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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. 



oddíl 1 1 1 1 111111111111111 1 1 1
 

© Scio 2005 2 Varianta – B 

VARIANTA B 
 

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. 

Radikální skupiny _______ často ze zahraničí získávají 
podporu nejchudších obyvatel zejména v době, kdy jim vláda 
nedokáže _______ alespoň nejzákladnější potřeby. 

(A) podporované – zajistit  
(B) přicházející – vysvětlit  
(C) působící – poskytnout  
(D) podněcované – obstarat  
(E) organizované – vytvořit  
 

2. 

Abychom dosavadní _______ zcela vyvrátili, je třeba nových 
_______. 
(A) pravdu – pokusů  
(B) vědu – hypotéz  
(C) domněnku – pokusů  
(D) myšlenku – nápadů  
(E) teorii – objevů  
 

3. 

Náhlá změna počasí jej _______ zaskočila, přestože rozhodně 
patřil k _______ cestovatelům. 

(A) pozvolna – pečlivým  
(B) náramně – začínajícím  
(C) nepříjemně – nejzkušenějším  
(D) občas – výjimečným  
(E) málokdy – opatrným  
 

4. 

Do nedostatečně _______ léčebných metod by nemocní lidé 
neměli _______ příliš velké naděje. 

(A) prozkoumaných – vkládat  
(B) známých – očekávat  
(C) ověřených – věnovat  
(D) popsaných – vnášet  
(E) vyzkoušených – přidávat  
 

5. 

Častým _______ programu komerčních televizí je plytkost 
zábavy a _______ senzacechtivost zpravodajství. 

(A) obsahem – objednaná  
(B) znakem – vystupňovaná  
(C) jevem – laciná  
(D) bodem – účelová  
(E) nedostatkem – důsledná  
 

6. 

Snaha _______ porodnost v nejchudších zemích _______ mimo 
jiného na nízkou vzdělanost jejich obyvatel. 

(A) regulovat – naráží  
(B) evidovat – reaguje  
(C) snižovat – apeluje  
(D) omezovat – upozorňuje  
(E) ovlivňovat – ukazuje  
 

7. 

_______ mikroskopie ______ pozorovat stále drobnější detaily 
povrchových struktur. 

(A) Objev – dokázal  
(B) Pokrok – dokáže  
(C) Rozvoj – umožnil  
(D) Nástup – přislíbil  
(E) Zdokonalení – vyžadovalo  
 

8. 

Policie se ________ případem zabývat, protože v oznámení 
_______ žádný znak přestupku nebo trestného činu. 

(A) rozhodla – neprokázala  
(B) nemohla – nevyčetla  
(C) nedokázala – nebyl  
(D) odmítla – nenalezla  
(E) nechtěla – nedokázala  
 

9. 

Příznivé _______ diety se _______ až po jejím dlouhodobém 
dodržování. 

(A) důsledky – objeví  
(B) výsledky – pozorují  
(C) účinky – projeví  
(D) známky – odhalí  
(E) projevy – ohlásí  
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10. 

Úkolem vyšetřovatele je pečlivě _______ důkazy coby 
podklady pro ______ soudu. 

(A) rozsoudit – potřeby  
(B) shromažďovat – rozhodování  
(C) hodnotit – zájem  
(D) doložit – konání  
(E) vybírat – účely  
 

11. 

_______ v minulém roce otiskly noviny alespoň krátkou zprávu 
o průběhu festivalu, letos již akce proběhla _______ bez zájmu 
médií. 

(A) I když – téměř  
(B) Jelikož – úplně  
(C) Ačkoliv – už  
(D) Jestliže – prakticky  
(E) Zatímco – zcela  
 

 

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. 

STAN : CHATA 

(A) rohlík : houska 
(B) hrad : zámek 
(C) řeka : silnice 
(D) vor : loď 
(E) dýka : meč 
 

13. 

TRÁVIT : JED 

(A) zahřívat : led 
(B) tavit : teplo 
(C) běžet : cíl 
(D) spalovat : popel 
(E) děkovat : odměna 
 

14. 

BOLEST : NEPŘÍJEMNÁ 

(A) propast : hluboká 
(B) nemoc : smrtelná 
(C) odměna : nečekaná 
(D) náhoda : šťastná 
(E) pes : věrný 
 

15. 

VOR : LOĎ 

(A) balon : míč 
(B) kolo : motocykl 
(C) rádio : televize 
(D) měsíc : planeta 
(E) auto : autobus 
 

16. 

KOMÍN : KOMINÍK 

(A) rohlík : pekař 
(B) kotelna : topič 
(C) chodník : metař 
(D) nádraží : výpravčí 
(E) bazén : plavčík 
 

17. 

BUDOVA : SKLEP 

(A) podlaha : koberec 
(B) voda : vodopád 
(C) auto : garáž 
(D) nádraží : výpravčí 
(E) noha : stehno 
 

18. 

SÍLA : SLABÝ 

(A) strach : odvážný 
(B) sníh : černý 
(C) radost : rozvážný 
(D) hmotnost : hubený 
(E) názor : hloupý 
 

19. 

VÁNEK : MÍRNÝ 

(A) údolí : strmé 
(B) světlo : prudké 
(C) zloba : spravedlivá 
(D) teplo : příjemné 
(E) zmrzlina : chladná 
 

20. 

MISTR : DÍLNA 

(A) pilot : hangár 
(B) prezident : hrad 
(C) policista : soudní síň 
(D) soudce : vězení 
(E) generál : bojiště 
 

21. 

ZÁVRAŤ : NEVOLNOST 

(A) teplo : chlad 
(B) závěj : lavina 
(C) tělo : trup 
(D) král : vladař 
(E) led : náledí 
 

22. 

