
 

O b e c n é  s t u d i j n í  
p ř e d p o k l a d y  

Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! 
 

 

 
 
 

Přejeme mnoho úspěchů! 

Květen 2005 

Zopakujte si základní informace a pokyny ke zkoušce: 
• U každé úlohy je správná jediná odpověď. 

• Za každou správnou odpověď získáváte bod, za každou špatnou odpověď se 
vám odečítá část bodu. 

• Když otázce vůbec nerozumíte nebo si s ní vůbec nevíte rady, nehádejte. 

• Nejlepší je nejprve řešit ty úlohy, které se vám zdají snadné a které dokážete 
vyřešit rychle, pak se vrátit k úlohám náročnějším a teprve nakonec se věnovat 
nejobtížnějším otázkám. 

• Pracujte rychle, ale soustředěně. Nebuďte nervózní z toho, že nestihnete 
vyřešit všechny úlohy, to se povede málokomu. 

• Test obsahuje 105 úloh. 
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VARIANTA A 
 

A. VERBÁLNÍ ODDÍL 
V každé z následujících vět jsou jedno nebo dvě prázdná místa, značící, že ve větě bylo něco vynecháno. Za každou větou najdete 
několik možností – slov nebo dvojic slov. Vyberte slovo nebo dvojici slov, která se nejlépe  hodí do příslušné věty jako celku. 

1. 

Mnoho dříve blízkých spojenců USA _______ současnou 
americkou zahraniční politiku jako příliš autoritářskou 
a _______ pouze ekonomickými zájmy. 

(A) vnímá – motivovanou  
(B) označuje – způsobenou  
(C) přijímá – podporovanou  
(D) odmítá – provázenou  
(E) odsuzuje – podpořenou  
 

2. 

Nic před ______ ničivé vlny nenasvědčovalo, jaká se ______ 
tragédie. 
(A) poznáním – objeví 
(B) hrozbou – ukáže  
(C) dopadem – koná  
(D) vznikem – stane  
(E) úderem – blíží  
 

3. 

Provozování jakéhokoliv sportu na vrcholové úrovni vždy 
_______ značnou odhodlanost a _______ zvládnout bolest, 
která trénink často provází. 

(A) přináší – nutnost  
(B) provází – možnost  
(C) znamená – důvěru  
(D) vyžaduje – schopnost  
(E) potřebuje – ochotu  
 

4. 

Předpokladem úspěchu při snahách _______ porodnost 
v chudých zemích je _______ vzdělanosti tamních obyvatel. 

(A) omezovat – zvýšení  
(B) podchytit – rozvoj  
(C) regulovat – rozšíření  
(D) evidovat – podpora  
(E) zastavit – nárůst  
 

5. 

_______ pro rozhodnutí soudu jsou důkazy, které během 
vyšetřování _______ vyšetřovatel. 

(A) Důvodem – vytvořil  
(B) Dokladem – získal  
(C) Důležité – obvinil  
(D) Podkladem – nashromáždil  
(E) Námětem – poskytl  
 

6. 

Další rozvoj dálniční sítě je _______ bez dostatku peněz 
a _______ obyvatel regionů, kudy mají nové dálnice vést. 

(A) obtížný – vyjádření  
(B) nemyslitelný – podpory  
(C) nereálný – slibu  
(D) neproveditelný – odporu  
(E) neobhajitelný – přispění  
 

7. 

Počítačová technika usnadňuje lidem život, ale _______ i nové 
problémy, zejména při jejím neuváženém _______. 

(A) znamená – rozšíření  
(B) řeší – užívání  
(C) přináší – používání  
(D) odstraňuje – zneužití  
(E) zhoršuje – použití  
 

8. 

Pokud zarudnutí krční dutiny _______ i zvýšená teplota, jde 
pravděpodobně o _______ virózy. 
(A) ztěžuje – výsledky  
(B) vyvolává – účinky  
(C) způsobuje – ukázku  
(D) provází – projevy  
(E) doplňuje – působení  
 

9. 

Mají-li být _______ diety trvalé, musí být změna jídelníčku 
_______. 
(A) účinky – pozvolná  
(B) důvody – zřetelná  
(C) postupy – náhlá  
(D) úspěchy – odůvodněná  
(E) projevy – maximální  
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10. 

Náhlá _______ počasí může v horách _______ každého. 
(A) podoba – potkat  
(B) předpověď – zastihnout  
(C) změna – zaskočit  
(D) přeměna – překvapit  
(E) kvalita – zničit  
 

11. 

Rozvoj moderních vyšetřovacích metod umožňuje _______ 
první příznaky onemocnění hned v počátečním stadiu a 
_______ tím pravděpodobnost úspěšné léčby. 

(A) objevit – docílit  
(B) léčit – podpořit  
(C) ukázat – znásobit  
(D) zaznamenat – získat  
(E) odhalit – zvýšit  
 

 

Každá z následujících úloh se skládá z dvojice slov nebo slovních spojení, za kterými následuje pět možností – pět dvojic slov 
nebo slovních spojení. Z těchto pěti možností vyberte dvojici, která nejlépe  vystihuje vztah mezi dvojicí v zadání. 

12. 

MLYNÁŘ : PEKAŘ 

(A) plavčík : kapitán 
(B) truhlář : tesař 
(C) řidič : revizor 
(D) horník : topič 
(E) kořist : lovec 
 

13. 

ZMRZLINA : CHLADNÁ 

(A) šachista : pečlivý 
(B) vánek : mírný 
(C) silnice : nová 
(D) nehoda : smrtelná 
(E) sleva : levná 
 

14. 

START : CÍL 

(A) autor : čtenář 
(B) trénink : vítězství 
(C) let : pád 
(D) pramen : oceán 
(E) nápěv : refrén 
 

15. 

SVATBA : VESELKA 

(A) výlet : expedice 
(B) nemoc : zranění 
(C) sníh : led 
(D) rybník : moře 
(E) hrnec : kastrol 
 

16. 

CHODNÍK : METAŘ 

(A) voda : rybář 
(B) komín : kominík 
(C) zločin : soudce 
(D) sníh : silničář 
(E) vrata : vrátný 
 

17. 

PRAVDOMLUVNOST : LHÁT 

(A) marnotratnost : spořit 
(B) nevědomost : podvádět 
(C) otylost : hubnout 
(D) nepoctivost : pomáhat 
(E) netrpělivost : chvátat 
 

18. 

STRACH : ODVÁŽNÝ 

(A) potrava : hladový 
(B) kvalita : náročný 
(C) úzkost : rozumný 
(D) lakota : chudý 
(E) síla : slabý 
 

19. 

TĚLO : KREV 

(A) moře : řeka 
(B) plíce : nádech 
(C) loď : voda 
(D) kmen : smola 
(E) bota : ponožka 
 

20. 

