
LOGICKÉ MYŠLENÍ (výroková logika, práce s čísly, kombinační schopnosti) 

1. Jsou dány tyto výroky: Všechny žáby jsou modré. Tento kůň je modrý. Vyberte, 

která možnost správná, pokud platí předchozí dva výroky: 

a. Tento kůň je žába. 

b. Žádná žába není tento kůň. 

c. Některý kůň je žába. 

d. Žádná odpověď není správná. 

 

2. Označte to ze čtyř těles, které odpovídá tomuto vzoru. Čárkovaně je označeno místo 

kde lze vzor překládat: 

                                                         

a.  

b.  

c.  

d.  

 

3. Které bude další číslo v řadě? 72, 63, 54, 45, 36, ... 

a. 27 

b. 37 

c. 26 

d. 25 

 



4. Spočti a zapiš výsledek: 

Petr přečetl 75% knihy o motorkách, což bylo 60 stran.  Kolik má kniha stran 

celkem?  

a. 40 

b. 75 

c. 80 

d. 90 

 

5. Jaký znak místo (?) následuje v řadě 2 B-4-D-6-? 

a. F 

b. 8 

c. C 

d. B 



VŠEOBECNÝ PŘEHLED (kulturně společenský přehled) 

1. Příkladem pozitivní diskriminace je: 

a. Stanovení povinnosti vysokých škol přijmout přednostně romské studenty. 

b. Poskytnutí záruky, že Romové dostanou za stejnou práci i stejný plat jako 

ostatní. 

c. Výpočet přídavků na děti podle stejných principů nezávisle na rase či 

národnosti. 

d. Nadprůměrný počet dětí v romských rodinách. 

 

2. Pro Kaliningrad platí: 

a. Od roku 1945 je součástí Běloruska. 

b. Do roku 1939 byl součástí polského státu. 

c. Původně se nazýval Königsberg. 

d. Leží na břehu jezera Dargiejmy. 

 

3. Která z uvedených institucí má za úkol udělovat a odnímat licence k vysílání a 

kontrolovat nezávadnost programů komerčních televizních stanic? 

a. Parlament. 

b. Parlamentní komise pro sdělovací prostředky. 

c. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. 

d. Rada České televize. 

 

4. Mezi myslitele období renesance nepatří: 

a. Tomáš Akvinský 

b. Giordano Bruno 

c. Thomas Hobbes 

d. Niccolo Machiavelli 

 

5. Ve kterém roce byla založena Ostravská univerzita?  

a. 1995  

b. 1991  

c. 1990  

d. 1993 



 

 

VERBÁLNÍ DOVEDNOSTI (výchozí text s ukázkami otázek
1
) 

 

Protáhl se, rozsvítil repliku staré bankovní lampičky. Teprve čtyři hodiny, ale setmělo 

se tak, že už pomalu nevidí na klávesnici! V teple a přítmí se mu zachtělo natáhnout se na 

pohovku pod vlněný pléd a hodinku si zdřímnout. Jenže to by se hodilo pro nějakého 

důchodce a to si přece v necelých čtyřiceti povolovat nebude! Kafe. Chce to kofein.  

Jeho garsonku zalilo stropní světlo. Napustil vodu do varné konvice a připravil si 

oblíbený hrnek s nápisem Boss. Do ticha šeptal větrák počítače a vrněla lednice. Zmáčkl 

tlačítko rádia: Ježíšku, panáčku... Upad sem s ní na ledu... Christmas, Christmas... Trhněte si! 

Na displeji se objevilo GOOD BYE a zas jen to technické ticho moderního bytu, k němuž se 

přidalo bublání vařící se vody. 

Vzal si kávu k počítači. Co kdyby mu mezitím někdo napsal něco potěšujícího? 

Houbeles. Namísto mailů posunujících nějakej slibnej kšeft jen spamy o výprodejích, nabídka 

zboží a služeb a hlavně přáníčka a péefka. Venkovské kostelíky pod sněhem připomínajícím 

pivní pěnu, žlutá okýnka domků v opuštěné krajině a za nimi vánoční stromek – teplo domova 

chudých, ale šťastných – jedna z těch vylhaných retroiluzí, které berou za srdce leda 

nenapravitelné romantiky. Otřásl se, ale zimou to nebylo. Pak si všiml, že kamarád grafik mu 

poslal něco vtipného.     Podle povídky Věry Noskové z cyklu Ještě se uvidí 

 

 

1.  Z textu ukázky se dá o vypravěči vyvodit: 

a) že je důchodce; 

b) že je cynik; 

c) že je romantik;  

d) že je bankovní úředník. 

 

2. Vyprávěný text se odehrával: 

a) za hluboké noci; 

b) nad ránem; 

c) později odpoledne; 

d) hned po obědě. 

 

3. Vypravěč o sobě udává: 

a) že je mu necelých čtyřicet let; 

b) že už dávno překročil čtyřicítku; 

c) že si moc rád zdřímne na pohovce; 

d) že nemá rád technické vymoženosti. 

 

4. Vypravěč zaháněl kávou: 

a) nekonečnou nudu; 

b) pocit osamocení; 

c) nečekanou únavu; 

d) ranní kocovinu.  

 

 

                                                 
1
 Řešení pro kontrolu: 1b, 2c, 3a, 4c, 5d, 6b. Skutečný výchozí text mívá do 30 řádků, otázek je až 10.  

 



 

 

5. Z ukázky je pravděpodobné: 

a) že vypravěč se právě chystal spát, protože je pozdě; 

b) že vypravěč se před chvílí probudil, ale je ještě ospalý; 

c) že vypravěče těšilo, kolik dostal přání a e-mailů; 

d) že ospalý vypravěč hledal nějaké rozptýlení. 

 

6. Děj se odehrává: 

a) na pracovišti vypravěče; 

b) u vypravěče doma; 

c) na návštěvě u grafika; 

d) v kavárně. 