HUDEBNÍK : HOUSLE 

(A) kastelán : hrad 
(B) zákazník : zboží 
(C) dělník : lopata 
(D) hrobník : hřbitov 
(E) kůň : uzda 
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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 25 

Práh dospělosti překročil Tony Blair na Oxfordské univerzitě, kde panovaly poměrně liberální poměry. Je začátek sedmdesátých let 
a ve společnosti ještě doznívá bouře let šedesátých. Tony si nechává narůst vlasy až na záda, nosí klobouk a snaží se vypadat jako 
Mick Jagger. Studenti z vedlejší koleje právě založili kapelu Ugly Rumours (Špatné zprávy), která se brzy domluvila na repertoáru 
(Rolling Stones, Jackson Brown), avšak potřebovala frontmana. „Byl velmi dobrý. Nezapomeňte, že když chcete zpívat, potřebujete 
pořádnou dávku sebevědomí. To měl a taky měl vysoké kanady. Trochu jsme se báli jeho dlouhých vlasů, které z něho dělaly 
folkaře,“ vzpomíná spoluhráč Mark Ellen, dnes redaktor časopisu Word. Když se kapela rozpadla, Blair pochopil, že cesta k věčné 
slávě pro něj vede jinudy. 
Z dnešního hlediska je to již dávná historie, ale když v roce 1994 zemřel vůdce labouristů John Smith, nahradil jej jistý mladý muž 
a převrátil pravicovo-levicové rozdělení Velké Británie na hlavu. Již o rok později byla zrušena stranická charta platná od roku 1918 
a spolu s ní i klauzule IV, která za cíl hospodářské politiky labouristů stanovila „společné vlastnictví výrobních prostředků“. Takhle se 
svět seznámil s Tonym Blairem – revolucionářem. Sice už neměl dlouhé vlasy, ale mladický elán z něho nevyprchal. V příštích 
volbách roku 1997 smetli labouristé pod jeho vedením konzervativce Johna Majora a získali 419 ze 659 křesel v Dolní sněmovně.  
Jedním z prvních kroků nového kabinetu bylo, že poskytl centrální bance úplnou svobodu při určování úrokových sazeb. Blair si 
rychle získal aureolu reformátora, jenž spojil zájmy pracujících s velkokapitálem, ukončil válku mezi socialismem a kapitalismem 
a soustředil se na řešení konkrétních problémů. Mezi jeho největší zásluhy patří hospodaření s přebytkem, vznik skotského 
a velšského parlamentu (jež ovšem rychle ovládli nacionalisté) a zbavení Horní sněmovny většiny dědičných lordů. Prosadil i několik 
vyloženě pravicových rozhodnutí, jako například placení školného na univerzitách, jimž zase odebral peníze ve prospěch odborného 
školství. Čím však byl Blair mezi lidmi populárnější, tím více některým lidem nedávala spát otázka, kým Blair vlastně ve skutečnosti 
je. Jeho odzbrojující úsměv a vždy uhlazené chování se jim zdály podezřelé. „Byl tak přívětivý, že jej člověk nemohl považovat za 
chladného, nikdy jste však nezahlédli jeho skutečné já,“ cituje John Rentoul, autor jediné Blairovy biografie, profesora Davida 
Kennedyho, který Blaira kdysi učil na střední škole. 

(MF DNES, 10. 3. 2005) 

 
23. 

Která z následujících informací je v textu přímo obsažena? 

(A) výsledek voleb ve Velké Británii v roce 1994 
(B) oblíbená hudební skupina dospívajícího Blaira 
(C) rok vzniku skotského a velšského parlamentu 
(D) název a jméno autora Blairovy biografie 
(E) rok nástupu Tony Blaira do čela labouristů 
 

24. 

Které z následujících tvrzení z textu vyplývá? 

(A) Tony Blair je typickým představitelem pragmaticky 
orientovaného levicového politika. 

(B) Do roku 1997 nemohla britská centrální banka určovat 
úrokové sazby. 

(C) Od roku 1918 nemá britská labouristická strana žádnou 
stranickou chartu. 

(D) K příčinám Blairovy popularity patří i  jeho uhlazené a 
vlídné chování. 

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

25. 

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

(A) Politické názory Tonyho Blaira kontrastovaly s předchozí 
politikou labouristické strany. 

(B) První politické výsledky Tonyho Blaira znamenaly pro 
labouristy ztrátu pozic. 

(C) Vznik skotského parlamentu se ukázal být ukvapeným 
krokem. 

(D) Za vlády Tonyho Blaira se podmínky pro studium na 
univerzitách výrazně zhoršily. 

(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
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TEXT K ÚLOHÁM 26 AŽ 29 

Komety patrně vznikly za raného vývoje sluneční soustavy. Při zážehu termonukleárních reakcí ve Slunci došlo k odvržení části 
materiálu daleko za dráhy posledních planet, a to do vzdálenosti až 1,5 světelného roku. Zde se pak vytvořilo jakési skladiště 
kometárních jader. Tento pás – oblak – nese jméno vědce, který se o jeho výzkum nejvíce zasloužil, Holanďana Oorta. „Oortův 
oblak“ obsahuje přibližně jeden bilion kometárních jader s úhrnnou hmotností minimálně stonásobku naší Země a je považován za 
hranice sluneční soustavy. 
Zdrojem krátkoperiodických komet (tj. komet s periodou kratší než 200 let) se však zdá být ne „Oortovo mračno“, ale nějaký zdroj 
podstatně blíže Slunci. Takovým je patrně „Kuiperův pás“, rozkládající se daleko za dráhou Neptuna. V něm se nacházejí nejen jádra 
komet, ale také planetky a tělesa, která nemůžeme zařadit ani do jedné skupiny. Čas od času se k naší soustavě přiblíží hvězda, jež 
způsobí gravitační porušení vazeb kometárních jader v  „Oortově mračnu“ a několik z nich se vydá na pouť ke Slunci. Takto kometa 
vzniká. Je-li poté ovlivněna gravitací nějaké, zpravidla velké planety, může se z ní stát kometa periodická, opakovaně se vracející ke 
svému Slunci. V takovém případě je vlastně odsouzena k  „trestu smrti“, neboť při každém svém návratu ztratí ohromné množství 
materiálu, a to v podobě hornin, prachu, plynu a iontů. Chvost komety je právě tento odvržený materiál, od něhož se odrážejí sluneční 
paprsky a částice slunečního větru, způsobující luminiscenci odvržených iontů. 
Kometa ovšem může také jen kolem Slunce prolétnout po hyperbolické dráze. Takovou již nikdy více nespatříme. Život periodické 
komety závisí především na její hmotnosti a počtu návratů. Řádově se pohybuje kolem statisíce let. Některá kometa ovšem skončí 
svoji pouť daleko dříve, například kolizí s planetami – to byl případ komety „Shomaker-Levy 9“, mnohem častěji ale i se Sluncem, 
což dokazují mnohá astronomická pozorování (k takovému jevu dochází až jedenkrát ročně). Pro Slunce to ovšem znamená pramálo, 
asi tak jako hrášek vhozený do stotisícového města. 

