 500 krokov. Ďalšia chôdza nad túto hranicu podľa štúdie nepriniesla merateľné zvýšenie šance na 
dlhší život. 

Zaujímavejšie je zistenie, že už 4 400 krokov denne výrazne zvýšilo šancu na prežitie v kontrolnej skupine sledovaných žien v porovnaní so 
ženami, ktoré prešli 2 700 a menej krokov denne. Autori štúdie pracovali s veľkou vzorkou, po štyroch rokoch od začatia štúdie zomrelo 504 
z pôvodných 16 tisíc účastníčok štúdie. Univerzálnej aplikácii výsledkov štúdie však bránia jej parametre – týkala sa len žien vyššieho veku, 
ktoré boli na začiatku štúdie v dostatočnej fyzickej kondícii, aby sa mohli bez pomoci pohybovať mimo domova. V prípade mužov a mladšej 
populácie môžu byť výsledky iné. 

Väčšina odborníkov sa zhoduje na tom, že 10 tisíc krokov denne je umelý cieľ, ktorý má pozitívny aj negatívny potenciál. 10 tisíc krokov 
viac-menej zodpovedá asi dvom hodinám svižného pohybu, čo je oficiálne odporúčanie zdravotníckych organizácií. Desaťtisíc krokov je 
však pre mnohých ľudí veľmi náročný cieľ, ktorého splnenie môže užívateľov demotivovať alebo priamo frustrovať. Odborníci preto 
odporúčajú stanoviť si najskôr nižší cieľ a až po jeho pravidelnom prekračovaní ciele zvyšovať. 

Samotný fitness tracker alebo aplikácie v telefóne zaznamenávajúce fyzickú aktivitu pritom ako motivácia k intenzívnejšiemu pohybu 
nestačia – užívateľ predovšetkým musí mať vnútornú motiváciu zvýšiť svoju aktivitu. Už v minulosti robený výskum ukázal, že tretina 
užívateľov inteligentných náramkov s ich nosením prestane už po pol roku používania práve preto, že im chýba ďalšia motivácia. Tiež sa 
zistilo, že užívatelia s fitness trackermi neboli aktívnejší ani viac nechudli (práve naopak) ako ľudia, ktorí svoje výkony nesledovali na zápästí. 

(preložené a upravené z: https://tech.ihned.cz/c1-66615830-deset-tisic-kroku-je-umely-ideal-studie-ukazuje-ze-na-prodlouzeni-
zivota-staci-mensi-aktivita) 

27. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení najlepšie opisuje, aké zistenie 
priniesla vedecká štúdia zmienená v uvedenom texte? 

(A) Medzi mužmi a ženami sú značné rozdiely v tom, aký 
prínos pre nich má fyzická aktivita. 

(B) Medzi účastníčkami štúdie bolo len málo tých, ktorým 
významne prospelo, keď zvýšili počet prejdených krokov 
nad úroveň 4 400 krokov denne. 

(C) Človek by mal každý deň prejsť aspoň 10 000 krokov, ale 
nad túto hranicu už ďalšie zvyšovanie počtu krokov nemá 
veľký prínos. 

(D) Význam fyzickej aktivity pre ľudské zdravie je zrejme 
ešte väčší, ako sa kedysi usudzovalo. 

(E) Od hranice 7 500 krokov denne už ďalšia chôdza 
účastníčkam štúdie nezlepšovala preukázateľnú šancu 
na dožitie sa vyššieho veku. 

  

28. 

Na ktorú z nasledujúcich otázok je možné na základe informácií 
v uvedenom texte jednoznačne odpovedať? 

(A) Vykazujú vyššiu fyzickú aktivitu ľudia, ktorí nosia fitness 
náramky, alebo ľudia, ktorí používajú aplikáciu v mobile 
zaznamenávajúcu pohyb? 

(B) Aký cieľ v podobe minimálneho počtu denne 
nachodených krokov odporúča väčšina fitness 
náramkov svojim užívateľom? 

(C) Zvyšuje fyzická aktivita šancu na dožitie sa vysokého 
veku viac mužom alebo ženám? 

