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Verbální myšlení a jazykové kompetence
01. Vyberte dvojici obsahující slova OPAČNÉHO významu.
a) sestavit – rozebrat
b) rozebrat – opravit
c) posadit – položit
d) opravit – prolomit
e) postavit – posadit
02. Vyberte dvojici obsahující slova, která k sobě mají významově nejblíže.
a) zarputilec – svéhlavec
b) hamižník – furiant
c) furiant – neřestník
d) neřestník – zarputilec
e) svéhlavec – hamižník
03. Mezi následujícími slovy najděte to, které má stejný významový vztah ke slovu nemocný a
ke slovu škodlivý.
a) churavý
b) zdravý
c) nemístný
d) žádoucí
e) přijatelný
04. V následujících větách nahraďte podtržená slova synonymními výrazy.
Inaugurace prezidenta se v tomto deníku dočkala marginálního ohlasu. Někteří čtenáři byli
konsternováni.
a) uvedení do funkce; mimořádně velikého; potěšeni
b) uvedení do funkce; okrajového; nemile překvapeni
c) odstoupení; mimořádně velikého; potěšeni
d) zvolení; očekávaného; uvedeni v omyl
e) zvolení; zjevného; rozhořčeni
05. Vyberte slovní spojení, které svým významem mezi ostatní NEPATŘÍ.
a) smrdět grošem
b) žít z ruky do huby
c) mít po parádě
d) mít vysoko do žlabu
e) mít hluboko do kapsy
06. V následující větě je skryto slovo označující živočicha. Najděte ho. Neměňte pořadí slov ani
pořadí písmen v nich.
Přišli jsme o hodinu dřív a hotovo samozřejmě ještě neměl.
O jakého tvora se jedná?
a) o hada
b) o domácího mazlíčka
c) o obojživelníka
d) o hmyz
e) o ptáka
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07. Z následujících slov vyberte to, u něhož dojde při vytvoření tvaru množného čísla
k významovému posunu.
a) káva
b) mrak
c) žirafa
d) město
e) květina
08. Podstatná jména ručka a podstavec mají v 1. pádě rozdílný počet slabik. Mají v některém jiném
pádě shodný počet slabik?
a) pouze v 7. pádě množného čísla
b) v 7. pádě jednotného i množného čísla
c) ve 3. a 6. pádě množného čísla
d) ne, v žádném
e) pouze ve 3. pádě jednotného čísla
09. Z následujících možností vyberte tu, která NEOBSAHUJE žádnou pravopisnou ani gramatickou
chybu.
a) Na punčoše, kterou měla shrnutou pod koleno, jí utíkalo několik očí.
b) Řeku nebylo možné přebrodit ani v jejím nejušším místě, natož do ní vstoupit někde jinde.
c) K Vědecké knihovně se nejsnáze dostanete, když pojedete tramvají na Náměstí hrdinů.
d) Jídlo skládaly kuchařky s pomocí učňů na velké skleněné tácy.
e) Voda ztékala z vrcholku kopce a v údolí se všechny praménky spojovaly do silného toku.
10. Vyberte správný tvar zájmen v následujících větách.
Kontaktujte … (já) ohledně nové aplikace. Já vám … (aplikace) rád představím.
a) mě; ji
b) mně; jí
c) mě; jí
d) mne; jí
e) mně; ji
11. Přečtěte si pozorně následující gramatická pravidla fiktivního jazyka ALIMU.
(1) Alimština má pouze podstatná jména, slovesa a příslovce, sloveso stojí vždy na prvním místě
ve větě.
Příklad: Luni hami. Přichází pošťák.
(2) Množné číslo u podstatných jmen se v alimštině tvoří pomocí zdvojení poslední slabiky kořene.
Příklad: risi – dopis; risisi – dopisy
Alimská jména v jednotném čísle zdvojené slabiky neobsahují.
(3) Budoucí čas se v alimštině vyjadřuje pomocí předpony mu- u slovesa.
Příklad: Muluni risi hira. Dopis zítra přijde.
Je-li však podmět v množném čísle, mění se předpona mu- na mi-.
Příklad: Miluni risisi buhira. Dopisy přijdou pozítří.
Vyberte gramaticky správnou větu v alimštině, která vyjadřuje budoucnost.
a) Muhiri alili aku.
b) Mikiri hurhumi kari.
c) Mimuhi arimi hiro.
d) Mukiri anaki hirmi.
e) Kiririmu ahimu mihi.
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12. Které z následujících souvětí umožňuje více rozdílných interpretací?
a) Neměla nikoho, kdo by měl sílu jí dodávat odvahy a stát při ní proti tyranovi.
b) Když proti ní stál manžel s tchánem, uvědomila si, že by byla nejšťastnější daleko od něj.
c) Ve skutečnosti všechny návrhy nakreslila sama, i v detailu, jako to dělala na obecné škole.
d) Jednou mi ukazovala plány domu, který chtěli postavit, ale nebyla si jistá, zda získá hypotéku.
e) Záviděla jsem jí muže, o kterého se může opřít, to jsem ovšem ještě nevěděla celou pravdu.
13. Mezi následujícími možnostmi najděte to souvětí, které obsahuje pouze věty hlavní.
a) Můžete se o stipendium ucházet, pokud splníte všechna předepsaná kritéria.
b) Z pracovní agentury mu napsali, že postupuje do dalšího kola výběrového řízení.
c) Už několik dní se necítil dobře, ale stále potřeboval být v kontaktu se svými kolegy.
d) Procházela se klidně s kočárkem parkem, ačkoli se rychle blížila bouřka.
e) Až do poslední chvíle nevěděl, s kým bude sdílet společný pokoj na ubytovně.
14. Stejný etymologický základ jako slovo inkluze NEMÁ slovo
a) klauzule.
b) klášter.
c) exkluzivní.
d) kluzák.
e) klauzura.
15. Stejný etymologický základ jako slovo existence NEMÁ slovo
a) rezistence.
b) eminence.
c) konzistence.
d) existenciál.
e) existencialismus.