(Koktejl, I/1997) 

 
26. 

Autor se v textu především snaží: 

(A) vysvětlit zvláštnosti hlavních způsobů zániku komet 
(B) popsat hlavní součásti a stavbu sluneční soustavy 
(C) podat základní informace o původu a životě komet 
(D) upozornit na hrozící nebezpečí kolize planet se Zemí 
(E) seznámit čtenáře se způsoby určování stáří komet 
 

27. 

Která z následujících informací je v textu obsažena? 

(A) chemické složení a struktura chvostu komet 
(B) průměrná doba existence jednotlivých typů komet 
(C) způsob zániku komety Shomaker-Levy 9 
(D) četnost zániku komet s hyperbolickou dráhou 
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
 

28. 

Které z následujících tvrzení z textu vyplývá? 

(A) V oblasti za oběžnou dráhou Neptuna se nachází velké 
množství těles různého druhu a původu. 

(B) Kolize komety s hvězdou se zpravidla projeví zřejmým 
vychýlením dráhy hvězdy a úplným zánikem komety. 

(C) Komety obíhají kolem hvězd po hyperbolických drahách 
s různě dlouhou periodou návratu. 

(D) Kuiperův pás je tvořen prakticky výhradně jádry 
budoucích nebo současných komet. 

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

29. 

Který z následujících dějů podle textu způsobuje sluneční vítr? 

(A) pohyb komet po oběžných drahách kolem hvězd 
(B) vytržení kometárního jádra z Oortova oblaku 
(C) vychylování komet mířících ke srážce s hvězdou 
(D) zviditelnění chvostu komety 
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
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TEXT K ÚLOHÁM 30 AŽ 33 

Ještě v nedávné historii se lidé domnívali, že kamenná architektura Afriky víceméně končí pyramidami v Egyptě. V roce 1868 však 
lovec Adam Renders objevil zříceniny Velkého Zimbabwe. O pár let později je poprvé popsal německý cestovatel Karel Mauch. 
Stavba v údolí byla zpočátku spíš drancována než studována. Pozdější archeologické a restaurátorské práce tak často napravují víc 
zásahy „zlatokopů“ než zubu času. Zdi z nasucho kladených žulových kvádrů a nálezy sedmi kamenných soch ptáků na nedalekém 
opevněném skalnatém vrchu vyvolaly řadu diskusí o původu těchto staveb. Jedna teorie střídala druhou. Chrám postavili Egypťané, 
potom Féničané, jednu dobu také neznámá civilizace, která se vynořila z nitra Afriky, postavila Velké Zimbabwe a zase záhadně 
zmizela. Cecil John Rhodes, „budující“ se svými pionýry Jižní Rhodesii pro britské impérium, byl ochotný při spatření prvních 
fotografií staveb spíše uvěřit, že jde o bájnou zemi Ofir, než by připustil africký původ stavby. Při pozdější návštěvě sdělil 
domorodcům, že se „velký pán“ přišel podívat na chrám, který kdysi patřil bělochům. Po mnoho dalších desetiletí byly cenzurovány 
veškeré vědecké poznatky, které by mohly zpochybnit tyto pochybné teorie. Dnes již ale africký původ komplexu nemůže nikdo upřít. 
Chrám a sochy sedmi sedících ptáků z měkkého kamene, umístěné původně na kamenných sloupech na kopci, jsou symbolem státní 
svébytnosti země, jež po získání nezávislosti nese jméno tohoto místa. 
Jen velmi pomalu se však daří poodhalit roušku tajemství nad ústřední stavbou. Sto metrů dlouhé a 70 metrů široké elipsovité místo 
bylo ohraničeno 10 metrů vysokými a místy až pět metrů silnými zdmi. Zachovaly se tu terasy, brány, průchody, schodiště 
a především zvláštní plná kónická věž o výšce 11 metrů. Dolní šestimetrový průměr se postupně zužuje až na dva metry. Myšlenka, 
že by pod věží mohl být hrob, se nepotvrdila. Celá stavba měla buď sakrální charakter, nebo byla sídlem panovníka. Možná tak trochu 
obojí. Jiný názor na původ zřícenin má však pan Däniken. Půdorys stavby dává do souvislosti se skalními malbami Dogonů ze 
severoafrické Mali a s jejich slavnostmi uctívání přiblížení hvězd Sirius A a Sirius B. Malba, znázorňující podle Dänikena model 
systému Siria, svou elipsou skutečně zdánlivě připomíná zmíněný půdorys stavby ve Velkém Zimbabwe. 

(Koktejl, II/1997) 

 
30. 

