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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. 

Korzická Rizzanese, mnohými označovaná za najkrajšiu rieku 
Európy, mala byť už šesť rokov ______ hrádzou vodnej 
elektrárne; o ______ začatia stavby sa zaslúžila mimovládna 
organizácia ADRE. 

(A) spútaná – odloženie 
(B) zastavená – presunutie 
(C) obklopená – prerušenie 
(D) ozdobená – spochybnenie 
(E) doplnená – pozastavenie 
  

2. 

______ správa o tom, že plyn nezdražie, bledne ______ 
informácie, že vzhľadom na vývoj na svetových trhoch mohol 
už dávno plyn pre domácnosti zlacnieť. 

(A) Najnovšia – v prívale 
(B) Prekvapivá – pri získaní 
(C) Nečakaná – po strážení 
(D) Radostná – s nádejou 
(E) Priaznivá – vo svetle 
  

3. 

Stále viac vedcov prisudzuje stromom, týmto najväčším ______ 
rastlinnej ríše, cielené správanie ako ______ určitého 
„premýšľania“. Chápe ich tak aj novo etablujúci sa vedný 
______ – rastlinná neurobiológia. 

(A) predstaviteľom – znak – predpoklad 
(B) rastlinám – príznak – okruh 
(C) členom – možnosť – celok 
(D) druhom – príčinu – rámec 
(E) zástupcom – známku – odbor 
  

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. 

KLUSAŤ : ______ = UTIERAŤ : ______ 

(A) odpočívať – zrelaxovať 
(B) atlét – kuchyňa 
(C) kôň – riad 
(D) šprintovať – drhnúť 
(E) behať – navlhčiť 
  

5. 

BICYKEL : ______ = ______ : JACHTA 

(A) riadidlá – prístav 
(B) pedál – kormidlo 
(C) motorka – veslica 
(D) auto – loď 
(E) kolobežka – plachta 
  

6. 

DÚFAŤ : ______ = ______ : PORÁŽKA 

(A) úzkosť – víťaziť 
(B) sklamanie – bojovať 
(C) nádej – premáhať 
(D) očakávanie – vzdorovať 
(E) zúfalstvo – kapitulovať 
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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. 

Matka mala sklony hubovať, že sa deťom nič nedarí a že každú 
chvíľu niečo rozbijú, a to aj keď sa práve správali vzorne. 

synonymum 

(A) sužovať sa 
(B) vyhrážať sa 
(C) pripomínať 
(D) hundrať 
(E) prehlasovať 

antonymum 

(F) pochvaľovať si 
(G) popierať 
(H) uisťovať sa 
(I) tajiť 
(J) mlčať 
  

8. 

Hudobný klub Sokol dnes večer rozoznie podmanivý hlas 
mladej francúzskej speváčky. 

synonymum 

(A) nezvyčajný 
(B) hromový 
(C) podlízavý 
(D) vášnivý 
(E) očarujúci 

antonymum 

(F) chrapľavý 
(G) odpudivý 
(H) ľahostajný 
(I) falošný 
(J) neistý 
  

9. 

Hlavnou postavou je pekár Racko – zručný robotník, znamenitý 
kuchár a vášnivý chovateľ holubov. 

synonymum 

(A) známy 
(B) výborný 
(C) obľúbený 
(D) úspešný 
(E) vynaliezavý 

antonymum 

(F) hrozný 
(G) neúspešný 
(H) sklamaný 
(I) nevhodný 
(J) lenivý 
  



  111  verbálna časť  111 

© Scio 2021  4 

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. 

Tí, ktorí nemôžu prísť na meno Európskej únii, robia tak často preto, že údajne išlo o politický a nie ekonomický projekt – ako by to 
bolo samo o sebe niečo zlé. Skutočnosť, že euro je predovšetkým politický, nie ekonomický projekt, ho v očiach mnohých ekonómov 
diskredituje na úroveň neprijateľnosti. Ale čo je na tom zlé, že niečo nie je ekonomický projekt? Odkiaľ sa berie toto scestné 
preceňovanie dôležitosti ekonomiky? Veď napríklad celý vznik Československa bol v každom zmysle viac projektom politickým, 
diplomatickým, historickým a ja neviem, čo ešte, než ekonomickým! Aj napriek tomu snáď nikto rozumný nepochybuje o tom, že 
tento krok bol vo vtedajšej situácii správnym rozhodnutím, ktoré českému aj slovenskému národu jednoznačne prospelo. Podobne to 
platí aj o neskoršom vzniku Českej republiky, ktorá evidentne vznikla preto, že Česi a Slováci uprednostnili ekonomické hľadisko 
pred politickým rozmerom. 

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

(A) Tí, ktorí nemôžu prísť na meno Európskej únii, robia tak často preto, že údajne išlo o politický a nie ekonomický projekt – ako 
by to bolo samo o sebe niečo zlé. 

(B) Skutočnosť, že euro je predovšetkým politický, nie ekonomický projekt, ho v očiach mnohých ekonómov diskredituje na úroveň 
neprijateľnosti. 

(C) Veď napríklad celý vznik Československa bol v každom zmysle viac projektom politickým, diplomatickým, historickým a ja 
neviem, čo ešte, než ekonomickým! 

(D) Aj napriek tomu snáď nikto rozumný nepochybuje o tom, že tento krok bol vo vtedajšej situácii správnym rozhodnutím, ktoré 
českému aj slovenskému národu jednoznačne prospelo. 

(E) Podobne to platí aj o neskoršom vzniku Českej republiky, ktorá evidentne vznikla preto, že Česi a Slováci uprednostnili 
ekonomické hľadisko pred politickým rozmerom. 

  

11. 

Chceme svietiť a kúriť, ale elektráreň alebo bioplynová stanica nech sa postaví inde. Radi by sme žili v čistej krajine, ale skládku 
odpadov vo svojej blízkosti odmietame. Skládky odpadov vlastne nechceme vôbec, ale spaľovne odpadov by rozhodne nemali stáť 
v našej obci. Demonštrujeme za práva menšín, ale beda, keby ich zástupcovia mali bývať niekde nablízku. Postaveniu prístreška pre 
bezdomovcov na námestí svojho mesta tiež nikto nebráni – veď sú to tiež ľudia, len mali v živote smolu. Radi by sme tiež mali dostatok 
vody a bojíme sa následkov povodní, ale priehrady alebo iné protipovodňové opatrenia nech radšej postavia ďalej od nás. Ideálne by 
jednoducho zrejme bolo, aby všetky uvedené zariadenia boli postavené na Marse, na Mesiaci, v Amerike, alebo aspoň v Nemecku; 
len nie u nás a hlavne nie v našej obci. Pojmy verejný záujem a solidarita ako by sa v dnešnej pragmatickej dobe úplne vytratili. 