(D) Aká je hranica počtu krokov nachodených počas jedného 
dňa, ktorej pravidelné prekračovanie zvyšuje riziko 
zdravotných komplikácií? 

(E) Prospieva zdraviu viac chôdza alebo iné formy telesnej 
aktivity? 

  

29. 

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

(A) upozorniť na výsledky štúdie zameranej na vzťah medzi 
počtom denne nachodených krokov a obezitou 

(B) zdôrazniť význam vnútornej motivácie na zvyšovanie 
fyzickej aktivity 

(C) odporučiť využívanie fitness trackerov ako prostriedku na 
zlepšovanie zdravotného stavu 

(D) prezentovať niektoré poznatky týkajúce sa počtu 
krokov, ktoré by mal človek denne prejsť 

(E) informovať o prínosoch pre zdravie, ktoré má prejdenie 
aspoň 10 000 krokov denne 
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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 

Predstavte si, že ste sa narodili v odľahlom kúte brazílskej Amazónie v kmeni Piraha. Hovoríte jazykom, ktorý nemá slová pre farby, strýka, 
bratrancov ani sesternice, nemá slová na označenie číslic, nepozná jednoduchý spôsob, ako hovoriť o budúcnosti, a nevie vytvárať súvetie 
vkladaním vedľajších viet. Ako by za týchto okolností vyzerali vaše myšlienky? Alebo si predstavte, že medzi príslušníkov tohto kmeňa 
zoskočíte padákom a naučíte sa hovoriť ich rečou. Myslíte, že by ste im mohli jednoducho rozprávať o svojom svete? Preukázalo sa napríklad, 
že Pirahovia si nemôžu myslieť „17“, pretože skutočne nemajú základné číselné pojmy. V iných kultúrach nachádzame systematický vzťah 
medzi pojmami farieb a slovami, ktoré tieto farby označujú. Napríklad ľudia, ktorých materinským jazykom je jazyk, ktorý rozlišuje „modrú“ 
a „zelenú“ (napríklad čeština alebo angličtina), zveličujú skutočný rozdiel medzi obidvomi farbami, ale ľudia, ktorých materinským jazykom 
je napríklad jazyk taruhumara, ktorý má pre obidve farby jeden výraz, tento rozdiel zďaleka nevnímajú tak ostro. Materinský jazyk tiež mení 
našu schopnosť počuť rôzne zvuky: v ranom detstve sa stávame hluchší voči zvukom, ktoré nie sú súčasťou nášho materinského jazyka. 
Jazyk teda mení spôsob, ktorým vnímame okolitý svet. 

preložené z: LEVINSON, S., MAJIDOVÁ, A. Úloha jazyka v myšlení. In.: NOLEN-HOEKSEMA, S. et al. Psychologie Atkinsonové 
a Hilgarda. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 

Text 2 

Ako súvisí jazyk s myslením? Je pravda, že ľudia hovoriaci odlišnými jazykmi tiež odlišne uvažujú? Podľa jednej teórie nám jazyk poskytuje 
pojmy a mechanizmy potrebné na to, aby sme dokázali vyjadriť svoje skúsenosti a vyznať sa v nich – a preto zásadne ovplyvňuje spôsob 
nášho uvažovania. Tento radikálny názor, ktorý je často spájaný s prácou Benjamina Whorfa, je nepochybne nesprávny. Po prvé, ľudia 
ovládajú mnoho pojmov, pre ktoré ich jazyk nemá priame vyjadrenie. Napríklad príslušníci amazonského kmeňa Mundurukov dokážu 
rozoznávať štvorce a obdĺžniky, hoci ich jazyk nepozná geometrické výrazy. Rovnako tak príslušníci kmeňa Piraha z brazílskej Amazónie, 
ktorých jazyk neobsahuje slová pre čísla, aj napriek tomu dokážu robiť číselné výpočty s rozsiahlymi súbormi (aj keď len s ťažkosťami 
uchovávajú tieto informácie v pamäti). Po druhé, rôzne jazyky zvyčajne veľmi podobne členia rôzne oblasti skúseností. Všetko nasvedčuje 
tomu, že základné vlastnosti slovnej zásoby týkajúcej sa farieb sú formované univerzálnym obmedzením nášho vnímania bez ohľadu na 
konkrétny jazyk. Autori jednej pozoruhodnej štúdie z poslednej doby využili metódy sledovania pohybu očí a preukázali, že ľudia hovoriaci 
po grécky a po anglicky venovali pozornosť odlišným častiam určitej udalosti, keď sa chystali opísať túto udalosť slovne. Keď sa však snažili 
uložiť si túto udalosť do pamäti, aby spomienku použili pri neskoršom teste, po anglicky aj po grécky hovoriaci ľudia zameriavali pozornosť 
na rovnaké aspekty udalosti – zrejme preto, že sa spoliehali na procesy vnímania, ktoré sú nezávislé na jazyku. 