Autor se v textu snaží: 

(A) popsat dobrodružnou historii objevování afrického 
vnitrozemí 

(B) seznámit čtenáře s některými fakty o málo známé africké 
archeologické lokalitě 

(C) vyzdvihnout přínos C. J. Rhodese k objevení historicky 
cenných afrických památek 

(D) informovat o čerstvém objevu jedněch z nejstarších staveb 
na území Afriky 

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

31. 

Které z následujících tvrzení z textu vyplývá? 

(A) Původní účel Velkého Zimbabwe nebyl dosud průkazně 
potvrzen. 

(B) Velké Zimbabwe se do dneška zachovalo prakticky 
v původní podobě. 

(C) Dnešní podobu dali Velkému Zimbabwe Féničané při 
přestavbě původního egyptského komplexu. 

(D) Informace o nálezech ve Velkém Zimbabwe jsou dodnes 
cenzurovány. 

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

32. 

Jaká je poslední nejpravděpodobnější teorie o účelu komplexu 
ve Velkém Zimbabwe? 

(A) Jde o komplex k provádění primitivních astronomických 
měření. 

(B) Jde o úkryt prvních bělochů, kteří na onom území 
v minulosti žili. 

(C) Místo bylo využíváno jako galerie pro uchovávání skalních 
maleb oslavujících panovníka. 

(D) Mohlo jít o příbytek vládce území, případně objekt 
využívaný k náboženským obřadům. 

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

33. 

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

(A) Celý komplex Velkého Zimbabwe je afrického původu. 
(B) Z nálezů v komplexu čerpají i státní symboly Zimbabwe. 
(C) Nejvyšší v komplexu je zeď obstupující ústřední stavbu. 
(D) mnoho památek v komplexu zmizelo v rukou zlodějů 
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
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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. 

VLEZLÝ 

(A) smělý 
(B) zbabělý 
(C) odtažitý 
(D) strnulý 
(E) ostýchavý 
 

35. 

NEOMEZOVAT 

(A) regulovat 
(B) odebírat 
(C) podporovat 
(D) rozvíjet 
(E) odrazovat 
 

36. 

OČIVIDNĚ 

(A) nepřesně 
(B) nevědomě 
(C) skrytě 
(D) tajně 
(E) slepě 
 

37. 

BOHATĚ 

(A) zčásti 
(B) nepříznivě 
(C) kýčovitě 
(D) sobecky 
(E) spoře 
 

38. 

ZRÁDNÝ 

(A) bezpečný 
(B) upřímný 
(C) odrazený 
(D) očekávaný 
(E) vědomý 
 

39. 

ODŠKODNIT 

(A) odměnit 
(B) odejmout 
(C) odsoudit 
(D) pokutovat 
(E) pomoci 
 

40. 

PŘEDPOJATĚ 

(A) bezdůvodně 
(B) odhodlaně 
(C) nezávisle 
(D) rozpačitě 
(E) správně 
 

41. 

NICOTNÝ 

(A) viditelný 
(B) významný 
(C) správný 
(D) pozoruhodný 
(E) opravdový 
 

42. 

PODLE 

(A) pravdivě 
(B) správně 
(C) klikatě 
(D) čestně 
(E) spravedlivě 
 

43. 

NEZŘETELNĚ 

(A) očividně 
(B) známě 
(C) odhaleně 
(D) ostře 
(E) vědomě 
 

44. 

PŘÍČINA 

(A) objev 
(B) důsledek 
(C) výsledek 
(D) hypotéza 
(E) rozhodnutí 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Známou a detailně studovanou vlastností mnoha pakobylek je 
fyziologicky řízená barvoměna, která je u pakobylky indické 
navíc podřízena ještě denním rytmům. V závislosti na intenzitě 
světla jsou pakobylky v noci tmavé a ve dne světlé. Rozsah 
zabarvení může být ovlivněn typem a množstvím přijímané 
potravy a vlhkostí prostředí, jen zcela výjimečně však 
pakobylku zřetelněji odlišuje od ostatních příslušnic stejného 
druhu. 
Jsou dána tři tvrzení: 

I. Barvoměnu lze pozorovat pouze u pakobylek jediného 
druhu.    

II. Pakobylka indická má různou barvu v závislosti na denní 
době. 

III. Rozdílná barva u pakobylek může být vyvolána různým 
složením potravy. 

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

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

46. 

Pro školní potřebu je nejdůležitější sluchová zkouška řeči, při 
níž je třeba hlavně rozpoznat schopnost diferencování zvuků 
řeči. Proto orientační sluchové zkoušky řeči konáme bez 
základního tónu, tj. řečí šeptanou. 
Jsou dána tři tvrzení: 

I. Základní tón nelze sluchem diferencovat, a tedy ani 
orientačně ověřovat. 

II. Pro rozvoj diferencované řeči je důležité provádět 
orientační zkoušky. 

III. Pro školní potřeby je vhodné provést orientační 
sluchovou zkoušku. 

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

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

47. 

Kmenový kouzelník musí již v dětství nebo v období dospívání 
nějak prokázat svou schopnost zachytit a využít tzv. manu. 
První možný způsob spočívá v tom, že prokáže jasnovidné 
schopnosti, například úspěšnou předpovědí míst s výskytem 
lovné zvěře, může ale také dát najevo svou psychokinetickou 
sílu levitací nebo zhmotňováním a odhmotňováním předmětů. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) K využití many jsou nezbytné jasnovidné schopnosti.  
(B) Zhmotňování předmětů je schopnost vyhrazená pouze 

kmenovým kouzelníkům. 
(C) Psychokinetická levitace je zvláštním případem 

jasnovidných schopností. 
(D) Ne každý kmenový kouzelník musí mít jasnovidné 

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

48. 