ZÁVĚJ : LAVINA 

(A) silnice : koleje 
(B) kytka : květináč 
(C) závrať : nevolnost 
(D) tužka : penál 
(E) semafor : nádraží 
 

21. 

MOTÝL : HMYZ 

(A) tekutina : kapalina 
(B) učebnice : kniha 
(C) národ : stát 
(D) přehrada : elektrárna 
(E) zločinec : vězeň 
 

22. 

PENÍZE : BANKA 

(A) cukr : cukrárna 
(B) podlaha : koberec 
(C) kniha : knihovna 
(D) koupelna : ručník 
(E) chléb : pekárna 
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Za souvislým textem následují úlohy sestavené na základě jeho obsahu. Přečtěte si text a pak vyberte nejvhodnější  odpověď 
na danou otázku. Všechny úlohy řešte pouze na základě toho, co se v textu píše nebo co z textu vyplývá. 

TEXT K ÚLOHÁM 23 AŽ 26 

Mezi živočichy není žádná jiná skupina, u níž by snovací činnost představovala tak impozantní jev, jako je tomu v případě pavouků. 
Jedinečnost snovacího aparátu pavouků spočívá mj. již v samotném faktu, že byl v průběhu evoluce „vložen“ do relativně rozsáhlého 
zadečku. Tvoří jej tři až čtyři páry snovacích bradavek, ke kterým se připojují snovací žlázy, v jejichž sekrečním epitelu vlákna 
v tekuté podobě vznikají. Sekrety se hromadí nejprve v rezervoárech a poté odcházejí dlouhými vinutými kanálky, přes ventily, 
k zevním vývodům na povrchu některého z párů snovacích bradavek. Těmito zevními vývody jsou chlupům podobné útvary, zvané 
sety, zformované adaptačními procesy do cívkovitého tvaru. V současné době se pro ně vžil název spigoty. Švýcarský arachnolog 
Fritz Vollrath přirovnává spigoty k tryskám, skrze které je pod velkým tlakem vypouštěn, na vzduchu tuhnoucí, sekret. Vyslovuje 
také domněnku, že pavouci jsou schopni uplatňovat jakýsi kontrolní systém nad produkcí hedvábí. Zatímco tkají, mění průměr, 
pevnost i elasticitu vláken a zdá se pravděpodobné, že to dělají častěji kontrolou ventilů nežli změnou chemického složení. Pokud 
náhle potřebují jiný typ přediva, přepnou na jinou žlázu, jichž bylo zatím popsáno sedm kategorií, vzájemně odlišných velikostí, 
tvarem i chemickým složením sekretu. 
Základní funkce, o něž se opírají také hypotézy o původní funkci snovacího aparátu a vláknitého sekretu, jsou tři: poskytovat materiál 
pro stavbu úkrytů, vytvářet předivo pro ochranu vajíček a tvorba vlečných lan a sítí určených k lovu potravy. Funkce uvedená jako 
poslední rozhodně není primární, neboť existuje velká skupina pavouků, která tento typ sítí nestaví a kořist loví jiným způsobem, 
např. během, skokem, vystříknutím lepkavého sekretu slinných žláz apod. Vlečná lana jsou vlákna, která za sebou pavouci táhnou, 
jsou-li nuceni opustit síť či úkryt, při pádu z pavučiny do volného prostoru na nich zůstávají zavěšeni a poté se po nich vyšplhají zpět 
na původní místo. Způsobilost tvořit vlečná lana je první a jediná schopnost, kterou mají mladí pavoučci bezprostředně po vylíhnutí. 
Poskytuje jim možnost neustálého spojení se společným hnízdem a orientaci v něm. Vrchol evoluce pavoučích sítí představují 
dvojrozměrné, kruhovité sítě křižáků, pokryté lepkavými kapičkami viskózní tekutiny. 

(Koktejl, XI I/1996) 

 
23. 

Autor se v textu především snaží: 

(A) přesvědčit čtenáře o užitečnosti a neškodnosti pavouků 
(B) popsat mechanismus, kterým pavouk tká vlákna do lan a 

sítí 
(C) seznámit čtenáře s nejčerstvějšími poznatky v oblasti 

arachnologie 
(D) sdělit základní informace o funkcích, stavbě a vzniku 

pavoučích vláken 
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
 

24. 

Která z následujících informací je v textu obsažena? 

(A) chemické složení pavoučích vláken 
(B) způsob, kterým křižáci loví potravu 
(C) přibližný tvar a vzhled spigot 
(D) rozdíly mezi sedmi hlavními typy vláken 
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
 

25. 

O které z následujících činností se text v souvislosti 
s uplatněním pavoučích vláken nezmiňuje? 

(A) o orientaci v přírodě 
(B) o ochraně vajíček 
(C) o lovu potravy 
(D) o páření 
(E) o stavbě úkrytů 
 

26. 

Které z následujících tvrzení je v protikladu s informacemi 
v textu? 

(A) Pavouci jsou jediná skupina živočichů produkující vlákna 
snováním. 

(B) Mechanické vlastnosti vláken může pavouk ovlivnit pouze 
během jejich vzniku. 

(C) Snovací žlázy produkují sekret ukládaný nejprve 
v zásobních rezervoárech. 

(D) Schopnost ovlivňovat vlastnosti produkovaného vlákna 
nebyla dosud bezpečně prokázána. 

(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
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TEXT K ÚLOHÁM 27 AŽ 30 

Jedním z velkých témat, jež nastolil americký film na přelomu 20. a 21. století, který reprezentují takoví tvůrci jako Lynch, bratři 
Coenové, Jarmusch či Tarantino, je soudobá podoba zla. Ve své umělecké analýze dnešního zla docházejí zmínění američtí filmaři 
k překvapivému závěru: toto zlo je groteskní. Jeho nositeli jsou brutální blázniví gangsteři, zabijáci s duší dítěte, dobráčtí obtloustlí 
sousedé nebo dojemní budižkničemové. Samé komické figury a figurky. Jejich činy tím nejsou o nic méně zlé, avšak svým lidským 
ustrojením jsou pro vykonávaná zvěrstva naprosto nevhodní. Tarantinův zabiják si krátí čekání na oběť, kterou má za úplatu zabít, 
čtením novin na záchodě. Jarmuschův vrah žije téměř autisticky ve světě samurajských pravidel, netknutý vraždami, jež vykonává za 
peníze. Divák je zmaten: Kde je dobro a kde je zlo? Vždyť zlo umí být tak dětinsky dojemné nebo samurajsky kavalírské! Jako kdyby 
záporné postavy neměly se svými skutky nic společného. Jako kdyby se zlo „nějak“ dělo, jako třeba počasí. 
Proč u této generace režisérů hraje zlo tak groteskní roli? Možná proto, že ve Spojených státech se film bez kriminální zápletky velmi 
obtížně prodává. Možná i proto, že taková paradoxnost zla se ukazuje být vítanou pointou. A možná (a nejpravděpodobněji) proto, že 
zlo je v postmoderní společnosti nikoli snad všudypřítomné, nýbrž vždy – jaksi s úsměvem – připraveno zasáhnout. Jako kdyby za 
zdmi uhlazeného spotřebitelského světa, jehož laskavá tvář funguje dle zákonů telenovel, číhalo cosi strašného a současně strašně 
komického. Číhalo na šanci vniknout do našeho života a rozvrátit jej. Carl Gustav Jung považoval vpád strašlivých obrazů do našich 
snů za signál naší zásadní životní zkoušky. Právě a jen střetnutím s hlubinnými hrůzami se totiž můžeme dobrat pravdy o svém já, 
tvrdil Jung. A obdobně Lynchem či bratry Coenovými stvořené filmové stvůry jsou v jejich dílech tím, co přináší hlavním postavám 
a potažmo divákovi poznání o povaze té „nesnesitelně lehké“ postmoderní existence. 