preložené z: PAPAFRAGOUOVÁ, A. Jak souvisí jazyk s myšlením? In.: NOLEN-HOEKSEMA, S. et al. Psychologie Atkinsonové 
a Hilgarda. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 

30. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z druhého textu, ale je 
v rozpore s hlavnou myšlienkou prvého textu? 

(A) Jazyk nie je procesmi nášho vnímania vôbec 
ovplyvňovaný, takže okolitý svet vnímame úplne 
nezávisle na našom jazyku. 

(B) Jazyk úplne zásadne určuje spôsob, akým vnímame 
okolitý svet. 

(C) Existujú rozdiely medzi tým, ako ľudia hovoriaci po 
grécky a ľudia hovoriaci po anglicky vnímajú svet. 

(D) Pokiaľ pre určitú vec nemáme v jazyku pomenovanie, 
nemôžeme s ňou v mysli pracovať. 

(E) Ľudská myseľ dokáže pracovať aj s konceptmi, ktoré 
jazyk neobsahuje. 
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31. 

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie opisuje rolu druhého 
textu vo vzťahu k prvému textu? 

(A) Druhý text dopĺňa informácie v prvom texte tak, že obidva 
texty podávajú dohromady ucelenú a jednoznačnú informáciu. 

(B) Druhý text v zásade podporuje závery prvého textu, len 
s drobnými odchýlkami. 

(C) Druhý text s argumentmi prvého textu súhlasí a dokazuje 
ich na konkrétnych príkladoch. 

(D) Druhý text spochybňuje mnoho argumentov, ktoré sú 
uvedené v prvom texte. 

(E) Obidva texty sa explicitne zaoberajú teóriou Benjamina 
Whorfa, a hoci ju hodnotia odlišne, v nich prezentované 
názory na túto teóriu sa navzájom dopĺňajú. 

32. 

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie opisuje vzťah 
tvrdenia, že „príslušníci brazílskeho kmeňa Piraha, ktorých 
jazyk neobsahuje slová pre čísla, aj napriek tomu dokážu robiť 
číselné výpočty s rozsiahlymi súbormi,” k obidvom textom? 

(A) Tvrdenie nesúvisí s hlavnými myšlienkami ani jedného 
z textov, jeho vzťah k vyzneniu obidvoch textov je 
neutrálny. 

(B) Tvrdenie vyvracia argumenty uvedené v druhom texte a je 
naopak v súlade s vyznením prvého textu. 

(C) Tvrdenie je v rozpore s konkrétnym argumentom 
prvého textu a zároveň spochybňuje hlavnú myšlienku 
prvého textu. 

(D) Tvrdenie je argumentom, ktorý potvrdzuje celkové 
vyznenie druhého textu, nemá však žiadny vzťah 
k celkovému vyzneniu prvého textu. 

(E) Tvrdenie je možné použiť ako argument v prospech 
myšlienky, ktorú majú obidva texty spoločnú. 

  

33. 

Ktorá z nasledujúcich tém nie je v žiadnom z textov spájaná 
s niektorým z amazonských kmeňov? 