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

(A) Skládky odpadov vlastne nechceme vôbec, ale spaľovne odpadov by rozhodne nemali stáť v našej obci. 
(B) Demonštrujeme za práva menšín, ale beda, keby ich zástupcovia mali bývať niekde nablízku. 
(C) Postaveniu prístreška pre bezdomovcov na námestí svojho mesta tiež nikto nebráni – veď sú to tiež ľudia, len mali v 

živote smolu. 
(D) Radi by sme tiež mali dostatok vody a bojíme sa následkov povodní, ale priehrady alebo iné protipovodňové opatrenia nech 

radšej postavia ďalej od nás. 
(E) Ideálne by jednoducho zrejme bolo, aby všetky uvedené zariadenia boli postavené na Marse, na Mesiaci, v Amerike, alebo 

aspoň v Nemecku; len nie u nás a hlavne nie v našej obci. 
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12. 

Psychológ Steven Pinker pred štyrmi rokmi zo štatistík usúdil, že v dnešnom svete sa odohráva omnoho viac vojen a násilia ako 
v minulosti. Od tej doby sa však zároveň vedie debata o tom, či sa Pinker neprepočítal. Jeho hlavným oponentom sa stal Nassim 
Nicholas Taleb, ktorý tvrdí, že želanie je v tomto prípade otcom myšlienky a všetko môže byť naopak. Taleb si vzal na pomoc 
talianskeho profesora štatistiky Pasquala Cirilla a v spoločnej štúdii použili inú štatistickú metódu, ako svetové „zlo“ merať. Vyšlo 
im, že Pinkerov optimizmus pramení z mylného predpokladu, že posledných sedemnásť mierových rokov vytvára trvalý trend. 
V skutočnosti však môže ísť len o prirodzenú „medzeru“ medzi obdobím veľkých vojen, akých poznajú dejiny mnoho. 

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

(A) Psychológ Steven Pinker pred štyrmi rokmi zo štatistík usúdil, že v dnešnom svete sa odohráva omnoho viac vojen a 
násilia ako v minulosti. 

(B) Od tej doby sa však zároveň vedie debata o tom, či sa Pinker neprepočítal. 
(C) Jeho hlavným oponentom sa stal Nassim Nicholas Taleb, ktorý tvrdí, že želanie je v tomto prípade otcom myšlienky a všetko 

môže byť naopak. 
(D) Taleb si vzal na pomoc talianskeho profesora štatistiky Pasquala Cirilla a v spoločnej štúdii použili inú štatistickú metódu, ako 

svetové „zlo“ merať. 
(E) V skutočnosti však môže ísť len o prirodzenú „medzeru“ medzi obdobím veľkých vojen, akých poznajú dejiny mnoho. 
  

13. 

Najnovší román francúzskeho autora Michaela Houellebecqa (1958) práve vyšiel v prvom českom vydaní. Nakladateľstvo Odeon ho 
prinieslo s titulom Mapa a územie v preklade Alana Beguivina. V románovom príbehu autor okrem iného zinscenoval vraždu postavy 
menom Michel Houellebecq. Vlani, bezprostredne po premiérovom vydaní, získal za túto knihu Houellebecq prestížnu Goncourtovu 
cenu. Autor vnímaný ako kontroverzný tak dostal tradičnú francúzsku literárnu cenu. A práve tento paradox pobúril prozaika Tahara 
Ben Jellouna, ktorý bol členom poroty, z ktorej na protest vystúpil. Pritom ešte o rok predtým táto kniha zožala veľký úspech aj na 
oceňovaní českojazyčných kníh Magnesia Litera. 

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

(A) Nakladateľstvo Odeon ho prinieslo s titulom Mapa a územie v preklade Alana Beguivina. 
(B) V románovom príbehu autor okrem iného zinscenoval vraždu postavy menom Michel Houellebecq. 
(C) Autor vnímaný ako kontroverzný tak dostal tradičnú francúzsku literárnu cenu. 
(D) A práve tento paradox pobúril prozaika Tahara Ben Jellouna, ktorý bol členom poroty, z ktorej na protest vystúpil. 
(E) Pritom ešte o rok predtým táto kniha zožala veľký úspech aj na oceňovaní českojazyčných kníh Magnesia Litera. 
  

14. 

Kreslila som ešte skôr, ako som začala hovoriť. Všade som chodila s vedierkom pasteliek. Môj prvý zachovaný obrázok je z obdobia, 
keď som mala dva roky. Jasne dokazuje, že pastelkami sa nedá vytvoriť naozajstné umelecké dielo. Moje vtedajšie, pastelkami 
vytvorené diela dodnes inšpirujú mnoho ľudí, pretože zistia, že k hodnotnej tvorbe nepotrebujú drahé farby ani nákladný ateliér. 
Umelecký dojem nezáleží na tom, čím tvoríme, ale na výsledku našej práce. 

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

(A) Kreslila som ešte skôr, ako som začala hovoriť. 
(B) Všade som chodila s vedierkom pasteliek. 
(C) Jasne dokazuje, že pastelkami sa nedá vytvoriť naozajstné umelecké dielo. 
(D) Moje vtedajšie, pastelkami vytvorené diela dodnes inšpirujú mnoho ľudí, pretože zistia, že k hodnotnej tvorbe nepotrebujú 

drahé farby ani nákladný ateliér. 
(E) Umelecký dojem nezáleží na tom, čím tvoríme, ale na výsledku našej práce. 
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15. 

Tento rok som mal možnosť, či možno lepšie, bol som nútený skúšať budúce kandidátky učiteľského povolania v počte, ktorý sa blížil 
k dvadsiatke. Nešlo teda o zanedbateľne malú vzorku. A výsledok nebol zďaleka taký žalostný, ako som bol mnohými kolegami 
tlačený očakávať. Ako examinátor som skôr mierny, bohužiaľ však viac ako polovica z nich neprešla ani tým najbenevolentnejším 
sitom (niektoré sa ukázali veľmi znalé, ale to celý problém nezmenšuje). Posudzovať inteligenciu je bez príslušného testu vždy ťažké, 
ale už prístup bol u mnohých z nich otrasný – nejsť na prednášky, neprečítať si skriptá, len to opakovane „skúšať“ za omieľania nič 
nehovoriacich fráz. Povolanie učiteľky na základnej škole je ťažké, kladie nároky aj na iné osobné vlastnosti než len na znalosti 
a intelekt a nie je pre ne nutné byť novou madam Curie, ale kdesi je hranica, za ktorú by sa nemalo poľaviť. Pokiaľ budú osoby, ktoré 
si netrúfnu na trvalú onduláciu či predaj textilu, hľadať svoje útočisko v učiteľstve, je sa čo o budúce generácie viac než obávať. 

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

(A) Tento rok som mal možnosť, či možno lepšie, bol som nútený skúšať budúce kandidátky učiteľského povolania v počte, ktorý 
sa blížil k dvadsiatke. 

(B) Nešlo teda o zanedbateľne malú vzorku. 
(C) A výsledok nebol zďaleka taký žalostný, ako som bol mnohými kolegami tlačený očakávať. 
(D) Ako examinátor som skôr mierny, bohužiaľ však viac ako polovica z nich neprešla ani tým najbenevolentnejším sitom (niektoré 

sa ukázali veľmi znalé, ale to celý problém nezmenšuje). 
(E) Posudzovať inteligenciu je bez príslušného testu vždy ťažké, ale už prístup bol u mnohých z nich otrasný – nejsť na prednášky, 

neprečítať si skriptá, len to opakovane „skúšať“ za omieľania nič nehovoriacich fráz. 
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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. 