(MF DNES, 5. 3. 2005) 

 
27. 

Autor se v textu především snaží: 

(A) odlehčit dramatickou zápletku většiny současných 
amerických filmů 

(B) nabídnout své vysvětlení důvodů výskytu přemíry násilí ve 
filmech některých amerických režisérů 

(C) vyvrátit opodstatněnost alegorického ztvárnění násilí 
v moderní kinematografii 

(D) ozřejmit vliv Jungovy hlubinné psychologie na tvorbu 
amerických režisérů 

(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
 

28. 

Která z následujících informací je v textu obsažena? 
(A) způsob, kterým filmoví vrazi zabíjejí oběti 
(B) příčina samurajské cti některých filmových hrdinů 
(C) způsob, kterým chce zlo rozvrátit jistoty našeho světa 
(D) kritika „uměleckého“ stylu telenovel 
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
 

29. 

Které z následujících tvrzení z textu vyplývá? 
(A) Kriminální jednání ve filmu je divácky atraktivní. 
(B) Počet nových filmů věnovaných tématu násilí stoupá. 
(C) Dobrým režijním tahem je zmást nebo překvapit diváka. 
(D) Úvod filmu má obsahovat odhalení absurdnosti násilí. 
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
 

30. 

V čem spočívá podle textu grotesknost prezentovaného zla? 
(A) ve způsobu, kterým zabijáci vraždí své oběti 
(B) v „nebrutální“ povaze a vzhledu násilnických postav 
(C) v jeho přitažlivosti pro filmové diváky 
(D) v míře, kterou se na plátně vraždí pro absurdní pohnutky 
(E) v konfrontaci s uhlazeností světa telenovel 
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TEXT K ÚLOHÁM 31 AŽ 33 

Mars vznikl jako ostatní tělesa sluneční soustavy gravitačním shlukováním prachu a plynu a nabalováním dalšího materiálu na 
zárodečné těleso. U osamělé hvězdy, jako je Slunce, zřejmě planety vznikají zákonitě. Obrovský prachoplynový oblak, z něhož 
sluneční soustava před 4,6 miliardy let vznikala, se gravitačně hroutil, tím i roztáčel, a to podle stejného principu jako krasobruslařka 
připažující ruce. Díky tomu se všechna hmota nezhroutila do jednoho objektu – Slunce, nýbrž vznikl rotující disk s nejhustší hmotou 
v centru. Disk formují dvě protikladné síly – odstředivá síla rotace a dostředivá gravitační síla. Nemohla tedy vzniknout osamělá 
hvězda, ale hvězda obklopená rotujícím diskem z plynů, prachu a větších těles. Teplo z mladého Slunce odpařilo hmotu v blízkém 
okolí, různé chemické prvky později opět kondenzovaly v závislosti na vzdálenosti od žhavého Slunce – kovy blízko, lehčí prvky 
dále. Mohutný sluneční vítr kromě toho vymetal i z  „blízkého“ okolí lehké prvky – zejména vodík a helium. Proto blíž vznikaly 
poměrně malé, ale převážně kamenné planety, a za nimi pak planety velké a většinou plynové. Mladý Mars byl od Slunce 
nejvzdálenější kamennou planetou, proto asi netrpěl nedostatkem plynů jako dnes. 
Zhruba před 4,5 miliardy let povrch Marsu utuhl a vytvořila se kamenná kůra, dalších přibližně 500 milionů let bombardovaná 
meteority. Jakmile to teplota a tlak na povrchu dovolily, začala kondenzovat vodní pára z atmosféry. Zkrátka – asi na Marsu dost 
dlouho pršelo a nebyl to vlahý deštík, nýbrž průtrže směsi kyseliny sírové, dusičné a uhličité. Deště rychle rozpustily mnoho minerálů 
a solí, vytvořily se první oceány, do nichž tekly mohutné řeky. Po nějaké době se však oceány postupně vypařují a Mars vysychá, 
poslední 3 miliardy let je Mars studenou mrtvou pouští, kde je tlak atmosféry tak slabý, že veškerá voda by se okamžitě vypařila. 
Zřejmě za to může slabé gravitační a nepatrné magnetické pole Marsu, což umožňuje nabitým částicím dopadat až na povrch 
atmosféry, kde rozkládají vodní páru na vodík a kyslík, a lehkým plynům (jako je vodík) snadno unikat do kosmického prostoru. 
Volný kyslík částečně oxiduje železo v povrchových vrstvách – díky tomu je Mars rudou planetou. Výsledek – atmosféra složená 
prakticky pouze z oxidu uhličitého s trochou dusíku. 

(Koktejl, III/1997) 

 
31. 

Cílem textu je: 

(A) informovat o nových objevech spojených s Marsem 
(B) popsat vznik Marsu a vývoj jeho dnešní podoby 
(C) na příkladu Marsu ukázat vliv vody na utváření povrchu 

planet 
(D) zdůvodnit nemožnost existence života na Marsu 
(E) objasnit fyzikální a geologické principy vzniku planet 
 

32. 

Která z následujících informací je v textu obsažena? 

(A) chemické složení jádra planety Mars 
(B) hodnota tlaku atmosféry na Marsu 
(C) přibližné stáří planety Mars 
(D) přibližné množství vody, která se kdysi na Marsu 

vyskytovala 
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
 

33. 

Které z následujících tvrzení z textu vyplývá? 

(A) Každá planeta vzdálenější než Mars musela ztratit většinu 
plynů ze své původní atmosféry. 

(B) Na utváření povrchu Marsu se podílely také agresivní deště 
obsahující silné kyseliny. 