Logicko-analytické myšlení
16. „Některé masakry nejsou paseky. Každý masakr je maso.“ Co z těchto premis plyne?
a) Žádné maso není paseka.
b) Některé paseky nejsou masa.
c) Každé maso je paseka.
d) Některá masa jsou paseky.
e) Některá masa nejsou paseky.
17. „Žádné pravítko není med. Některý med je senzace.“ Co z těchto premis plyne?
a) Žádná senzace není pravítko.
b) Některé pravítko není senzace.
c) Některé senzace jsou pravítko.
d) Každá senzace je pravítko.
e) Některá senzace není pravítko.
18. Máte před sebou čtyři karty. Každá karta má na rubové straně písmeno a na lícové číslo. Karty
před Vámi ukazují následující.
4Y1P
Vaším cílem je ověřit pravidlo: Pokud je na rubu karty samohláska, pak je na jejím líci sudé číslo.
Které všechny karty musíte otočit?
a) Kartu ukazující „Y“ a kartu ukazující „1“.
b) Kartu ukazující „Y“ a kartu ukazující „4“.
c) Kartu ukazující „4“ a kartu ukazující „1“.
d) Kartu ukazující „Y“ a kartu ukazující „P“.
e) Jen kartu ukazující „Y“.
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19. Ekvivalentní danému výroku je takový výrok, který je pravdivý právě tehdy a jen tehdy, když je
pravdivý onen daný výrok.
Najděte výrok, který je ekvivalentní výroku „oslovím Martina, ale ne Karla“.
a) Neoslovím Martina, nebo neoslovím Karla.
b) Neoslovím Martina nebo Karla.
c) Oslovím Martina nebo neoslovím Karla.
d) Neoslovím Karla a oslovím Martina.
e) Oslovím Karla, nebo oslovím Martina.
20. Negace výroku je takový výrok, který je pravdivý právě tehdy, když je původní výrok nepravdivý;
naopak, když je původní výrok pravdivý, je jeho negace vždy nepravdivým výrokem.
Najděte výrok, který je negací výroku „naučím se anglicky i německy“.
a) Nenaučím se německy.
b) Ačkoli se nenaučím anglicky, nenaučím se německy.
c) Nenaučím se anglicky.
d) Nenaučím se německy nebo se nenaučím anglicky.
e) Naučím se anglicky nebo německy.
21. Pirátský kapitán Jack Sparrow stojí u kormidla své lodi a vrhá stín dlouhý 108 cm. Ve stejnou
chvíli vrhá hlavní stěžeň jeho lodi stín dlouhý 15 metrů. Jaká je výška stěžně, když budeme
předpokládat, že kapitán Sparrow je vysoký 180 cm?
a) 15 metrů
b) 16 metrů
c) 20 metrů
d) 24 metrů
e) 25 metrů
22. Najděte tři číslice, které je potřeba vyškrtnout z čísla 132465798, aby vzniklo co nejmenší číslo.
Čemu se rovná součet těchto vyškrtnutých číslic?
a) 17
b) 18
c) 19
d) 20
e) 21
23. Na amatérském šachovém turnaji hraje každý s každým. Celkem je na programu 171
šachových partií. Kolik hráčů a hráček se účastní turnaje?
a) 19
b) 21
c) 22
d) 23
e) 26
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24. Archeologové vykopali hliněnou destičku napsanou nerozluštěným písmem národa Natarů,
o níž věděli, že se na ní nachází symbol reprezentující jejich hlavní božstvo. Věděli též, že Nataři
psali ve sloupcích zdola nahoru, že hledaným symbolem pro božstvo musí začínat alespoň jeden
sloupec, že se tento symbol nachází v právě třech sloupcích a že se v žádném sloupci nesmí
opakovat více než dvakrát. Který ze symbolů představuje hlavní božstvo kultury Natarů?