Bar Levova línia bol systém opevnenia vybudovaný Izraelom 
na východnom brehu Suezského prieplavu za účelom obrany 
Sinaja, ktorý bol obsadený Izraelom počas šesťdennej vojny. 
Navzdory veľkým investíciám Bar Levova línia počas 
jomkipurskej vojny nesplnila na ňu kladené očakávania, keď 
rýchlo podľahla dobre pripravenému úderu kombinujúcemu 
faktor úplného prekvapenia a zdrvujúcu početnú i materiálnu 
prevahu útočníkov. Línia za týchto okolností nedokázala 
nepriateľa zastaviť ani poskytnúť Izraelu dostatočný čas na 
reakciu. Isté zdržanie a problémy Egypťanom síce spôsobila, no 
jednako nebolo dostatočné a snaha a nutnosť vyraziť na pomoc 
obkľúčeným jednotkám nakoniec izraelskú armádu naopak 
obmedzovala a privodila jej ďalšie veľké straty. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Počas jomkipurskej vojny čelil Izrael útoku koalície 
arabských krajín vedenej Egyptom. 

(B) V dôsledku zlyhania Bar Levovej línie stratil Izrael 
natrvalo územie, ktoré mala línia brániť. 

(C) Bar Levova línia nedokázala pri svojom jedinom bojovom 
využití splniť svoj účel. 

(D) V priebehu šesťdennej vojny došlo k prelomeniu Bar 
Levovej línie. 

(E) Niektoré jednotky brániace Bar Levovu líniu museli 
čeliť presile nepriateľa. 

  

17. 

Firma BASF produkujúca geneticky modifikovaný zemiak 
ukončila pre reštrikcie Európskej únie svoje aktivity v Európe 
a mieri do USA, kde sú ku genetickým modifikáciám 
ústretovejší. V Európe sa tým pádom prestal pestovať geneticky 
modifikovaný škrobárenský zemiak, z ktorého je možné 
vyrábať kvalitný škrob ekologicky šetrnejšími metódami, ktoré 
navyše nespotrebovávajú toľko energie ako tradičné postupy, 
ktoré sa znova budú musieť vrátiť do hry. Aj takéto dôsledky 
môže mať fanatická ochrana životného prostredia. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného textu? 

I. Európska únia zakázala pestovanie geneticky 
modifikovaných plodín, čo povedie k nárastu energetickej 
náročnosti poľnohospodárstva. 

II. Pre postoj európskej únie firma BASF ukončila v Európe 
výrobu kvalitného škrobu metódami menej zaťažujúcimi 
životné prostredie. 

III. Snaha o ochranu životného prostredia môže paradoxne 
viesť k návratu energeticky náročnejších výrobných 
postupov. 

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

18. 

Pokiaľ nie je prekročená kritická teplota plynu, prebieha 
skvapalňovanie aj len samotným zvyšovaním tlaku. Nad 
kritickou teplotou však nie je možné plyn skvapalniť ani pri 
najvyšších tlakoch. Pretože kritická teplota mnohých plynov 
leží nad normálnou teplotou okolia, je možné takéto plyny 
jednoducho skvapalniť zvýšením tlaku. Ostatné plyny sa musia 
najskôr pomocou chladiacich zariadení ochladiť. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného textu? 

I. Všetky plyny je možné skvapalniť dostatočným zvýšením 
teploty. 

II. Každý plyn je možné skvapalniť kombináciou zníženia 
teploty a znížením tlaku. 

III. Plyny s vysokou kritickou teplotou sú neskvapalniteľné. 

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

19. 

Na území Českej republiky ubúdajú vtáky mnohých tu bežných 
druhov. Najviac je tento trend vidieť u populácie poľných 
a lúčnych druhov vtákov, ktoré od roku 1982 do roku 2019 
poklesli v úhrne o 31,2 %. Celkové počty vtákov sa na území 
ČR v tomto období znížili o takmer šesť percent. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Od roku 1982 do roku 2019 na území Českej republiky 
vymizlo šesť percent druhov vtákov. 

(B) V Českej republike patria k bežným druhom vtákov aj 
druhy poľné a lúčne. 

(C) Z územia Českej republiky od roku 1982 do roku 2019 
zmizlo 31,2 % bežných, predovšetkým lesných a lúčnych 
druhov vtákov. 

(D) Bežné druhy vtákov ubúdajú na území Českej republiky 
až od roku 1982. 

(E) Od roku 1982 do roku 2019 sa na území Českej republiky 
znížil celkový počet bežných vtákov o šesť percent. 
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20. 

Pokiaľ došlo k zrušeniu podielového spoluvlastníctva dohodou, 
je potrebné tiež dohodou urobiť vzájomné vyrovnanie medzi 
spoluvlastníkmi. Dohoda o vyrovnaní spoluvlastníctva bude 
súčasťou dohody o zrušení a ako obojstranný úkon musí spĺňať 
všetky všeobecné náležitosti právnych úkonov, čo je 
predpokladom jej platnosti. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Ak nedôjde k vyrovnaniu dohodou medzi spoluvlastníkmi, 
o vyrovnaní rozhodne súd. 

(B) Ak dohoda o vyrovnaní spoluvlastníctva nespĺňa 
všeobecné náležitosti právnych úkonov, táto dohoda 
nie je platná. 

(C) Zrušenie podielového spoluvlastníctva je možné urobiť 
dohodou, prípadne iným obojstranným právnym úkonom. 

(D) Rozhodnutie o zrušení spoluvlastníctva je právnym 
úkonom nariadeným súdom, ak nedôjde k dohode 
spoluvlastníkov. 

(E) Spôsob vyrovnania majetkových nárokov obchodných 
spoločníkov je možné určiť výhradne dohodou medzi 
spoločníkmi. 

  

21. 

U individuálne žijúcich druhov zveri dochádza niekedy k tomu, 
že sa aj mimo ruje stretávajú samce so samicami na hranici 
svojich susedných revírov alebo na miestach, kde sa ich revíry 
sčasti prekrývajú. Pritom sa stretávajú len príležitostne alebo aj 
pravidelne. Počas stretávania sa zdravia, očuchávajú a chvíľu 
spolu zotrvávajú, potom sa opäť rozídu. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného textu? 

I. Niektoré individuálne žijúce samce občas prekračujú 
hranice revírov individuálne žijúcich samíc. 

II. Individuálne žijúce samice nadväzujú mimo ruje 
s individuálne žijúcimi samcami trvalé monogamné 
vzťahy. 

III. U individuálne žijúcich druhov zveri sa revíry samcov 
môžu sčasti prekrývať s revírmi samíc. 

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

22. 

Britské hudobné ceny Brit Awards ovládli v stredu večer kapela 
The 1975 a DJ Calvin Harris, ktorí získali po dve ocenenia. 
Oproti tomu príliš neuspeli ženy, ktoré vládli nomináciám. 
Z dvojice speváčok Dua Lipa a Anne-Marie, ktoré mali po 
štyroch nomináciách, premenila aspoň jednu zo svojich 
nominácií na cenu len Lipa. Krištáľové sošky pre víťazov 
vyrobili tento rok sklári z českej spoločnosti v Desnej 
v Liberecku. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Anne-Marie nedostala navzdory štyrom nomináciám 
žiadnu z cien v Brit Awards. 