(A) znalosť geometrických výrazov 
(B) slovný opis rôznych fáz jednej udalosti 
(C) znalosť pojmov strýko, bratranec či sesternica 
(D) schopnosť uchovávať niektoré informácie v pamäti 
(E) schopnosť hovoriť jednoducho o budúcnosti 
  

 
 
 

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 

Graf zostavený na začiatku roka predstavuje odhad počtu návštevníkov kina Saturn v nasledujúcich mesiacoch na základe údajov 
predchádzajúcich rokov. Tabuľka vytvorená začiatkom júla toho istého roka potom zachytáva skutočné počty návštevníkov 
v uplynulých šiestich mesiacoch. 

 

 Skutočný počet návštevníkov 

mesiac dospelí deti celkom 

január 113 83 196 

február 103 75 178 

marec 159 143 302 

apríl 152 101 253 

máj 130 93 223 

jún 201 136 337 

celkom 858 631 1 489 
 

34. 

Aký podiel zo všetkých návštevníkov očakávaných v júni tvoril 
očakávaný počet detských návštevníkov? 
(A) 12 % 
(B) 22 % 
(C) 40 % 
(D) 60 % 
(E) 67 % 
  
35. 

O koľko viac či menej prišlo v máji všetkých návštevníkov (detí 
aj dospelých dohromady) oproti pôvodnému predpokladu? 
(A) o 8 menej 
(B) o 7 menej 
(C) o 3 viac 
(D) o 7 viac 
(E) o 8 viac 
  

36. 

V ktorých mesiacoch prišlo do kina viac dospelých 
návštevníkov, ako bol pôvodný predpoklad? 
(A) len v marci 
(B) len v každom z dvojice marec, jún 
(C) len v každom z dvojice apríl, jún 
(D) len v každom z trojice marec, máj, jún 
(E) v každom mesiaci okrem februára 
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TEXT K ÚLOHÁM 37 AŽ 39 

Kristián a Milan si vyberajú umývačku riadu. Tabuľka uvádza základné parametre k vybraným značkám umývačiek. 

značka hlučnosť 
spotreba vody na 

jedno umytie 
náklady na jedno umytie 

(el. energia + voda) 
cena 

hodnotenie 
užívateľov 

Elektrolux 50 dB 6,5 l 3,34 korún 7 559 korún 97 % 

Eta 49 dB 6,4 l 3,04 korún 6 990 korún 90 % 

Bosch 48 dB 7,5 l 3,20 korún 8 105 korún 88 % 

Midea 52 dB 7,0 l 3,85 korún 5 975 korún 75 % 

Siemens 48 dB 8,0 l 3,46 korún 8 880 korún 100 % 

 

37. 

O koľko percent má umývačka Siemens vyššiu spotrebu vody 
na jedno umytie než umývačka Eta? 

(A) o 5 % 
(B) o 10 % 
(C) o 15 % 
(D) o 20 % 
(E) o 25 % 
  

38. 

Aký je rozdiel medzi cenou umývačky s najvyššími nákladmi 
na jedno umytie a cenou umývačky s druhou najnižšou 
spotrebou vody na jedno umytie? 

(A) 569 korún 
(B) 1 015 korún 
(C) 1 584 korún 
(D) 1 890 korún 
(E) 2 130 korún 
  

39. 

Po koľkých umytiach sa umývačka Bosch stane výhodnejšia 
(nižší súčet obstarávacej ceny a nákladov na vodu a energie pri 
umývaní) ako umývačka Elektrolux? 

(A) po 796 umytiach 
(B) po 1 053 umytiach 
(C) po 1 254 umytiach 
(D) po 1 787 umytiach 
(E) po 3 901 umytiach 
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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. 

Jana prečítala za mesiac celkom 4 knihy s priemerným počtom 
strán 240. Petra za mesiac prečítala celkom 5 kníh 

s priemerným počtom strán 192. 

celkový počet strán, ktoré za 
mesiac prečítala Jana 

celkový počet strán, ktoré za 
mesiac prečítala Petra 

(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. 