Jednotlivé formy organizovaného násilí nejsou zděděné. Geny 
nerozlišují jednotlivé druhy mučení, např. na pranýři nebo na 
kůlu od upálení, lovení lebek od kanibalismu, ani duely 
šampionů od genocidy. Místo toho existují v lidech vrozené 
predispozice k vypracování kulturního aparátu agresivity, a to 
způsobem, ve kterém se vědomá mysl odděluje od primárních 
biologických procesů zakódovaných geny. 
Jsou dána tři tvrzení: 

I. Sklony ke kanibalismu i k lovení lebek jsou stejně malou 
měrou geneticky podmíněné. 

II. Projevy vrozených sklonů k násilí nelze oddělit od 
biologických procesů zakódovaných geny. 

III. Schopnost vytvořit kulturní aparát agrese je různou 
měrou vrozený každému člověku. 

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

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



 � 
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49. 

Ani přes početné výzkumy doposud přesně nevíme, jak dítě 
získává schopnost komunikovat řečí. Známe však obecný 
průběh tohoto procesu, který je u všech dětí shodný. Víme i to, 
že dítě se řeči učí mnohem dříve, než začne mluvit; dlouho před 
tím, než zná význam slov, poslouchá všechny proměny zvuku, 
vnímá rytmus a intonaci řeči. 
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Schopnost komunikovat řečí se vyvíjí dříve, než dítě začne 
rozeznávat význam slov. 

(B) Pro rozvoj komunikace řečí je pro dítě důležité naslouchat 
řeči a zvukům v jeho okolí. 

(C) Schopnost rozeznávat rytmus a intonaci řeči se u dítěte 
rozvíjí jako poslední. 

(D) Způsoby, jimiž se děti učí komunikovat řečí, jsou u 
různých dětí rozdílné v závislosti na množství okolních 
podnětů. 

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

50. 

Aby bylo možné stanovit rozpočtové náklady středisek, je nutno 
sestavovat dílčí rozpočty středisek, a to hlavně středisek 
nevýrobních (režijních), kde nemůžeme navázat na hmotný 
plán. Jsou to především střediska administrativního typu, u 
nichž se musí sestavovat rozpočet na základě minulých 
zkušeností a aplikací opatření ke zvýšení účinnosti prací 
administrativního typu. Dílčí rozpočty středisek musejí dát 
dohromady celkový rozpočet společnosti. 
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Dílčí rozpočty středisek jsou rozpracováním hmotného 
plánu společnosti. 

(B) Celkový rozpočet společnosti je sestavován na základě 
minulých zkušeností a úsporných opatření. 

(C) Dílčí rozpočty jsou nezbytné k vyhodnocení efektivity 
činností administrativního typu. 

(D) Každá společnost je rozdělena na více středisek 
administrativního typu. 

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

51. 

Manažerská smlouva je sjednána, jakmile se účastníci shodnou 
na jejím obsahu. Návrh na uzavření smlouvy je třeba přijmout 
ve lhůtě určené navrhovatelem. Není-li lhůta určena, je třeba 
návrh přijmout ihned, jednají-li účastníci přímo. Není ovšem 
podmínkou platnosti, aby manažerská smlouva byla uzavřena 
písemně. 
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Manažerská smlouva může být uzavřena písemně, a to 
i tehdy, neurčil-li navrhovatel lhůtu pro její přijetí. 

(B) Manažerskou smlouvu je nutné sjednat přímým jednáním, 
v němž se účastníci shodnou na obsahu smlouvy. 

(C) Návrh manažerské smlouvy musí být přijat ihned, pokud 
jej navrhovatel předložil písemně bez lhůty k jejímu přijetí. 

(D) Pokud se ve lhůtě stanovené navrhovatelem druhý účastník 
nevyjádří písemně k jejímu obsahu, nelze smlouvu uzavřít. 

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

52. 

Až do milionů korun rostou v nemocnicích dluhy cizinců. Ti 
sice musejí za ošetření zaplatit v hotovosti, ale často peníze 
nemají nebo používají šekovou knížku. Lékaři jsou povinni 
poskytnout první pomoc bez ohledu na to, má-li pacient u sebe 
hotové peníze. Na zpětné vymáhání dluhů už většinou nestačí. 
Jsou dána tři tvrzení: 

I. Cizinci platí v nemocnicích šekovou knížkou, aby se 
vyhnuli úhradě poskytnutých služeb. 

II. Dluhy nemocnic jsou způsobeny špatnou platební 
disciplínou cizinců. 

III. Cizincům lékaři každoročně poskytnou lékařskou péči 
v hodnotě milionů korun. 

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

(A) jen I 
(B) jen II 
(C) jen III 
(D) všechna tři tvrzení I, II a III 
(E) ani jedno z tvrzení I, II a III 
 

53. 

Zhoršování prospěchu nastává někdy už v první třídě po 
pololetí, kdy levák, třebas i velmi nadaný, ztratí po četných 
nezdarech zájem o školní práci. Jindy se objevuje až později se 
zvyšováním požadavků na školní práci; typický bývá náhlý 
zlom prospěchu ve třetí třídě. Je třeba ale odlišovat pouhé 
výkyvy v prospěchu coby nerovnoměrnost ve výkonech žáka 
bez souvislosti se stupněm přípravy na vyučování. 
Jsou dána tři tvrzení: 

I. V pololetí prvního ročníku se prospěch žáků zhoršuje. 
II. Výkyvy prospěchu u leváků nesouvisí se stupněm 

přípravy na vyučování. 
III. Ve třetí třídě děti ztrácejí zájem o školní práci. 

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

(A) jen I 
(B) jen II 
(C) jen III 
(D) jen I a II 
(E) jen I a III 
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54. 