(B) V Brit Awards sa každý rok odovzdávajú sošky, ktoré 
majú pôvod v sklárňach v Liberecku. 

(C) Stávkové kancelárie favorizovali na celkové víťazstvo 
v Brit Awards jednu zo speváčok Dua Lipa a Anne-Marie. 

(D) DJ Calvin Harris premenil všetky svoje nominácie v Brit 
Awards a odniesol si dve krištáľové sošky. 

(E) V rámci Brit Awards sú oceňovaní len britskí speváci 
a hudobníci. 

  

23. 

Na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne, na ktorom sa 
ukrýva zakladateľ WikiLeaks Julian Assange, bol objavený 
skrytý mikrofón. Ekvádorský minister zahraničia Ricardo 
Patino uviedol, že mikrofón bol nájdený v kancelárii 
ekvádorského veľvyslanca Ana Albana v deň, keď Patino 
navštívil veľvyslanectvo, aby sa na tamojšej recepcii stretol 
s Assangom. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) V deň, keď sa mal minister Patino stretnúť s ekvádorským 
veľvyslancom v jeho kancelárii, bol na veľvyslanectve 
v Londýne nájdený skrytý mikrofón. 

(B) Ekvádorský minister zahraničia uviedol, že našiel skrytý 
mikrofón na veľvyslanectve v Londýne, kde pracuje 
zakladateľ WikiLeaks Julian Assange. 

(C) Ekvádorský minister Patino sa v budove londýnskeho 
veľvyslanectva mal stretnúť s Julianom Assangom kvôli 
nálezu mikrofónu v jednej z kancelárií. 

(D) V kancelárii zakladateľa WikiLeaks v budove 
ekvádorského veľvyslanectva bol objavený skrytý 
mikrofón počas návštevy ekvádorského ministra. 

(E) V deň, keď bol minister Patino prítomný na 
veľvyslanectve v Londýne za účelom schôdzky 
s Assangom, bol v jednej z miestností veľvyslanectva 
nájdený skrytý mikrofón. 
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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 

Dospelí dobre vedia, že je takmer nemožné donútiť násťročného, aby sa sústredil na niečo, čo oni považujú za dôležité, a často nechápu, 
prečo na ich doteraz vzorné dieťa zrazu nefungujú varovania, tresty ani odmeny. A tou hlavnou príčinou je podľa najnovších výskumov 
mozog. Ten totiž počas dospievania prechádza zásadnými premenami a vďaka kvalitnejším prístrojom dnes vieme zistiť, čo presne sa 
v ňom deje. Napríklad sivá mozgová hmota, ktorá do tej doby bujne rástla, sa v tomto období začína stenčovať. A aby sa stal 
výkonnejším, mozog sa zbavuje prebytočných nervových spojení. 

Časopis Nature Communications zverejnil závery výskumu, počas ktorého vedci skúmali mozgy osôb vo veku od 13 do 20 rokov 
a zbierali údaje zo skenov funkčnej magnetickej rezonancie merajúcej mozgovú aktivitu. Dospievajúci počas sledovania hrali videohru 
a za správne odpovede dostávali odmeny, za zlé boli potrestaní. Asi by ste očakávali, že pri otázkach, kde boli vyššie stávky, hráči 
dosahovali lepšie výsledky – ale takto sa správali len tí starší (19 a 20). Tí mladší však boli pri stávkach o väčšie i menšie odmeny 
rovnako neúspešní. Dôvodom je, že ich mozog nemá vyvinuté spoje, ktoré sú zodpovedné za odhad rizika. Teda ani nemôžu byť dobrí 
vo vytváraní vzťahov medzi tým, čo chcú, a tým, aké je to rizikové; alebo tým, čo činnosťou môžu získať, alebo naopak stratiť. Táto 
schopnosť sa mozgu vracia až neskôr. Táto informácia môže byť podľa vedcov veľmi prospešná pre mnoho odborov, a to ako pre 
vzdelanie, tak aj pre psychológov alebo rodičov. Tí sa napríklad môžu dopúšťať chyby tým, že zvyšujú tresty alebo odmeny svojim 
dospievajúcim potomkom – na nich to má však len minimálny vplyv, pretože ešte nemajú vyvinutý mechanizmus, ktorým by to 
vyhodnotili. 

Človek tak ani nemusí byť neurovedcom, aby vedel, že dospievajúci sú na rôzne podnety citlivejší, viac hľadajú vzrušenie a tiež 
riskujú omnoho viac než ľudia v akomkoľvek inom veku. 

(preložené z: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2320033-mozkove-skenery-odhalily-proc-je-s-teenagery-tezka-domluva-nefunguje-
jim-centrum-odmen) 

24. 

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vystihuje, ako sa 
podľa uvedeného textu správajú mladší dospievajúci? 

(A) Vyhľadávajú prevažne činnosti, pri ktorých môžu veľa 
získať. 

(B) Nadpriemerne riskujú bez kontroly dôsledkov svojho 
správania. 

(C) Vyhľadávajú videohry prevažne s vyššími stávkami. 
(D) Sú citlivejší a omnoho menej riskujú. 
(E) Citlivo reagujú na odmeny a tresty. 
  

25. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Mladí ľudia si svoje problémy v dospievaní zámerne 
spôsobujú sami. 

(B) Mladí ľudia v období dospievania neberú ohľad na 
druhých. 

(C) Mladým ľuďom sa v období dospievania nedarí plánovať 
budúcnosť. 

(D) Odmeny na rozdiel od trestov na mladých ľudí v období 
dospievania nefungujú. 

(E) Niektoré rysy správania dospievajúcich majú vedecké 
vysvetlenie. 

  

26. 

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie opisuje, čo podľa 
výskumu platí pre osoby vo veku 19 až 20 rokov? 

(A) Nerozumejú vzťahom medzi tým, čo chcú, a tým, aké je to 
rizikové. 

(B) Pri otázkach s vyššími stávkami dosahujú lepšie 
výsledky. 

(C) Pri stávkach o väčšie aj menšie sumy sú rovnako úspešní. 
(D) Sústreďujú sa len na to, čo je pre nich dôležité. 
(E) Vyhýbajú sa videohrám s vyšším rizikom straty. 
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TEXT K ÚLOHÁM 27 AŽ 29 

Trasológia je jedným z hlavných odborov kriminalistickej techniky a zaoberá sa vyhľadávaním, zaisťovaním a skúmaním stôp bosých 
a obutých nôh, dopravných prostriedkov a ďalších stôp podobného druhu. Z hľadiska kriminalistickej identifikácie sú objektom 
trasológie stopy ako osôb, tak aj vecí a prípadne zvierat. Trasológia sa zaoberá skúmaním uvedených stôp, pokiaľ sú v nich zobrazené 
znaky vonkajšej štruktúry objektu alebo pokiaľ obsahujú informácie o biomechanickom obsahu týchto stôp. Bez trasológie by 
mnohokrát nebolo možné usvedčiť páchateľa zo spáchaného trestného činu. 