Kilogram pomarančov stojí o 10 korún viac ako kilogram 
marhúľ a dvakrát viac ako kilogram jabĺk. 

celková cena 1 kg 
pomarančov, 2 kg jabĺk a 1 kg 
marhúľ 

celková cena 2 kg jabĺk a 2 kg 
marhúľ 

(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. 

V dome sú tri miestnosti, obývačka má rozlohu 20 m2, spálňa 
10 m2 a kuchyňa 10 m2. Do každej miestnosti chce pán Novák 
dať novú podlahovú krytinu. Koberec stojí 350 korún za m2, 

linoleum 450 korún za m2, dlažba 550 korún za m2. 

celková cena za linoleum 
vo všetkých troch 
miestnostiach 

celková cena za koberec 
v obývačke, linoleum v spálni 
a dlažbu v kuchyni 

(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. 

počet kladných trojciferných 
čísel neobsahujúcich číslicu 5 

83 

(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. 

Z je celkový počet rôznych kombinácií päťkorunových 
a desaťkorunových mincí, ktorými sa dá zostaviť čiastka 
135 korún, ak máme k dispozícii neobmedzené množstvo 

mincí každej z hodnôt. 

Z 7 

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

45. 

Je daný trojuholník KLM a bod S, ktorý je stredom strany LM. 

veľkosť uhla SKM veľkosť uhla LKS 

(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. 

Je Peter starší než Julka? 

(1) Peter sa narodil v roku 1988. 
(2) V roku 2027 bude mať Julka 36 rokov. 

(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. 

Dvojciferné číslo A je deliteľné všetkými jednocifernými 
párnymi číslami. Čomu sa rovná číslo A? 

(1) 5A > 400 
(2) Ciferný súčet čísla A je väčší než 10. 

(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. 

Zmenáreň predáva zákazníkom rupie v rovnakom kurze 
k českej korune (Kč), v akom rupie od zákazníkov vykupuje. 
Stojí 1 rupia viac ako 10 Kč? 

(1) Za 2 000 Kč zákazník dostane rovnaký počet rupií, ako 
dostane Kč za 5 rupií. 

(2) Za 1 000 rupií dostane zákazník rovnako Kč, ako dostane 
rupií za 400 000 Kč. 

(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. 

Kocku s hranou dĺžky 4 cm rozrežeme na 8 rovnakých kociek. 
Ako sa líši súčet povrchov všetkých kociek od povrchu 
pôvodnej kocky? 

(A) Nelíši sa, je rovnaký. 
(B) Je jedenapolkrát väčší. 
(C) Je dvakrát väčší. 
(D) Je štyrikrát väčší. 
  

50. 

Pokiaľ nalejeme 120 litrov vody do prázdneho akvária tvaru 
kvádra s dĺžkou 60 cm, šírkou 50 cm a výškou 50 cm, do 
koľkých percent výšky akvária bude voda dosahovať? 

(A) Do akvária sa také množstvo vody nevojde. 
(B) do 80 % výšky 
(C) do 75 % výšky 
(D) do menej než 75 % výšky 
  

51. 

Ján, ktorý 1. 1. 2018 vážil 120 kg, začal od toho dňa držať diétu. 
K 1. 1. 2019 vážil o 20 % menej než 1. 1. 2018. K 1. 1. 2020 vážil 
o 20 % menej než k 1. 1. 2019. Koľko vážil Ján k 1. 1. 2020? 

(A) viac než 70 kg, ale najviac 75 kg 
(B) viac než 75 kg, ale najviac 80 kg 
(C) viac než 80 kg, ale najviac 85 kg 
(D) viac než 85 kg 
  

52. 

Strana väčšieho štvorca je o tretinu dlhšia než strana menšieho 
štvorca. Súčet obvodov obidvoch štvorcov je 56 cm. Aká dlhá 
je strana menšieho štvorca? 

(A)   6 cm 
(B)   8 cm 
(C)   9 cm 
(D) 12 cm 
  

53. 

Ivan má dva druhy drevených kociek s hranami dĺžky 3 cm 
a 2 cm. V akom pomere by bol povrch kocky postavenej 
z 27 väčších kociek k povrchu kocky postavenej z 27 menších 
kociek? 