(C) Prachoplynový oblak, z něhož se vytvořila sluneční 
soustava, udržovala pohromadě odstředivá síla. 

(D) Slabé magnetické pole Marsu znemožňuje výskyt lehkých 
plynů v atmosféře. 

(E) Každá soustava s centrální hvězdou musí mít obíhající 
planety různých velikostí. 
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Každá z následujících úloh obsahuje slovo nebo slovní spojení, za kterým je uvedeno pět možností. K danému slovu vyberte to, 
které se nejvíce  blíží k jeho opačnému  významu. Pozor, v úlohách jde často o odlišení velmi jemných rozdílů. 

34. 

ODMÍTNOUT 

(A) svolit 
(B) přiznat 
(C) přikázat 
(D) nabrat 
(E) strpět 
 

35. 

ŠOKUJÍCÍ 

(A) staromódní 
(B) uklidněný 
(C) omezený 
(D) tradiční 
(E) tichý 
 

36. 

PROVÁZANÝ 

(A) jednoduchý 
(B) odvázaný 
(C) nezávislý 
(D) odtažitý 
(E) nespoutaný 
 

37. 

ZÁVRATNÝ 

(A) neřízený 
(B) zmenšený 
(C) nezvratný 
(D) normální 
(E) zanedbatelný 
 

38. 

STŘÍZLIVĚ 

(A) nadměrně 
(B) nemotorně 
(C) nestoudně 
(D) nevhodně 
(E) nesprávně 
 

39. 

PREFEROVANÝ 

(A) oblíbený 
(B) odstrkovaný 
(C) poslední 
(D) potlačovaný 
(E) nevýhodný 
 

40. 

NÁKLONNOST 

(A) zloba 
(B) zuřivost 
(C) nenávist 
(D) vtíravost 
(E) spravedlnost 
 

41. 

PŘIROZENÝ 

(A) nudný 
(B) zemřelý 
(C) zajímavý 
(D) mimořádný 
(E) nepříjemný 
 

42. 

OSTRAŽITĚ 

(A) nešikovně 
(B) zbrkle 
(C) rychle 
(D) pozorně 
(E) neopatrně 
 

43. 

VĚČNĚ 

(A) nyní 
(B) prvně 
(C) jednou 
(D) přechodně 
(E) jedinečně 
 

44. 

NABÍZET 

(A) kupovat 
(B) požadovat 
(C) ztrácet 
(D) hledat 
(E) dostávat 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

STOP 
Konec oddílu 1 

POKUD JSTE SKONČILI A JEŠTĚ VÁM ZBÝVÁ ČAS, MŮŽETE SI ZKONTROLOVAT SVOJI PRÁCI V TOMTO ODDÍLE.  
NENÍ DOVOLENO ZABÝVAT SE KTERÝMKOLIV JINÝM ODDÍLEM! 
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B. ANALYTICKÝ ODDÍL 
Každá úloha nebo skupina úloh je založena na textu nebo souboru podmínek. Před vlastním řešením si pečlivě přečtěte zadání. 
Rozlišujte, které podmínky se týkají celé série úloh a které podmínky jsou uvedeny pouze pro jednu jedinou úlohu. Jsou-li úlohy 
založené na textu, vycházejte pouze  z informací, které jsou v tomto textu obsažené. U některých úloh bude užitečné, když si 
pomůžete hrubým náčrtkem. Ke každé otázce vyberte tu nejlepší  z nabízených odpovědí. Pouze jedna odpověď je správná. 

45. 

Právo kontroly výroční zprávy mohou uplatnit vůči OPS pouze 
ty orgány, které toto právo mají ze zvláštního zákona, a to 
pouze v tom rozsahu, který jim zákon vůči soukromým 
právnickým osobám dává. 
Jsou dána tři tvrzení: 

I. Výroční zprávy OPS kontrolují jen právnické osoby. 
II. OPS jsou zakládány podle zvláštního zákona. 
III. Každá OPS je povinna zveřejnit výroční zprávu. 

Které/á z uvedených tvrzení vyplývá/ají z textu? 

(A) jen I 
(B) jen II 
(C) jen III 
(D) jen I a II 
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
 

46. 

Pokud společnost v souladu se zápisem v rejstříku OPS 
vykonává činnosti, které mohou vykonávat podle zvláštních 
předpisů pouze fyzické osoby (např. advokáti, lékaři apod.), 
může takovou činnost vykonávat pouze pomocí osob, které jsou 
k této činnosti podle zvláštních předpisů oprávněny. Takové 
osoby potom odpovídají za svoji činnost stejně, jako kdyby ji 
vykonávaly pouze podle zvláštních předpisů, tj. nikoliv v rámci 
předmětu činnosti OPS. 
Jsou dána tři tvrzení: 

I. OPS musí fyzické osoby vykonávající pro ni činnost 
písemně zmocnit podle zvláštních předpisů. 

II. Činnosti vyhrazené podle zvláštních předpisů pouze 
fyzickým osobám může OPS vykonávat pouze tehdy, 
pokud to je uvedeno v rejstříku OPS. 

III. Některé činnosti mohou pro OPS vykonávat pouze 
osoby oprávněné podle zvláštních předpisů. 

Které/á z uvedených tvrzení vyplývá/ají z textu? 

(A) jen I 
(B) jen III 
(C) jen I a III 
(D) jen II a III 
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
 

47. 

Příznaky a následky infekcí závisí na původci onemocnění a 
také na postižené části organismu. Některá onemocnění jsou 
výsledkem poškození tkáně infekcí, jiná mohou být způsobena 
toxiny, které produkují mikroorganismy. V mnohých případech 
jsou příznaky onemocnění vyvolány sníženou aktivitou 
imunitního systému. 
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Mikroorganismy vyvolávají poruchy imunitního systému. 
(B) Projevy infekcí závisí na aktivitě imunitního systému. 
(C) Některé mikroorganismy produkují toxiny. 
(D) Onemocnění se projevují poškozením tkání organismu. 
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
 

48. 

Převažující způsob biologické evoluce u všech druhů organismů 
včetně člověka probíhá podle Darwinovy teorie. Protože jde 
o proces mnohem pomalejší než lamarckovská evoluce, 
biologická evoluce je vždy rychle předstižena kulturní změnou. 
Odchylka se ale nemůže stát příliš velkou, protože nakonec 
sociální prostředí vytvořené kulturní evolucí bude sledovat 
biologický přírodní výběr.  
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Genetická proměnlivost je pomalejší než změny kulturních 
systémů chování. 

(B) Kulturní změna je podle Darwinovy teorie pouhým 
důsledkem biologické evoluce. 

(C) Lamarckovská evoluce pracuje s prvkem kulturní změny 
jako s nástrojem vývoje organismů. 