Trasologické stopy sú veľmi často viditeľné, a ich vyhľadávanie preto vyžaduje len starostlivú prácu, hlavne pri obhliadke miesta činu. 
Zvláštnu pozornosť je pritom potrebné venovať pohybu pri obhliadke miesta činu, aby nedošlo k poškodeniu alebo zničeniu týchto 
stôp vlastnou chôdzou. Zaisťovanie trasologických stôp je možné robiť niekoľkými spôsobmi. Zaisťovanie in natura je málo časté, 
väčšinou totiž nie je možné odobrať stopy aj s nosičom a poslať ich na preskúmanie. To prichádza do úvahy len vtedy, ak je stopa 
vytvorená na malom a skladnom objekte, akým môže byť napríklad hárok papiera alebo časť novín. Iné trasologické stopy je možné 
prenášať na daktyloskopické fólie. Daktyloskopické stopy, napríklad odtlačky prstov, zanecháva človek vďaka tomu, že ruky sú trvalo 
jemne spotené. Takáto stopa sa potom dá zviditeľniť fyzikálnymi alebo chemickými metódami. Daktyloskopia skúma akékoľvek 
zmeny v dráhach papilárnych línií (tzv. markanty). Zhoda odtlačku sa potvrdí pri zhode 10 až 15 markantov. Vyskytujú sa však aj 
prípady, keď aj daktyloskopické stopy môžu označiť nesprávneho človeka. 

Pravdepodobne najvhodnejším a súčasne najšetrnejším spôsobom zaisťovania trasologických stôp je ich fotografovanie. Pri 
fotografovaní je nutné dodržať kolmosť optickej osi fotoaparátu k rovine stopy pre zamedzenie skreslenia fotografovanej stopy. 
Fotografuje sa zásadne s priloženým meradlom v tesnej blízkosti zachytávanej stopy. Zvláštnu starostlivosť si zasluhuje zaisťovanie 
trasologických stôp odlievaním, ktoré sa uplatňuje prevažne u plastických stôp, ale aj u niektorých atypických plošných stôp. Ako 
odlievacie materiály sa používajú tradične sadra a novo silikónové materiály. 

Po vyhľadaní a zaistení trasologických stôp môže často príslušný odborník (trasológ) na základe ich posúdenia zúžiť okruh objektov, 
ktoré ich mohli vytvoriť. Na to slúžia rôzne katalógy obuvi, pneumatík a ďalších trasologických objektov. 

(vzhľadom k povahe jednej z úloh nie je uvedený zdroj) 

27. 

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

(A) predstaviť najdôležitejšie kriminalistické odbory 
(B) porovnať trasológiu a daktyloskopiu z hľadiska významu 

pri vyšetrovaní trestných činov 
(C) vymedziť trasológiu a základné postupy pri 

vyhľadávaní a zaisťovaní trasologických stôp 
(D) detailne opísať postup policajných orgánov na mieste činu 
(E) uviesť ďalšie odbory okrem kriminalistiky, v ktorých je 

trasológia využívaná 
  

28. 

Ktorá z nasledujúcich pasáží uvedeného textu predstavuje 
spochybnenie výpovednej hodnoty daktyloskopických stôp? 

(A) Iné trasologické stopy je možné prenášať na 
daktyloskopické fólie. 

(B) Daktyloskopické stopy zanecháva človek vďaka tomu, že 
dlane sú trvalo jemne spotené. 

(C) Takáto stopa sa potom dá zviditeľniť fyzikálnymi alebo 
chemickými metódami. 

(D) Zhoda odtlačku sa potvrdí pri zhode 10 až 15 markantov. 
(E) Vyskytujú sa však aj prípady, keď aj daktyloskopické 

stopy môžu označiť nesprávneho človeka. 
  

29. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Zaisťovanie stôp in natura je dnes skôr raritou, hoci 
v minulosti patrilo k najčastejším postupom kriminalistov. 

(B) Odlievanie stôp patrí k najnáročnejším spôsobom 
zaisťovania trasologických stôp, a preto nie je toľko 
využívané. 

(C) Trasológia môže prispieť k usvedčeniu páchateľa 
trestného činu. 

(D) Zobrať odtlačok prsta z predmetu sa dá len vtedy, ak bolo 
na ňom zanechaných aspoň 10 markantov. 

(E) Daktyloskopická stopa zostáva na predmete vďaka jeho 
fyzikálnym a chemickým vlastnostiam. 
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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 

O projekte vodného koridoru Dunaj-Odra-Labe (D-O-L) sa hovorí ako o megalomanskom: Je však 400 mld. Kč investovaných do 
dopravnej infraštruktúry počas 25 rokov naozaj taká vysoká investícia? V rokoch 2001 – 2008 bolo investovaných v ČR do železnice 
152 mld. Kč. V prepočte na 25 rokov je to 475 mld. Kč. Pri cestách je tento prepočet 821 mld. Kč. Do vodných ciest bolo za rovnaké 
obdobie investovaných len 3,2 mld. Kč. To je samo o sebe dôvod, prečo by sa do koridoru D-O-L, aj do ďalších vodných projektov, 
malo teraz podstatne viac investovať. 

Je zrejmé, že D-O-L môže priniesť mnoho výhod pre Českú republiku. Jednou z nich bude zníženie negatívnych dopadov dopravy na 
životné prostredie. Na diaľnici bude menej kamiónov a ovzdušie bude čistejšie. Dôjde aj k zlacneniu dopravy a k jej zrýchleniu oproti 
cestám po mori. Vzniknú nové príležitosti pre podnikateľov alebo pracovné miesta. Najskôr je však potrebné zhotoviť štúdiu 
uskutočniteľnosti so zohľadnením ekonomického prínosu, aby sme aj v týchto ohľadoch mohli hovoriť číslami. Dnes zatiaľ kritikom 
môžeme ukázať len príklady dobrej praxe. Nemecko na svojom území prepojilo prieplavom Odru s Labe, Labe s Rýnom a nakoniec 
nedávno aj Rýn s Dunajom. Nesmieme zabudnúť ani kanál medzi Mohanom a Dunajom, teda Mohan-Dunaj. Prečo sa k tomu Nemecko 
uchýlilo? Výrobné závody sa z pochopiteľných dôvodov stavali pri vodnej ceste alebo sa k nim vodná cesta, pokiaľ to bolo možné, 
priviedla. Nemci totiž vedeli, že na to, aby mohli exportovať produkty ťažkého strojárenstva, potrebujú vodnú dopravu, pretože iným 
druhom dopravy to ani veľakrát nejde. A okrem toho si uvedomovali, že podmienkou úspechu v oblasti exportu všeobecne je cena, 
ktorej súčasťou je doprava, pričom vodná doprava je lacnejšia. Preto tiež Nemci dnes asi 12 % prepráv na svojom území realizujú po 
riekach a kanáloch a je to tiež celkom nepochybne jeden z dôvodov úspechu nemeckej ekonomiky. 

preložené z: Názory, podpora vodního koridoru D-O-L. Vodní koridor Dunaj–Odra–Labe [online], [cit. 20. 6. 2018]. Dostupné na 
WWW: <http://www.d-o-l.cz/index.php/cs/nazory>. 