Vyhledávání pohlaví k páření se děje většinou na chemickém 
základě. Samci mají pravidelně daleko větší a složitěji utvářená 
tykadla než samice a těmito čichovými orgány vnímají, často na 
velkou vzdálenost, feromony vylučované samicí a aktivně ji 
k páření vyhledávají. 
Jsou dána tři tvrzení: 

I. Samci mají mnohem citlivější čich než samice. 
II. Samice vyhledávají samce často na velkou vzdálenost. 
III. Čichové orgány jsou pro samce i samice důležitým 

nástrojem při páření. 
Které/á z uvedených tvrzení vyplývá/ají z textu? 

(A) jen I 
(B) jen II 
(C) jen III 
(D) jen II a III 
(E) ani jedno z tvrzení I, II a III 
 

55. 

Přepínání fyzických možností může vážně ohrozit tělesný vývoj 
a obdobně může být duševní vývoj dítěte ohrožen nadměrnými 
nároky kladenými na jeho psychiku. Vznikají pak poruchy, 
kterými se zabývají psychologové a dětští psychiatři. Kromě 
toho se ale nadměrná duševní námaha u školáků projeví 
nejrůznějšími tělesnými příznaky, takže je pak někdy nutné 
i nemocniční vyšetření. 
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Léčba psychických poruch dětí někdy vyžaduje delší pobyt 
v nemocnici. 

(B) Některá onemocnění se zřetelnými tělesnými příznaky 
mají příčinu v duševní námaze. 

(C) Psychologové pozorují nárůst psychických onemocnění 
dětí v důsledku jejich přepínání. 

(D) Nadměrná fyzická námaha může vážně ohrožovat duševní 
vývoj dítěte. 

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

TEXT K ÚLOHÁM 56 AŽ 60 

Marie se rozhoduje, do kterého sportovního oddílu bude od září 
chodit (atletika, potápění, šachy, karate). O tom, kdy mají 
jednotlivé oddíly tréninky, víme, že: 

• Atletika má trénink dvakrát v týdnu, vždy současně 
s tréninkem karate. 

• V den, kdy má trénink potápění, nemá trénink žádný jiný 
sport. 

• Karate má trénink ve středu, v pátek a v sobotu. 

• Jeden den v týdnu netrénuje ani jeden oddíl. 

• Šachy mají trénink ve čtvrtek a v neděli. 

56. 

Které z následujících tvrzení je v souladu s uvedenými 
podmínkami? 

(A) Žádný den v týdnu se nekoná více než jeden trénink. 
(B) V sobotu se koná trénink šachového kroužku. 
(C) Atletika trénuje ve středu a v neděli. 
(D) V sobotu nemá trénink žádný oddíl. 
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
 

57. 

Ve kterých dnech může mít trénink potápění? 

(A) jen v úterý 
(B) jen v pondělí 
(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 mohou mít trénink nejméně dva oddíly? 

(A) ani v jednom dni v týdnu 
(B) ve všech dnech kromě pondělí a úterý 
(C) jen v úterý nebo ve středu nebo v pátek 
(D) jen ve čtvrtek nebo v pátek nebo v neděli 
(E) jen ve středu nebo v pátek nebo v sobotu 
 

59. 

Kolikrát v týdnu může v souladu s uvedenými podmínkami mít 
trénink potápění? 

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

60. 

Pokud by platilo, že v sobotu a v neděli se koná vždy jen 
trénink jednoho oddílu, ve kterém dni v týdnu by se určitě konal 
trénink potápění? 

(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. 
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TEXT K ÚLOHÁM 61 AŽ 64 

V dostihovém závodu startovali jen tři jezdci (Moudrý, Plachý, 
Krásný) na třech různých koních (Valach, Šedka, Dupák). 
O tom, v jakém pořadí doběhli do cíle, víme, že: 

• Dupák doběhl jako poslední. 

• Plachý jel na Valachovi. 

• Krásný nejel na Šedce. 

 
61. 

Které z následujících tvrzení je určitě pravdivé? 

(A) Valach nesl Krásného. 
(B) Šedka nesla Krásného. 
(C) Plachý v dostihu zvítězil. 
(D) Krásný skončil poslední. 
(E) Valach skončil v dostihu třetí. 
 

62. 

Kdo všechno mohl v dostihu zvítězit? 

(A) jen Plachý s Valachem 
(B) jen Plachý s Valachem nebo s Dupákem 
(C) jen Šedka s Plachým nebo s Moudrým 
(D) jen Valach s Plachým nebo Krásný se Šedkou 
(E) jen Moudrý se Šedkou nebo Valach s Plachým 
 

63. 

Na kterém koni mohl jet Moudrý? 

(A) jen na Šedce 
(B) jen na Valachovi 
(C) jen na Dupákovi 
(D) jen na Dupákovi nebo na Šedce 
(E) jen na Dupákovi nebo na Valachovi 
 

64. 

Pokud bychom nevěděli, zda Krásný jel či nejel na Šedce, kdo 
by mohl v dostihu zvítězit? 

(A) Šedka s Plachým 
(B) Valach s Moudrým 
(C) Moudrý se Šedkou 
(D) Plachý s Dupákem 
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
 

TEXT K ÚLOHÁM 65 AŽ 68 

Čtyři kamarádi (Tomáš, Petr, Klára a Vláďa) vybírají, co 
podniknou v sobotu. Na výběr mají výlet na zříceninu, návštěvu 
plovárny a návštěvu hokejového zápasu. Víme, že: 

• Petr půjde, jen když půjde i Klára, a je mu jedno, kam to 
bude. 

• Tomáš prohlásil, že rozhodně nepůjde na plovárnu. 

• Vláďa půjde, jen když se půjde na hokej a když půjde 
i Petr. 

• Kam půjde Tomáš, nepůjde určitě Klára. 

 
65. 

Kdo všechno by například mohl jít, pokud by náplní soboty byl 
výlet na zříceninu? 