(D) Biologický přírodní výběr probíhá mnohem pomaleji, než 
jak to předpokládá Darwinova teorie kulturní změny. 

(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
 

49. 

Způsob, jakým odpovídáte na potíže svého dítěte, může ovlivnit 
jeho chování a vývoj – vaše odpověď na pláč a způsob, kterým 
odstraňujete jeho příčinu, může ovlivnit vztah, který se mezi 
vámi vytváří. Mnohdy nenápadné znaky jednání, které dospělý 
nepovažuje ani v nejmenším za důležité, rozhodujícím 
způsobem určují, zda dítě považuje pomoc dospělého za 
dostatečnou. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Plačící dítě považuje pomoc dospělého za nedostatečnou. 
(B) Pláče-li dítě, je třeba rychle odstranit příčinu pláče. 
(C) Vztah dítěte k dospělému se vytváří často velmi 

nenápadně. 
(D) Plačící dítě není schopné vnímat kriticky své okolí. 
(E) Dospělý by měl vždy plačícímu dítěti pomoci. 
 



 � 

 

  

volná stránka na vaše poznámky: 
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50. 

Každý jednotný způsob chování, jako například přijímání 
potravy nebo rozmnožování, se uskutečňuje vždy velmi 
komplikovanou souhrou mnoha fyziologických příčin, které 
byly „vynalezeny“ a důkladně vyzkoušeny oběma hlavními 
konstruktéry vývoje – mutací a selekcí. Tyto četné fyziologické 
příčiny se někdy vyváženě vzájemně ovlivňují, jindy působí 
jedna na druhou více, zatímco zpětný vliv je slabší. 
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Fyziologické důsledky mutace a selekce se vždy 
oboustranně vzájemně ovlivňují. 

(B) Mutace a selekce patří mezi fyziologické příčiny 
jednotných způsobů chování. 

(C) Fyziologické příčiny jednotně probíhajících dějů mají 
původ v proběhlých mutacích a s nimi související selekcí. 

(D) Souhrou mutací a selekce se v průběhu vývoje neustále 
zesilují zpětné vlivy působící mezi hlavními 
fyziologickými ději. 

(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
 

51. 

Pokud OPS poruší podmínky, za kterých lze OPS zakládat 
a provozovat, poruší pravidla pro rozdělování zisku, 
označování, zásady hospodaření, zásady pro vypracování a 
zveřejňování výroční zprávy, pozbývá pro rok, v němž 
k porušení došlo, daňová zvýhodnění stanovená zákonem o 
OPS, zákonem o daních z příjmů a zákonem o dani dědické, 
dani darovací a dani z převodu nemovitostí, a pro zdaňovací 
období  následující po roce, v němž k porušení došlo, daňová 
zvýhodnění stanovená zákonem o dani z nemovitostí. 
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Zákon o dani z příjmů stanoví sankce uplatňované vůči 
OPS v případě, že poruší zákon. 

(B) Porušení podmínek, za kterých lze OPS zakládat 
a provozovat, může být důvodem pro odebrání daňových 
úlev. 

(C) Daňové úlevy ztrácí OPS vždy pouze na období jednoho 
roku po porušení podmínek, pro něž poskytnutí úlev 
platilo. 

(D) Zákon o dani z příjmů stanoví podmínky, za kterých lze 
OPS zakládat a provozovat. 

(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
 

52. 

Urikosurika tím, že zvyšují vylučování kyseliny močové 
ledvinami, mohou vyvolat tvorbu krystalů v močových cestách. 
Proto se nepředepisují pacientům s poruchami funkce ledvin. 
V takových případech se dává přednost alopurinolu. 
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Alopurinol patří pro svůj účinek do skupiny urikosurik. 
(B) K odstranění krystalů z močových cest se používají 

urikosurika nebo alopurinol. 
(C) Mezi poruchy funkce ledvin patří zvýšené vylučování 

kyseliny močové. 
(D) Pacientům s poruchami ledvin se léky zvyšující vylučování 

kyseliny močové předepisují jen na krátkou dobu. 
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
 

53. 

Injekčně podané kortikosteroidy jsou velmi účinné při léčbě 
onemocnění kloubů, především při revmatoidní artritidě 
a osteoartritidě, kdy je postiženo několik kloubů a bolest, 
popřípadě zánět se nepodařilo odstranit jinými léky. V takových 
případech je možné injekčně podaným léčivem do každého 
postiženého kloubu potlačit projevy onemocnění. 
Jsou dána tři tvrzení: 

I. Onemocnění kloubů jsou vždy provázena zánětem. 
II. Injekčně podaná léčiva působí rychleji než ústně 

podané léky. 
III. Pro dosažení účinku je vždy nutné aplikovat 

kortikosteroidy injekčně. 
Které/á z uvedených tvrzení vyplývá/ají z textu? 

(A) jen I 
(B) jen III 
(C) jen I a II 
(D) všechna tři tvrzení I, II a III 
(E) Žádné z tvrzení I, II a III z textu nevyplývá. 
 

54. 

Od dob největšího rozmachu hnutí kibuců ve 40. a 50. letech 
minulého století jeho vůdcové prosazovali politiku úplné 
sexuální rovnosti a nabádali ženy k tomu, aby se nezdráhaly 
přijímat funkce, které předtím byly rezervovány mužům. 
A skutečně, první generace žen byla ideologicky angažována 
a ženy ve velkém počtu obsazovaly funkce v politice 
i ekonomice. 
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Hnutí kibuců vzniklo na principech prosazovaných 
feministickým hnutím. 

(B) Od 40. let minulého století se ženy téměř neprosazují 
v politice ani v ekonomice. 

(C) Ideologická angažovanost žen byla před 40. léty minulého 
století nežádoucí. 

(D) Hnutí kibuců jako první přišlo s myšlenkou sexuální 
rovnosti žen a mužů. 

(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
 

55. 

Mnoho příznaků, o nichž se domníváme, že jsou výsledkem 
nějaké lokální poruchy, například poranění pokožky, bolesti 
žaludku, bolesti hlavy atd., je podle Stilla ve skutečnosti 
důsledkem toho, že obratel páteře je mírně vychýlený ze své 
polohy. Vyrovnáním polohy obratle může homeostatický 
systém těla znovu fungovat a bolest nebo poškození obvykle 
mizí. 
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Vychýlení obratle z běžné polohy je provázeno bolestí zad, 
hlavy nebo žaludku. 

(B) Homeostatický systém těla je možné narušit například 
vychýlením polohy některého obratle. 

(C) Podle Stilla je možné každou bolest odstranit nápravou 
polohy obratlů. 

(D) Vychýlení polohy obratle je možné považovat za lokální 
poruchu homeostatického systému těla. 