TEXT 2 

Výstavba kanálu Dunaj-Odra-Labe sa periodicky vracia na politickú scénu. Ako dopadne tentoraz? Nevieme, nikto, bohužiaľ, doteraz 
nezverejnil výpočet ekonomickej efektívnosti, ktorý môže ukončiť nepodložené debaty. Výstavba predpokladá tri hlavné prínosy – 
nižšia cena dopravy, zásobovanie vodou v období sucha a ochrana pred povodňou. Povedľa toho býva občas spomínaný aj priaznivý 
vplyv na životné prostredie. 

Len si ukážme na nemeckom príklade, aký to niekedy môže byť nezmysel. Kanál Mohan-Dunaj je pre úsek Dunaj-Odra asi 
najpriliehavejšou paralelou. Meria 170 kilometrov, čo zahŕňa 102 kilometrov v okolí rozvodia bez prirodzeného prítoku vody, ktorý 
sa musí čerpať zdola hore. Vtedajší bavorský minister dopravy Volker Hauff kedysi prehlásil, že ide o najhlúpejší projekt od 
Babylonskej veže a dúfal, že sa ho nepodarí nikdy dokončiť. Dúfal márne, kanál sa dostaval v roku 1992. Hauff mal však pravdu, na 
plavebných poplatkoch zarobí kanál len asi pätinu prevádzkových nákladov, zvyšok pokrýva bavorské ministerstvo dopravy. Zisk pre 
Nemecko teda s kanálom rozhodne neprišiel. Napokon preto sa v Nemecku z celkového objemu dopravy využíva riečna doprava len 
v necelých 15 percentách. Riečna doprava na veľké vzdialenosti totiž nie je taký zázrak. Cesta Rotterdam-Odesa po riekach trvá zo 
západu na východ 23 dní a späť 30 dní. Po mori cez Gibraltár a Bospor sa loď plaví desať dní, rýchlejšia potom šesť. Náklady na cestu 
po mori sú desatinové, doba zhruba tretinová. Čo sa ďalších argumentov týka, nie som schopný ich posúdiť bez nezávislej analýzy, 
príde mi len absurdné, že kopanie kanála do zeme cez polovicu republiky vníma niekto ako prínos pre životné prostredie. 

preložené z: SUK, Jiří. Plavecký mariáš na kanálu Dunaj–Odra–Labe. Česká pozice [online], [cit. 20. 6. 2018]. Dostupné na 
WWW: <http://ceskapozice.lidovky.cz/plavecky-marias-na-kanalu-dunaj-odra-labe-ff4-/forum.aspx?c=A180209_002425_pozice-

forum_lube>. 



  111  verbálna časť  111 

© Scio 2021  12 

30. 

V ktorom z nasledujúcich bodov sa autori uvedených textov 
najviac zhodujú? 

(A) Považujú nemeckú ekonomiku za jednu z najvyspelejších 
na svete. 

(B) Uvádzajú, že náklady na cestnú dopravu sú výrazne vyššie 
než na lodnú dopravu. 

(C) Chýba im analýza ekonomického prínosu D-O-L. 
(D) Hodnotia kladne prínos D-O-L pre životné prostredie. 
(E) Navrhujú vypracovať štúdiu posudzujúcu vplyvy stavby 

na životné prostredie. 
  

31. 

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vystihuje, ako sa autor 
druhého textu stavia ku kanálu Mohan-Dunaj označenom 
v prvom texte ako príklad dobrej praxe? 

(A) Spochybňuje ho ako príklad dobrej praxe s uvedením 
konkrétnych čísel. 

(B) Nemalo by podľa neho v budúcnosti dôjsť k budovaniu 
tohto vodného kanála. 

(C) Súhlasí s jeho efektívnosťou, morskú dopravu však 
považuje za prínosnejšiu. 

(D) Uvádza, že ide o nezmyselný projekt, svoje tvrdenie však 
nepodkladá žiadnymi argumentmi. 

(E) Kanál D-O-L by sa podľa neho mal v úseku pri Dunaji na 
tento kanál napojiť. 

  

32. 

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vystihuje, aký postoj 
k projektu D-O-L prezentujú autori v uvedených textoch? 

(A) Autor prvého textu je nadšeným zástancom projektu, autor 
druhého textu lodnú dopravu všeobecne jednoznačne 
odmieta. 

(B) Autor prvého textu sa projektu zastáva, autor druhého 
textu upozorňuje na jeho možnú nezmyselnosť. 

(C) Podľa autora prvého textu by sa malo s výstavbou kanála 
začať neodkladne, autor druhého textu výstavbu 
podmieňuje analýzou ekonomickej efektívnosti. 

(D) Autor prvého textu obhajuje potrebu kanála poukázaním 
na previazanosť s nemeckou ekonomikou, autor druhého 
textu to vyvracia. 

(E) Autor prvého textu je presvedčený o prínose projektu, 
autor druhého textu má v niektorých aspektoch 
pochybnosti o realizovateľnosti celého projektu. 

  

33. 

Ktorý z nasledujúcich prínosov D-O-L je vyslovene spomenutý 
aspoň v jednom z uvedených textov, ale žiadny z nich ho 
detailnejšie nerozvádza? 

(A) zrýchlenie riečnej lodnej dopravy 
(B) ochrana pred povodňami 
(C) zvýšenie nákladov na lodnú dopravu 
(D) rozvoj priemyslu v oblasti ťažkého strojárstva 
(E) podpora exportu českého tovaru 
  

 
 
 

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 

Nasledujúci graf zachytáva, koľko hodín celkom venovalo päť kamarátov (Peter, Karol, Lukáš, Michal, Jakub) sledovaniu piatich 
seriálov (Comeback, Simpsonovci, Stranger Things, Dexter, Hra o tróny) v priebehu mesiaca apríl. 

 
 

34. 

Priemerne o koľko minút viac sledoval v apríli denne uvedené 
seriály Jakub než Michal? 

(A) o 3 minúty 
(B) o 5 minút 
(C) o 15 minút 
(D) o 30 minút 
(E) Žiadna z odpovedí (A) až (D) nie je správna. 
  

35. 

Ktorý z kamarátov sledoval počas apríla seriál Comeback dlhšiu 
dobu ako seriál Hra o tróny? 

(A) len Jakub 
(B) len každý z dvojice Peter, Jakub 
(C) len každý z dvojice Karol, Michal 
(D) každý z trojice Peter, Michal, Jakub 
(E) každý z trojice Karol, Lukáš, Michal 
  

36. 

Pokiaľ by platilo, že každá časť seriálu Comeback trvá 25 minút, 
o koľko menej častí seriálu Comeback by za apríl videl Lukáš 
oproti Jakubovi? 

(A) o 12 častí 
(B) o 20 častí 
(C) o 24 častí 
(D) o 48 častí 
(E) Obidvaja kamaráti by videli rovnaký počet častí. 
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TEXT K ÚLOHÁM 37 AŽ 39 

Nasledujúce tabuľky ukazujú vybrané údaje zo zoologickej záhrady pre šesť skupín živočíchov za roky 2010 a 2015. 