(A) jen Klára s Petrem 
(B) jen Tomáš s Klárou 
(C) jen Vláďa s Tomášem 
(D) jen Petr s Klárou a Tomášem 
(E) jen Tomáš s Petrem a Vláďou 
 

66. 

Které z následujících tvrzení může platit? 

(A) Na hokej šli pouze Tomáš s Vláďou. 
(B) Na plovárnu šli pouze Klára s Tomášem. 
(C) Na plovárnu šli pouze Tomáš s Petrem. 
(D) Na hokej šli pouze Vláďa s Klárou a s Petrem. 
(E) Na zříceninu šli pouze Klára s Petrem a s Tomášem. 
 

67. 

S kým vším by mohl jít Tomáš na hokej? 

(A) pouze sám 
(B) pouze s Petrem 
(C) pouze s Vláďou 
(D) pouze s Petrem a s Vláďou 
(E) pouze s Klárou a s Petrem 
 

68. 

Na které sobotní akci by se mohli společně sejít alespoň tři 
kamarádi? 

(A) jen na výletu na zříceninu a na hokejovém zápasu 
(B) jen na hokejovém zápasu a na plovárně 
(C) jen na plovárně a na výletu na zříceninu 
(D) jen na výletu na zříceninu 
(E) jen na hokejovém zápasu 
 

 

STOP 
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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. 

poloměr kružnice opsané poloměr kružnice  
pravidelnému šestiúhelníku s obvodem 18 cm 
s obvodem 18 cm 
 

70. 

a = 3b; b > 1 

3

a

 b

3

  
 

71. 

Ve třídě jsou tři pětiny chlapců a dvě pětiny dívek. Na výlet jela 
jedna třetina z chlapců a polovina dívek. 

počet studentů, kteří počet studentů, kteří 
jeli na výlet nejeli na výlet 
 

72. 

a ∈ R 

a2 + a5 a3 + a4 
 

73. 

Nechť ABCDEFGH je pravidelný osmiúhelník. 

obsah trojúhelníka GBE obsah obdélníka ABEF 
 

74. 

PRST je kosočtverec. M je průsečík jeho úhlopříček. 

obsah trojúhelníka PRM obsah trojúhelníka RSM 
 

Sloupec A  Sloupec B 

75. 

Mějme krychli ABCDEFGH s délkou hrany 
AE = CG = 5 cm 

AG 10 cm 
 

76. 

Na školu A se hlásí 40 % dívek, na školu B se hlásí 60 % dívek. 
Na obě školy je přijato 20 % nejlepších uchazečů. 

počet dívek přijatých počet dívek přijatých  
na školu A na školu B 
 

77. 

m + n = – 1  

m – n  m2 – n2  
 

78. 

Operace ^ je definována takto: x ^ y = y – x + 2x 

(–2) ^ (–4) (–4) ^ (–2) 
 

79. 

polovina obsahu čtverce trojnásobek obsahu 
o straně 2x rovnostranného trojúhelníka 
 o straně x 
 

80. 

X je nejmenší možný počet členů oddílu, z nichž je možné 
vytvořit alespoň deset různých dvojic 

X 5 
 



oddíl  333333333333333333333333333
 

© Scio 2005 13 Varianta – B 

81. 

Jana v pondělí snědla dvě pětiny bonbonů z bonboniéry, v úterý 
pak jednu třetinu ze zbylých bonbonů. Kolik bonbonů 
obsahovala bonboniéra původně, jestliže na středu jí zbylo 
10 bonbonů? 

(A) 20 
(B) 25 
(C) 30 
(D) 35 
(E) 50 
 

82. 

Voják vyrazil z místa startu nejprve 4 km přesně na východ, 
poté provedl obrat o 270° a pochodoval 8 km a nakonec do cíle 
ještě 10 km západním směrem. Jaká je přímá vzdálenost startu a 
cíle vojákova pochodu? 

(A)   4 km 
(B)   6 km 
(C)   8 km 
(D) 10 km 
(E) 14 km 
 

83. 

Vlaďka s Květou mají dohromady 300 odznaků. Aby jich měly 
obě stejně, musela by Květa dát Vlaďce 30 odznaků. V jakém 
poměru jsou počty odznaků Vlaďky a Květy? 

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

84. 

Cyklista vyrazil ráno v 7 hodin na výlet na kopec. Na kopci si 
40 minut odpočinul a vyrazil zpět cestou, která je sice dvakrát 
delší než cesta nahoru, ale cyklista ji projel čtyřikrát větší 
rychlostí, než jakou jel nahoru. V kolik hodin bude ve třech 
čtvrtinách zpáteční cesty, jestliže se na zpáteční cestu vydal 
v 11.00? 

(A)   v 11.45 
(B) ve 12.00 
(C) ve 12.15 
(D) ve 12.30 
(E) ve 12.45 
 

85. 

Tachometr automobilu ukazoval při koupi v autobazaru 
175 571 km. Kolik km musí auto ujet, než bude tachometr 
ukazovat nejbližší další symetrické číslo (tj. číslo, které má 
stejnou hodnotu při čtení zprava i zleva)? 

(A) méně než 100 
(B) více než 100, ale méně než 500 
(C) více než 500, ale méně než 1000 
(D) více než 1000, ale méně než 10 000 
(E) více než 10 000, ale méně než 100 000 
 

86. 

Monika má třikrát víc známek než Pavel. Vítek má polovinu 
známek než Monika a Pavel dohromady. Kolik známek má 
Monika, mají-li všichni tři dohromady 2400 známek? 

(A)   400 
(B)   600 
(C)   900 
(D) 1200 
(E) 1500 
 

87. 

Jako superčíslo se označuje každé číslo, v jehož zápisu se 
součet sudých číslic rovná součtu lichých číslic. Které 
z následujících čísel patří mezi superčísla? 