(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
 



oddíl 2222222222222222222222222222 

© Scio 2005 10 Varianta – A 

TEXT K ÚLOHÁM 56 AŽ 60 

Ota chce navštívit během týdne nějakou kulturní akci (kino, 
divadlo, koncert, přednáška). Víme, že: 

• Kino hraje jen ve středu, v pátek a v sobotu. 

• Divadlo hraje jen ve čtvrtek a v neděli. 

• Koncert se koná v týdnu dvakrát, vždy současně 
s filmem v kině. 

• V den, kdy se koná přednáška, není žádná jiná kulturní 
akce. 

• Jeden den v týdnu se žádná kulturní akce nekoná. 

 
56. 

Které z následujících tvrzení je v souladu s uvedenými 
podmínkami? 

(A) V sobotu může jít Ota do divadla. 
(B) Žádný den v týdnu se nekoná více než jedna akce. 
(C) V sobotu se žádná kulturní akce nekoná. 
(D) Koncert se koná ve středu a v neděli. 
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
 

57. 

Ve kterých dnech se může konat přednáška? 

(A) jen v pondělí 
(B) jen v úterý 
(C) jen v pondělí a ve čtvrtek 
(D) jen v pondělí nebo v úterý 
(E) jen ve čtvrtek nebo v neděli 
 

58. 

Ve kterých dnech se mohou konat nejméně dvě kulturní akce? 

(A) jen ve středu nebo v pátek nebo v sobotu 
(B) jen ve čtvrtek nebo v pátek nebo v neděli 
(C) jen v úterý nebo ve středu nebo v pátek 
(D) ve všech dnech kromě pondělí a úterý 
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
 

59. 

Kolikrát v týdnu se v souladu s uvedenými podmínkami může 
konat přednáška? 

(A) jednou 
(B) dvakrát 
(C) třikrát 
(D) čtyřikrát 
(E) Odpověď nelze jednoznačně určit. 
 

60. 

Pokud by platilo, že v sobotu a v neděli se koná vždy jen jedna 
kulturní akce, ve kterém dni v týdnu by se určitě konala 
přednáška? 

(A) jen v pondělí 
(B) jen v úterý 
(C) jen ve středu 
(D) jen ve čtvrtek 
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
 

TEXT K ÚLOHÁM 61 AŽ 64 

Na abiturientském večírku po 10 letech od maturity se ukázalo, 
že šest spolužáků ze třídy (Mirka, Pavla, Klára, Viktor, Slávek 
a David) vytvořilo tři manželské dvojice. Víme, že: 

• Všechna tři manželství byla mezi mužem a ženou. 

• Slávek si nevzal Kláru. 

• Pavla si vzala Viktora. 

• David se ženil jako poslední. 

 
61. 

Které z následujících tvrzení je určitě pravdivé? 

(A) Viktor se ženil jako poslední. 
(B) Klára se vdala za Slávka. 
(C) David se oženil s Viktorem. 
(D) Klára se vdala jako poslední. 
(E) Pavla se vdala jako první. 
 

62. 

Kdo všechno ze spolužáků mohl mít svatbu jako první? 

(A) jen Pavla s Viktorem 
(B) jen Slávek s Pavlou nebo s Mirkou 
(C) jen Mirka s Viktorem nebo se Slávkem 
(D) jen Viktor s Pavlou nebo Klára se Slávkem 
(E) jen Mirka se Slávkem nebo Viktor s Pavlou 
 

63. 

Za koho se mohla vdát Mirka? 

(A) jen za Slávka 
(B) jen za Viktora 
(C) jen za Davida 
(D) jen za Davida nebo za Slávka 
(E) jen za Davida nebo za Viktora 
 

64. 

Pokud bychom nevěděli, zda si Slávek vzal či nevzal Kláru, 
která z následujících dvojic mohla mít svatbu jako první? 

(A) Slávek – Pavla  
(B) Viktor – Mirka  
(C) Mirka – Slávek  
(D) Pavla – David 
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
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TEXT K ÚLOHÁM 65 AŽ 68 

Čtyři kamarádky (Kája, Míša, Táňa, Ája) se dohadují, zda jít v pátek do kina, do divadla nebo na koncert. Víme, že: 

• Táňa půjde kamkoliv, ale jen když půjde Míša. 

• Ája rozhodně nepůjde na koncert. 

• Kája chce jen do divadla, půjde ale, jen když půjde i Táňa. 

• Míša nepůjde, pokud půjde Ája. 

 
65. 

Kdo s kým může jít do kina? 

(A) jen Táňa s Míšou 
(B) jen Míša s Ájou 
(C) jen Kája s Táňou 
(D) jen Táňa s Míšou a Ájou 
(E) jen Ája s Táňou a Kájou 
 

66. 

Které z následujících tvrzení může platit? 

(A) Do divadla šly pouze Kája s Ájou. 
(B) Do kina šly pouze Táňa s Kájou. 
(C) Na koncert šly pouze Táňa s Ájou. 
(D) Do divadla šly pouze Kája s Táňou a s Míšou. 
(E) Do kina šly pouze Míša s Táňou a s Ájou. 
 

67. 

S kým vším by mohla jít Ája do divadla? 

(A) pouze sama 
(B) pouze s Táňou 
(C) pouze s Kájou 
(D) pouze s Kájou a s Táňou 
(E) pouze s Táňou a s Míšou 
 

68. 

Na kterou akci mohou jít společně více než dvě kamarádky? 

(A) jen do kina a do divadla 
(B) jen do divadla a na koncert 
(C) jen na koncert a do kina 
(D) jen na koncert 
(E) jen do divadla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOP 
Konec oddílu 2 

POKUD JSTE SKONČILI A JEŠTĚ VÁM ZBÝVÁ ČAS, MŮŽETE SI ZKONTROLOVAT SVOJI PRÁCI V TOMTO ODDÍLE.  
NENÍ DOVOLENO ZABÝVAT SE KTERÝMKOLIV JINÝM ODDÍLEM! 
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C. KVANTITATIVNÍ ODDÍL 
Není dovoleno používat kalkulačky! 
Není-li uvedeno jinak, jsou všechna použitá čísla reálná. Čáry, které se jeví jako přímé, považujte za přímky. Číslo umístěné 
u části geometrického obrazce označuje velikost této části. 
O velikosti neoznačených částí obrazců nelze dělat žádné předpoklady. Geometrické úlohy řešte pomocí matematických znalostí, 
nikoli odhadem či měřením z obrázku. 

V úlohách 69 − 80 porovnejte výrazy ve sloupcích A a B a zvolte odpověď 
A pokud výraz ve sloupci A je větší 
B pokud výraz ve sloupci B je větší 
C pokud jsou si výrazy rovny 
D pokud vztah mezi výrazy nelze podle zadání jednoznačně určit. 