Rok 2010: 

  počet jedincov počet druhov podiel ohrozených druhov 

cicavce 1 100 100 25 % 

vtáky 2 400 240 30 % 

plazy 800 90 20 % 

obojživelníky 150 10 30 % 

ryby 900 35 20 % 

bezstavovce 120 40 25 % 

Rok 2015: 

  počet jedincov počet druhov podiel ohrozených druhov 

cicavce 1 200 150 30 % 

vtáky 1 800 300 30 % 

plazy 1 000 100 20 % 

obojživelníky 140 10 40 % 

ryby 800 30 10 % 

bezstavovce 100 35 20 % 

 

37. 

Celkom koľko bolo v zoologickej záhrade v roku 2015 
dohromady ohrozených druhov plazov a ohrozených druhov 
obojživelníkov? 

(A) 18 
(B) 20 
(C) 21 
(D) 24 
(E) 60 
  

38. 

Celkom o koľko viac ohrozených druhov cicavcov bolo 
v zoologickej záhrade v roku 2015 než v roku 2010? 

(A) o 50 
(B) o 45 
(C) o 25 
(D) o 20 
(E) o 5 
  

39. 

Pre ktoré skupiny živočíchov platí, že počet druhov 
v zoologickej záhrade v danej skupine bol v roku 2010 vyšší než 
v roku 2015? 

(A) len pre každú skupinu z dvojice cicavce, plazy 
(B) len pre každú skupinu z dvojice ryby, bezstavovce 
(C) len pre každú skupinu z trojice cicavce, plazy, 

obojživelníky 
(D) len pre každú skupinu z trojice vtáky, obojživelníky, ryby 
(E) pre každú skupinu zo štvorice cicavce, vtáky, plazy, 

obojživelníky 
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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 kruhu vpísaného do 
štvorca so stranou dĺžky a 

obsah kruhu opísaného 
štvorcu s uhlopriečkou dĺžky 

a 
 

(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. 

V osudí je deväť gúľ očíslovaných rôznymi celými číslami 
1 až 9. Z osudia naraz vytiahneme dve gule. 

pravdepodobnosť, že súčet 
čísel na vytiahnutých guliach 
sa bude rovnať 9 

pravdepodobnosť, že súčet 
čísel na vytiahnutých guliach 

sa bude rovnať 13 
 

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

42. 
 

počet strán pravidelného 
dvanásťuholníka 

počet uhlopriečok 
pravidelného 

dvanásťuholníka 
 

(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. 

V škatuľke je 20 rovnakých modrých guľôčok a 20 rovnakých 
zelených guľôčok. 

Štyri modré guľôčky a jedna zelená guľôčka vážia dohromady 
rovnako ako tri modré guľôčky a tri zelené guľôčky. 

celková hmotnosť troch 
modrých guľôčok 

celková hmotnosť dvoch 
zelených guľôčok 

 

(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. 
 

najmenší možný počet 
rôznych jednociferných čísel, 
ktoré medzi sebou musíme 
vynásobiť, aby sme získali 
štvorciferný výsledok 

najmenší možný počet 
rôznych dvojciferných čísel, 

ktoré spolu musíme sčítať, 
aby sme získali štvorciferný 

výsledok 
 

(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. 

Otáčavý záhradný ostrekovač pôvodne zavlažoval plochu 
v tvare kruhu s priemerom 6 metrov. Ostrekovač stojí v jej 

strede. 
Po zvýšení tlaku vody sa dostrek tohto ostrekovača predĺžil 

o 1 meter v každom smere. 

pôvodne zavlažovaná plocha 
prírastok novo zavlažovanej 

plochy vďaka zvýšeniu tlaku 
vody 

 

(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. 

Juraj beží dvadsaťkilometrové preteky, celé ich beží stále 
rovnakou rýchlosťou. Dobehne do cieľa za menej než 2 hodiny 
od štartu? 

(1) Po n minútach behu má ubehnutých práve 200n  metrov. 
(2) Po 20 minútach behu má ubehnutých o práve 8 km menej 

než za celú prvú hodinu behu. 

(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. 

Trasa pretekov vedie po priamej ceste od štartu cez stanovištia 
A a B (v tomto poradí) do cieľa. Koľko km sú stanovištia A a B 
od seba vzdialené? 

(1) Vzdialenosť stanovišťa A od cieľa je o 4 km väčšia než 
vzdialenosť stanovišťa B od cieľa. 

(2) Vzdialenosť stanovišťa A od cieľa je o 4 km väčšia než 
vzdialenosť stanovišťa B od štartu. 

(A) Tvrdenie (1) samotné je dostačujúce, ale tvrdenie (2) 
samotné nie je dostačujúce. 

(B) Tvrdenie (2) samotné je dostačujúce, ale tvrdenie (1) 
samotné nie je dostačujúce. 

(C) Obe tvrdenia dohromady sú dostačujúce, ale ani jedno 
tvrdenie samotné nie je dostačujúce. 

(D) Každé tvrdenie samotné je dostačujúce. 
(E) Tvrdenia (1) a (2) dohromady nie sú dostačujúce. 
  

48. 

Platí, že 3x  ? 

(1) 2 25x   
(2) 3 8 2x    

(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. 

Šesť rovnako výkonných dláždičov položilo za štyri hodiny 
dlažbu na tretine námestia. Potom traja z nich museli odísť 
k lekárovi. Za ako dlho položia zvyšní dláždiči rovnakým 
tempom dlažbu na zvyšku námestia? 

(A) za 12 hodín 
(B) za 14 hodín 
(C) za 16 hodín 
(D) za 24 hodín 
  

50. 

Ktorým z nasledujúcich čísel je vždy deliteľný bezo zvyšku 
súčet štyroch po sebe idúcich kladných celých čísel? 

(A) 2 
(B) 3 
(C) 4 
(D) Žiadna z odpovedí (A) až (C) nie je správna. 
  

51. 

Na vysokej škole trvá každá prednáška 90 minút. Medzi 
každými dvoma prednáškami je prestávka štvrť hodiny. Prvá 
prednáška začína o 7.30, posledná prednáška končí o 19.30. 
Koľko je to prednášok za deň? 

(A) 6 
(B) 7 
(C) 8 
(D) 9 
  

52. 

Pani Veselá mala za novú práčku zaplatiť toľko, koľko tvoria 
tri pätiny jej mesačného platu. Potom ale dostala 20 % zľavu. 
Koľko korún je jej mesačný plat, pokiaľ jej po zaplatení 
zlacnenej práčky zostalo z mesačného platu 26 000 korún? 

(A) 32 500 korún 
(B) 42 000 korún 
(C) 50 000 korún 
(D) Žiadna z možností (A) až (C) nie je správna. 
  

53. 

Máme tri do seba zapadajúce ozubené kolieska spojené v rade 
(prvé koliesko poháňa druhé koliesko, to poháňa tretie 
koliesko). Prvé koliesko má 80 zubov, druhé 20 zubov a tretie 
40 zubov. Koľkokrát sa otočí tretie koliesko, pokiaľ sa prvé 
koliesko otočí práve raz? 

(A) raz 
(B) dvakrát 
(C) štyrikrát 
(D) osemkrát 
  

54. 