(A)    368 915 
(B)    817 298 
(C)    946 168 
(D) 2 562 193 
(E) 3 256 853 
 

88. 

Z místa A vyrazilo stálou rychlostí vozidlo do místa B 
vzdáleného 150 km. Hodinu poté vyrazilo z místa B 
v protisměru stálou rychlostí druhé vozidlo po téže trase (tj. do 
místa A). V jakém poměru je rychlost vozidla A vůči rychlosti 
vozidla B, jestliže se obě vozidla potkají ve chvíli, kdy má první 
vozidlo za sebou tři pětiny cesty a druhé vozidlo je právě 
30 minut na cestě? 

(A) 1 : 2 
(B) 1 : 3 
(C) 2 : 3 
(D) 3 : 2 
(E) 3 : 1 
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89. 

Poločas rozpadu prvku X je 20 minut (tj. každých 20 minut 
klesne počet atomů na polovinu). Jak přibližně dlouho bude 
trvat, než klesne počet atomů pod 2 promile původního počtu? 

(A) 2 hodiny 
(B) 3 hodiny 
(C) 4 hodiny 
(D) 5 hodin 
(E) 6 hodin 
 

90. 

Olej ze sudu chceme rozlít do menších plechovek, které mají 
výšku 6× menší než sud a poloměr dna 5× menší než sud. Kolik 
plechovek budeme potřebovat, jestliže byl sud naplněný z jedné 
poloviny a plechovky mají být plné? 

(A)   30 
(B)   60 
(C)   75 
(D)   90 
(E) 150 
 

91. 

Mějme operaci & definovanou A&B = B2 – 3A. Pro která A a B 
platí, že A&B > 0? 

(A) B > A/3 a B < (−A)/3 
(B) B > A2/3 a B < (−A2)/3 
(C) B > 3A2 a B < −3A2 
(D) B2 < 3A 
(E) B2 > 3A 
 

92. 

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 různých národností? 

(A) 194 
(B) 156 
(C) 480 
(D) 288 
(E) 960 
 

93. 

Dvě různě velká ozubená kola jsou spojena převodovým 
řetězem. Kolikrát se otočí menší kolo na každých 800 otáček 
většího kola, jestliže jsou obsahy obou kol v poměru 1 : 16? 

(A)     50× 
(B)   100× 
(C)   200× 
(D) 1600× 
(E) 3200× 
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GRAF K ÚLOHÁM 94 AŽ 99 

Grafy znázorňují věkové složení obyvatelstva městečka Králov v letech 1900 a 2000. V roce 1900 žilo v Králově 4000 obyvatel, 
zatímco v roce 2000 už 10 000 obyvatel. 

1900

18-29 let

30%

do 18 let

15%

starší 70 let

5%

30-49 let

40%

50-70 let

10%

     

2000

18-29 let

25%

do 18 let

10%

starší 70 let

5%

30-49 let

45%

50-70 let

15%

 
 
94. 

Kolik obyvatel starších 49 let žilo v Králově v roce 1900? 

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

95. 

Jak se změnil počet obyvatel mladších 18 let mezi roky 1900 
a 2000? 

(A) klesl o 1000 
(B) klesl o 600 
(C) klesl o 400 
(D) vzrostl o 400 
(E) vzrostl o 600 
 

96. 

O kolik více nebo méně žilo v roce 2000 v Králově obyvatel 
mladších než 30 let než obyvatel starších než 49 let? 

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

97. 

U kterých věkových skupin počet obyvatel mezi roky 1900 
a 2000 klesl? 

(A) jen u skupiny do 18 let 
(B) jen u skupiny starších 70 let 
(C) jen u skupin do 18 let a 18–29 let 
(D) u žádné skupiny 
(E) Údaj nelze z grafů jednoznačně určit. 
 

98. 

U které věkové kategorie vzrostl počet obyvatel mezi roky 
1900 a 2000 nejméně? 

(A) do 18 let 
(B) 18–29 let 
(C) 50–70 let 
(D) starší 70 let 
(E) Údaj nelze z grafů jednoznačně určit. 
 

99. 

Které z následujících tvrzení o údajích v grafu platí? 

(A) Počet obyvatel mladších 18 let byl v roce 2000 stejný jako 
počet obyvatel ve věku 50–70 let v roce 1900. 

(B) Podíl obyvatel mladších 50 let byl v roce 1900 stejný jako 
v roce 2000. 

(C) Počet obyvatel ve věku 30–70 let v roce 1900 byl stejný 
jako počet obyvatel starších 49 let v roce 2000. 

(D) Ve skupině obyvatel ve věku 50–70 let žilo v roce 2000 
v Králově o více než 1500 obyvatel více než v roce 1900. 

(E) Žádná z možností (A) až (D) neplatí. 
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TABULKA K ÚLOHÁM 100 AŽ 105 

V tabulce jsou uvedeny údaje o pěti porovnatelných firmách produkujících stejný výrobek. Všechny údaje se vztahují k jednomu 
roku. 

 

firma A firma B firma C firma D firma E

počet zaměstnanců 150 200 100 150 250

průměrná mzda (v tisících Kč) 180 200 120 150 190

celkové výdaje (v milionech Kč) 54 60 18 30 63

počet vyrobených výrobků 1500 1000 1100 1200 2000

průměrná prodejní cena 1 výrobku 20 000 Kč 22 000 Kč 20 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč

celkové příjmy (v milionech Kč) 35 40 24 21 55
 

 
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 výrobků 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 zaměstnanců mají dohromady 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 vyrobený výrobek 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 výrobků vyrobila firma s nejmenším 
počtem zaměstnanců. 

(B) Průměrná cena výrobku 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 výrobky více než 150 milionů Kč. 
(E) U tří firem převýšily celkové výdaje celkové příjmy o více 

než 20 %. 
 

105. 

Kolik výrobků vyrobila 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! 
 