Informace týkající se jednoho nebo obou výrazů jsou uvedeny vždy nad oběma výrazy. 

Sloupec A  Sloupec B 

69. 

20 % z X je více než 70 % z Z 

Z X 
 

70. 

Auto ujede 5 km za 3 minuty. 
Vlak jede rychlostí 90 km/h. 

dráha, kterou by vlak ujel dráha, kterou by auto ujelo 
stejnou rychlostí za 10 minut stejnou rychlostí za 10 minut 
 

71. 

počet hran sedmibokého počet stěn čtrnáctibokého 
jehlanu zvětšený o 1 jehlanu zmenšený o 1 
 

72. 

Akcie firem A a B stály v pondělí stejně. V úterý akcie firmy A 
zdražila o 10 %, akcie firmy B zlevnila o 10 Kč. Ve středu obě 
akcie zdražily o 10 % oproti úterní ceně – akcie firmy B byla na 
konci úterního obchodování o 22 Kč levnější než akcie firmy A. 

pondělní cena akcie firmy B 100 Kč 
 

73. 

Pět housek a dvě bagety stojí dohromady 
 o 5 Kč více než tři housky a tři bagety. 

cena jedné housky cena jedné bagety 
 

74. 

Myslím si číslo větší než 20, ale menší než 40. Když k němu 
přičtu 50 a výsledek podělím třemi, dostanu opět původně 

myšlené číslo. 

původní myšlené číslo 30 
 

Sloupec A  Sloupec B 

75. 

Jana je o 6 let starší než Milan. 
Za dva roky bude Milan třikrát mladší než Jana. 

současný věk Jany 7 let 
 

76. 

druhá mocnina jedné desetitisíciny 0,001 
z čísla 20 
 

77. 

počet způsobů, kterými lze počet způsobů, kterými lze 
rozdělit číslo 101 na součin rozdělit číslo 100 na součin 
dvou různých celých činitelů dvou různých celých činitelů 
 

78. 

20 % z čísla X je o 10 víc než 30 % z čísla Y. 

X (Y – 10)  
 

79. 

 (a + b)2 < 1; a > 0; b > 0 

(a + b) a.b 
 

80. 

pětina součtu dvou rozdíl dvou nejmenších 
největších dvouciferných trojciferných prvočísel 
prvočísel 
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81. 

Krychle s délkou hrany a má stejnou velikost povrchu jako 
hranol s rozměry 2 cm, 6 cm a 4,5 cm. Jaký je objem této 
krychle? 

(A) 16 cm3 
(B) 24 cm3 
(C) 48 cm3 
(D) 64 cm3 
(E) 81 cm3 
 

82. 

Cyklista ráno vyrazil na výlet. Když dojel na kopec, 30 minut si 
odpočinul a vydal se stejnou trasou zpět do místa startu, kam 
dorazil ve 12 hodin. V kolik hodin ráno vyrazil, jestliže mu 
cesta zpět trvala 5× kratší dobu než cesta nahoru a přestávka na 
kopci tvořila jednu sedminu celkové doby výletu? 

(A) v 6.30 
(B) v 7.00 
(C) v 7.30 
(D) v 8.00 
(E) v 8.30 
 

83. 

Hranol s rozměry podstavy a a 2a má stejně velký objem jako 
krychle s délkou hrany a/2. Jaká je výška hranolu? 

(A) a/16 
(B) a/8 
(C) 3a/4 
(D) a/4 
(E) a/2 
 

84. 

Stůl byl před Vánocemi zdražen z původní ceny o 25 %, po 
Vánocích ve výprodeji pak byl zlevněn o 60 %. Jaká byla 
původní cena stolu, jestliže v povánočním výprodeji stál 
1600 Kč? 

(A) 2400 Kč 
(B) 2800 Kč 
(C) 3200 Kč 
(D) 3600 Kč 
(E) 4400 Kč 
 

85. 

Benzin z cisterny se vypouští stálou rychlostí. Ve tři hodiny je 
cisterna plná ze tří čtvrtin, ve čtyři hodiny téhož dne je plná ze 
tří pětin. V kolik hodin vypouštění začalo? 

(A) ve 12.00 
(B) ve 12.30 
(C) ve 13.00 
(D) ve 13.20 
(E) ve 14.00 
 

86. 

K extračíslům patří všechna čísla, jejichž zápis obsahuje lichý 
počet sudých číslic a sudý počet lichých číslic. Které 
z následujících čísel patří tedy mezi extračísla? 

(A)    368 915 
(B)    817 298 
(C) 2 562 193 
(D) 3 456 953 
(E) 7 167 826 
 

87. 

Operace $ je definována vztahem  

(A $ B) = (B – 1)(A + 1) 

Kolik je ((1 $ 2) $ 3)? 

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

88. 

Operátor A poskytuje 100 minut volání zdarma za paušální 
poplatek 490 Kč a za každou další provolanou minutu účtuje 
1,50 Kč. Operátor B poskytuje 150 minut volání za paušální 
poplatek 690 Kč a za každou další provolanou minutu účtuje 
1,20 Kč. O kolik minut více můžeme protelefonovat za 1000 Kč 
a u kterého operátora? 

(A) o 32 minut u operátora A 
(B) o 56 minut u operátora A 
(C) o 56 minut u operátora B 
(D) o 32 minut u operátora B 
(E) o 14 minut u operátora B 
 

89. 

Monika má třikrát víc známek než Pavel. Vítek má polovinu 
známek než Monika a Pavel dohromady. Moničiny známky 
mají v průměru o třetinu vyšší hodnotu než Vítkovy známky 
a o třetinu nižší než Pavlovy známky. Jakou hodnotu mají 
dohromady Pavlovy známky, jestliže Vítkovy známky mají 
dohromady hodnotu 1000 Kč? 

(A)   500 Kč 
(B) 1000 Kč 
(C) 1500 Kč 
(D) 2000 Kč 
(E) 3000 Kč 
 

90. 

Jaký je poměr obsahů menšího a většího kola spojených 
řetězem v převodovém soukolí, jestliže se na každých 1000 
otáček menšího kola otočí větší kolo 125×? 

(A) 1 : 4 
(B) 1 : 8 
(C) 1 : 16 
(D) 1 : 24 
(E) 1 : 64 
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91. 

Jirka má čtyřikrát víc kuliček než Mojmír. Kdyby měli každý 
o 20 kuliček víc, měl by Jirka už jen dvakrát víc kuliček než 
Mojmír. Kolik kuliček musí dát Jirka Mojmírovi, aby jich měli 
oba stejně? 

(A)   5 
(B) 10 
(C) 15 
(D) 20 
(E) 30 
 

92. 