Radko sa rozhodol začať behať. Prvý deň zabehol 
šesťkilometrový okruh presne za 33 minút. Behal denne a jeho 
čas sa každý deň zlepšoval oproti predchádzajúcemu dňu 
o 10 sekúnd. Na koľký deň Radko zabehol okruh za 30 minút? 

(A) 15. deň 
(B) 18. deň 
(C) 19. deň 
(D) 30. deň 
  

55. 

Každý z dvoch hráčov má sadu desiatich kartičiek s číslami 
1 až 10, každé z nich sa v sade vyskytuje len na jednej kartičke. 
Hráči si kartičky zoradia podľa svojho rozhodnutia. Potom 
porovnajú čísla na prvých kartičkách v poradí. Hráč s vyšším 
číslom získava kartičku súpera, pri rovnakých číslach si každý 
nechá svoju kartičku, porovnané kartičky sa odložia bokom. 
Rovnakým spôsobom sa porovnajú druhé kartičky v poradí, 
atď., až posledné kartičky, čím sa hra končí. Koľko najviac 
kartičiek (svojich aj získaných celkom) môže mať hráč na 
konci hry? 

(A) 20 
(B) 18 
(C) 16 
(D) 10 
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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. 

V zoo je c cicavcov, v vtákov a o obojživelníkov (aspoň jedno 
zviera z každého), pričom iné ako tieto zvieratá v zoo nemajú. 
Platia vzťahy: 

2c v  

10o v   

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedených vzťahov? 

(A) Aj keby 10 vtákov zo zoo uletelo, boli by vtáky stále 
početnejšie ako cicavce aj ako obojživelníky. 

(B) Cicavcov je v zoo viac ako vtákov a obojživelníkov 
dohromady. 

(C) Vtáky predstavujú aspoň tretinu všetkých zvierat v zoo. 
(D) Keby bolo v zoo o 10 obojživelníkov viac, vyrovnal by sa 

ich počet s počtom vtákov. 
  

57. 

Obchodník s mobilnými telefónmi predal v októbri O telefónov, 
v novembri N telefónov a v decembri D telefónov. V decembri 
predal o deväťdesiat telefónov viac, ako bola polovica 
priemerného počtu telefónov predaných počas jedného mesiaca 
v období októbra až novembra. Ktorá z nasledujúcich rovníc 
opisuje uvedenú situáciu? 

(A) 
1

90
2 3

O N D
D

 
    

(B) 
1

90
2 2

O N
D


    

(C) 
1

90
2 2

O N
D

    
 

 

(D) 90
4

O N
D


   

  

58. 

Operácia ♥ je definovaná vzťahom 7a b ab a b     . Pre 
ktorú z nasledujúcich dvojíc hodnôt a, b je výsledok operácie 
a b  záporný? 

(A) 4a  , 2b   

(B) 1a  , 6b   

(C) 0a  , 7b    
(D) 2a  , 6b   
  

59. 

Ktorá z ponúknutých častí patrí do nasledujúceho vzťahu na 
miesto vyznačené čiarou, aby pre x rôzne od y vznikla platná 
rovnosť? 

(______)
2

x y
y


   

(A) 
2y

x y
 

(B) 
2x

y
 

(C) 
2y

x y
 

(D) 
x y

x 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 

Sedem kamarátov (dievčatá Klára, Lenka, Marta, Nina, chlapci 
Oliver, Peter, Roman) stoja v rade na horskú dráhu. O tom, 
v akom poradí stoja, vieme: 

 Medzi Petrom a Romanom stojí práve jedna osoba, a to 
dievča. 

 Marta stojí tesne za Klárou. 
 Peter stojí pred Martou, medzi nimi stoja práve dvaja 

kamaráti. 
 Prvá v rade stojí Lenka. 

60. 

Ktorý z kamarátov môže stáť v rade na druhom mieste? 

(A) len Nina 
(B) len Roman 
(C) len Oliver 
(D) len Klára 
(E) ktokoľvek z dvojice Nina, Roman 
  

61. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení platí? 

(A) Peter stojí tesne za Oliverom. 
(B) Oliver stojí v rade posledný. 
(C) Marta stojí tesne za Ninou. 
(D) Marta stojí v rade posledná. 
(E) Oliver stojí tesne za Romanom. 
  

62. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení nie je v súlade s uvedenými 
podmienkami? 

(A) Nina stojí v rade tretia. 
(B) Roman stojí v rade tretí. 
(C) Klára stojí za Petrom, medzi nimi stojí práve jeden 

kamarát. 
(D) Roman stojí pred Klárou, medzi nimi stoja práve traja 

kamaráti. 
(E) Lenka nestojí v rade ani posledná, ani predposledná. 
  

63. 

Ktorý z kamarátov môže stáť v rade na štvrtom mieste? 

(A) len Nina 
(B) len Oliver 
(C) len Peter 
(D) ktokoľvek z dvojice Nina, Peter 
(E) ktokoľvek z dvojice Peter, Roman 
  

TEXT K ÚLOHÁM 64 AŽ 66 

Päť dievčat (Alena, Biba, Cilka, Dana, Eva) a päť chlapcov 
(Fero, Gusto, Hugo, Ivan, Jano) sa rozhodlo vyvolávať duchov. 
Sadli si k obdĺžnikovému stolu tak, že vždy dve deti sedeli za 
kratšou stranou stola a tri za dlhšou stranou stola, a chytili sa 
okolo stola za ruky každý so svojimi susedmi. Cez roh stola sa 
držal za ruky vždy buď chlapec s chlapcom, alebo dievča 
s dievčaťom. Vieme, že: 

 Eva a Cilka sedeli vedľa seba za rovnakou stranou stola. 
 Biba a Alena sa držali za ruky cez roh stola. 
 Dana a Fero sedeli vedľa seba za kratšou stranou stola. 
 Fero a Ivan sa držali za ruky. 
 Jano sa nedržal za ruku ani s Gustom, ani s Hugom. 

64. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení nemusí byť pravdivé? 

(A) Priamo oproti Bibe sedel chlapec. 
(B) Priamo oproti Eve sedel chlapec. 
(C) Cilka sa držala za ruku s dvomi dievčatami. 
(D) Alena sa držala za ruku s jedným dievčaťom a s jedným 

chlapcom. 
(E) Fero sa držal za ruku s jedným dievčaťom a s jedným 

chlapcom. 
  

65. 

Pokiaľ by platilo, že Alena sedela vedľa Gusta, ktorá z 
nasledujúcich trojíc mohla sedieť spolu za rovnakou stranou 
stola? 

(A) Alena, Gusto, Jano 
(B) Biba, Hugo, Ivan 
(C) Cilka, Eva, Ivan 
(D) Cilka, Eva, Hugo 
(E) Hugo, Ivan, Jano 
  

66. 

Kto mohol sedieť priamo oproti Ivanovi? 

(A) len Cilka 
(B) len Jano 
(C) len ktokoľvek z dvojice Cilka, Eva 
(D) len ktokoľvek zo štvorice Cilka, Eva, Gusto, Hugo 
(E) ktokoľvek z pätice Cilka, Eva, Gusto, Hugo, Jano 
  

 
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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