(A) 2 : 1 
(B) 4 : 1 
(C) 3 : 2 
(D) 9 : 4 
  

54. 

V aleji rastú len brezy, duby a buky, ich počty sú (v uvedenom 
poradí) v pomere 1 : 3 : 6. Pokiaľ tretinu bukov vyrúbeme, 
koľko percent stromov v aleji budú potom zvyšné buky 
predstavovať? 

(A) 20 % 
(B) 25 % 
(C) 30 % 
(D) 50 % 
  

55. 

Pavol musí prejsť s figúrkou z políčka A na políčko B. 
Z políčka na políčko sa môže pohybovať len po vyznačených 
čiarach. Za každé políčko, ktorým prejde, získa počet bodov, 
ktorý je na políčku uvedený. Na žiadne políčko nesmie vstúpiť 
dvakrát. Vzdialenosť medzi susednými políčkami sa rovná 
jednému kroku. 

 

Celkom koľko bodov získa Pavol, pokiaľ zvolí takú cestu, pri 
ktorej bude jeho priemerný bodový zisk na jeden krok čo 
najväčší? 

(A) 15 
(B) 31 
(C) 36 
(D) 41 
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Každá z nasledujúcich úloh je založená na texte alebo na rovnici, nerovnici, zápise funkcie, či na inom matematickom výraze, 
prípadne ich kombinácii. Riešenie úlohy spočíva v matematizácii určitej situácie alebo naopak v prevedení matematického zadania 
do verbálnej podoby. Vždy si pozorne prečítajte otázku – i zdanlivo podobné zadania sa môžu líšiť. 

56. 

Študenti písali test a dostali z neho len známku 1, 2 alebo 3. 
Počet študentov, ktorí dostali jednotku, je x1; počet študentov, 
ktorí dostali dvojku, je x2; počet študentov, ktorí dostali trojku, 
je x3. Platí vzťah: 

x1 + x2 = 25 − x3 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného vzťahu? 

(A) Jednotku a dvojku dostalo dohromady o 25 študentov viac 
než trojku. 

(B) Test písalo celkom 25 študentov. 
(C) Jednotku dostal rovnaký počet študentov ako dvojku. 
(D) Jednotku alebo dvojku dostalo celkom 25 študentov. 
  

57. 

Kilogram mrkvy sa predáva za m korún, kilogram banánov za 
b korún. Za 10 kg mrkvy zaplatíme o 3 koruny menej než za 
7 kg banánov. Ktorá z nasledujúcich rovností zodpovedá 
uvedenej situácii? 

(A) 10 3 7m b   

(B) 10 3 7m b   
(C) 7 3 10m b   
(D) 7 3 10m b   
  

58. 

Ktorá z ponúknutých častí patrí do nasledujúceho výrazu na miesto 
vyznačené otáznikom, aby pre všetky kladné celé čísla a a b vznikla 
platná rovnosť? 

2

2

(?)
1 (2 )a a

b
    

(A) 2a b  
(B) a b  
(C) ab ba  

(D) ab b  
  

59. 

Pre funkciu f platí, že hodnota f(y) je pre každé kladné číslo 
y  záporná a pre každé záporné číslo y kladná. Ktorá 
z nasledujúcich možností môže byť definíciou uvedenej 
funkcie? 

(A) ( ) 2f y y y   

(B) ( ) 2f y y y   

(C) ( ) 2f y y y   

(D) ( ) 0,5f y y y    
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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 

Teambuildingu sa zúčastní sedem osôb (páni Antoš, Suchý, 
Pašek, Rohan, panie Erbanová, Válková, Novotná). Každý 
z nich si má vybrať aktivitu na večer, a to buď bowling, alebo 
plávanie. Vieme, že: 

 Suchý si vyberie inú aktivitu než Erbanová. 
 Antoš a Pašek si vyberú rovnakú aktivitu. 
 Ak Válková pôjde na plávanie, pôjde naň aj Erbanová. 
 Z mužov pôjdu na plávanie aspoň dvaja. 
 Zo žien pôjdu na plávanie najviac dve (prípadne nepôjde 

žiadna). 