Martin v pondělí vylouskal tři sedminy z 56 ořechů, které měl 
celkem vylouskat. Jakou část ze zbylých ořechů vylouskal 
v úterý, jestliže mu na středu zbylo vylouskat už jen 24 ořechů? 

(A) jednu sedminu 
(B) jednu pětinu 
(C) jednu čtvrtinu 
(D) jednu třetinu 
(E) jednu polovinu 
 

93. 

Skupinu na zájezdu tvoří 8 Čechů, 6 Slováků, 4 Maďaři 
a 5 Poláků. Každý s každým si jednou potřese na uvítanou 
rukou. Kolik dohromady potřesení je ve dvojicích tvořených 
účastníky stejných národností? 

(A)   23 
(B)   46 
(C)   59 
(D)   81 
(E) 118 
 

GRAF K ÚLOHÁM 94 AŽ 99 

Graf znázorňuje výsledky voleb, v nichž voliči vybírali z pěti 
politických stran (A, B, C, D a E) v Horní Polici a v Dolní 
Polici. V Horní Polici volilo 4000 voličů, v Dolní Polici volilo 
10 000 voličů. 

Výsledky voleb
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94. 

Kolik voličů vybralo v Horní Polici dohromady strany D a E? 

(A)   400 
(B)   600 
(C) 1500 
(D) 1800 
(E) 2000 
 

95. 

Ve které Polici vybralo stranu A více voličů a o kolik? 

(A) v Dolní Polici o 1000 voličů méně než v Horní Polici 
(B) v Dolní Polici o 1000 voličů více než v Horní Polici 
(C) v Dolní Polici o 600 voličů více než v Horní Polici 
(D) v Dolní Polici o 400 voličů méně než v Horní Polici 
(E) v Dolní Polici o 400 voličů více než v Horní Polici 
 

96. 

O kolik více nebo méně voličů volilo v Dolní Polici dohromady 
strany A a B než dohromady strany D a E? 

(A) více o 2500 
(B) více o 1500 
(C) více o 600 
(D) méně o 600 
(E) méně o 1500 
 

97. 

U kterých stran byl počet voličů v Dolní Polici nižší než 
v Horní Polici? 

(A) jen u strany A 
(B) jen u strany E 
(C) jen u stran A a B 
(D) u žádné strany 
(E) Údaj nelze z grafu jednoznačně určit. 
 

98. 

U které strany byla velikost rozdílu v počtu voličů v Horní 
Polici a v Dolní Polici nejmenší? 

(A) u strany A 
(B) u strany B 
(C) u strany D 
(D) u strany E 
(E) Údaj nelze z grafu jednoznačně určit. 
 

99. 

Které z následujících tvrzení o údajích v grafu platí? 

(A) Počet voličů strany A v Dolní Polici byl stejný jako počet 
voličů strany D v Horní Polici. 

(B) Podíl voličů, kteří dohromady volili strany A, B a C, byl 
v Horní Polici stejný jako v Dolní Polici. 

(C) Počet voličů, kteří v Horní Polici dohromady volili strany 
C a D, byl stejný jako počet voličů, kteří v Dolní Polici 
volili dohromady strany D a E. 

(D) Stranu D volilo v Dolní Polici o více než 1500 voličů více 
než v Horní Polici. 

(E) Žádná z možností (A) až (D) neplatí. 
 



oddíl  333333333333333333333333333
 

© Scio 2005 15 Varianta – A 

TABULKA K ÚLOHÁM 100 AŽ 105 

V tabulce jsou uvedeny údaje za rok 2004 o pěti firmách, které vyrábějí levné notebooky. 

 

počet zaměstnanců
průměrná mzda

(v tisících Kč)

celkové výdaje

(v tisících Kč)

počet prodaných

výrobků

průměrná prodejní

cena 1 výrobku

celkové příjmy

(v tisících Kč)
firma A 150 180 54 000 1500 20 000 Kč 35 000
firma B 200 200 60 000 1000 22 000 Kč 40 000
firma C 100 120 18 000 1100 20 000 Kč 24 000
firma D 150 150 30 000 1200 15 000 Kč 21 000
firma E 250 190 63 000 2000 15 000 Kč 55 000

 

 
100. 

Kolik dohromady vyplatily firmy s více než 150 zaměstnanci na 
mzdách? 

(A) méně než 15 000 000 Kč 
(B) více než 25 000 000 Kč, ale méně než 45 000 000 Kč 
(C) více než 45 000 000 Kč, ale méně než 70 000 000 Kč 
(D) více než 70 000 000 Kč, ale méně než 90 000 000 Kč 
(E) více než 90 000 000 Kč 
 

101. 

Ve kterých firmách tvořily příjmy za prodej notebooků méně 
než dvě třetiny celkových příjmů? 

(A) jen ve firmě A 
(B) jen ve firmě B 
(C) jen ve firmě C 
(D) jen ve firmě E 
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
 

102. 

Kolik dohromady mají zaměstnanců firmy, u nichž celkové 
příjmy převýšily celkové výdaje? 

(A) méně než 120 
(B) více než 120, ale méně než 220 
(C) více než 290, ale méně než 300 
(D) více než 300, ale méně než 450 
(E) více než 450 
 

103. 

Ve které firmě připadají na jeden prodaný notebook nejnižší 
celkové výdaje? 

(A) ve firmě A 
(B) ve firmě C 
(C) ve firmě D 
(D) ve firmě E 
(E) Odpověď nelze jednoznačně určit. 
 

104. 

Které z následujících tvrzení o údajích v tabulce platí? 

(A) Nejmenší počet notebooků prodala firma s nejmenším 
počtem zaměstnanců. 

(B) Průměrná cena notebooku za všech 5 firem dohromady 
byla vyšší než 20 000 Kč. 

(C) Průměrný počet zaměstnanců ve všech firmách dohromady 
je nižší než 150. 

(D) Celkem firmy utržily za notebooky více než 150 milionů 
Kč. 

(E) U tří firem převýšily celkové výdaje celkové příjmy o více 
než 20 %. 

 

105. 

Kolik notebooků prodala firma s nejnižším podílem 
vyplacených mezd na celkových výdajích firmy? 

(A) 1000 
(B) 1100 
(C) 1200 
(D) 1500 
(E) 2000 
 

 
 

 

 

 

 
Konec oddílu 3 

POKUD JSTE SKONČILI A JEŠTĚ VÁM ZBÝVÁ ČAS, MŮŽETE SI ZKONTROLOVAT SVOJI PRÁCI V TOMTO ODDÍLE.  
NENÍ DOVOLENO ZABÝVAT SE KTERÝMKOLIV JINÝM ODDÍLEM! 

Konec zkoušky! 
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