60. 

Pokiaľ by platilo, že si všetky tri ženy vyberú rovnakú aktivitu, 
pri ktorom z účastníkov by sme potom určite vedeli, že pôjde na 
plávanie? 

(A) len pri Antošovi 
(B) len pri Suchom 
(C) len pri každom z dvojice Válková, Suchý 
(D) len pri každom z trojice Válková, Erbanová, Novotná 
(E) pri každom zo štvorice Pašek, Rohan, Antoš, Suchý 
  
61. 

Pokiaľ by platilo, že Válková pôjde na bowling, pri ktorom z 
ostatných účastníkov by sme potom určite vedeli, ktorú aktivitu 
si vyberie? 

(A) len pri Suchom 
(B) len pri Erbanovej 
(C) len pri každom z dvojice Erbanová, Novotná 
(D) pri každom z trojice Suchý, Erbanová, Novotná 
(E) pri žiadnom 
  
62. 

Pokiaľ by platilo, že na plávanie pôjdu práve štyria účastníci, 
ktorá z nasledujúcich štvoríc by to mohla byť? 

(A) Pašek, Rohan, Antoš, Válková 
(B) Pašek, Rohan, Antoš, Novotná 
(C) Pašek, Válková, Erbanová, Novotná 
(D) Pašek, Suchý, Antoš, Novotná 
(E) Rohan, Suchý, Válková, Erbanová 
  
63. 

Koľko najmenej účastníkov môže ísť na plávanie a koľko 
najviac? 

(A) najmenej 0, najviac 6 
(B) najmenej 1, najviac 6 
(C) najmenej 2, najviac 5 
(D) najmenej 2, najviac 6 
(E) najmenej 3, najviac 5 
  

TEXT K ÚLOHÁM 64 AŽ 66 

Rohy štvorcového stola smerujú presne k svetovým stranám. Pri 
stole večerali štyri osoby. Soľnička sa počas večera postupne 
presúvala medzi jednotlivými rohmi. Vieme, že: 

 Soľnička bola na začiatku večere v severnom rohu stola. 
 Soľnička sa počas večere medzi rôznymi rohmi stola 

presunula najmenej osemkrát. 
 Vždy po presune soľničky do susedného rohu 

bezprostredne nasledoval presun do protiľahlého rohu. 
 Vždy po presune soľničky do protiľahlého rohu 

bezprostredne nasledoval presun do niektorého zo 
susedných rohov. 

64. 

Pokiaľ by platilo, že druhý presun soľničky bol zo západného 
rohu stola na východný roh stola, po koľkom presune (počítané 
od začiatku večere) by sa mohla soľnička najskôr dostať opäť 
na západný roh stola? 

(A) po treťom 
(B) po štvrtom 
(C) po piatom 
(D) po šiestom 
(E) po siedmom 
  

65. 

Pokiaľ by platilo, že piaty presun soľničky bol do protiľahlého 
rohu stola, ktoré z nasledujúcich tvrdení by bolo určite 
pravdivé? 

(A) Prvý presun soľničky končil buď na západnom, alebo na 
východnom rohu stola. 

(B) Druhý presun soľničky začínal na južnom rohu stola. 
(C) Druhý presun soľničky končil na západnom rohu stola. 
(D) Tretí presun soľničky končil buď na severnom, alebo na 

južnom rohu stola. 
(E) Z prvých šiestich presunov ich bolo viac do susedného 

rohu ako do protiľahlého rohu. 
  

66. 

Ktorá z nasledujúcich informácií by umožnila jednoznačne 
určiť, kde bola soľnička po treťom presune? 

(A) Prvý presun bol do západného rohu. 
(B) Prvý presun bol do južného rohu. 
(C) Druhý presun bol do západného rohu. 
(D) Piaty presun bol zo severného do východného rohu. 
(E) Po šiestom presune sa soľnička ocitla vo východnom rohu. 
  

 
STOP – KONIEC TESTU 

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