a) ፅ
b) ቾ
c) ጨ
d) ኹ
e) ቇ
25. Jakou hodnotu bude mít buňka C2 v Excelu, pokud se vyhodnotí všechny vzorce zobrazených
buněk?

a) 5,6
b) 40
c) 5
d) 13,33
e) 8
26. V následující tabulce jsou čisté příjmy tří vedoucích pracovníků podniku za roky 2015 až 2020.
Při auditu však vyšlo najevo, že uvedený příjem vedoucího pracovníka, který bral v roce 2017
ze všech tří pracovníků nejméně, nezohledňoval příjmy z projektu, a ve skutečnosti činil 2 122
426 Kč. Jak velký je rozdíl mezi hodnotou uvedenou v tabulce a hodnotou zjištěnou při auditu?

a) 246 737 Kč
b) 145 896 Kč
c) 450 000 Kč
d) 550 000 Kč
e) 365 555 Kč
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27. Podívejte se na uvedený rozvrh a představte si, že všichni vyučující mají vypsané konzultační
hodiny v časech, kdy zrovna neučí. Víte, že každá konzultace vám zabere 90 minut. Se kterou
kombinací vyučujících zvládnete konzultovat před 13:00? (Pořadí nehraje roli.)

a) Crha – Dlouhý – Erbová
b) Bílá – Adamec – Erbová
c) Adamec – Crha – Dlouhý
d) Bílá – Adamec – Crha
e) Adamec – Crha – Erbová
28. V tabulce jsou v korunách uvedeny ceny knih „A“ až „E“ u jednotlivých prodejců a cena za
dopravu, která je každým prodejcem účtována vždy bez ohledu na cenu zásilky. U koho musíte
objednat knihy „A“ a „B“, abyste zaplatili co nejméně?

a) obě knihy od Mirka
b) obě knihy od Zdeňka
c) knihu „A“ od Zdeňka a knihu „B“ od Mirka
d) knihu „A“ od Mirka a knihu „B“ od Zdeňka
e) obě knihy od Tomáše
29. Hlemýžď leze na plot, který je vysoký 280 cm. Jelikož je to malý hlemýžď, každý den dokáže
vystoupat jen 60 centimetrů vysoko. Navíc vždy během noci sklouzne o 40 cm dolů. Kolik dnů bude
hlemýždi trvat, než vyšplhá na vršek plotu?
a) 12
b) 13
c) 14
d) 15
e) 16
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30. Developer nabízí k prodeji byty v nově vystavěném obytném komplexu. V jeho nabídce jsou
tyto tři typy bytů:
MINI – 3 okna, má jeden balkon, nemá žádné garážové stání;
MEDIUM – 6 oken, nemá balkon, má jedno garážové stání;
MAXI – 6 oken, má jeden balkon a dvě garážová stání.
Když jsme budovu obešli, napočítali jsme 51 oken, 9 balkonů a 10 garážových stání. Kolik je
v bytovém komplexu bytů typu MEDIUM?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

Kritické myšlení
31. Přečtěte si věty označené písmeny A–E z úvodu uměnovědné příručky, které ovšem nejsou
v původním pořadí.
A. Spojku mezi nimi a historickou dobou tvoří dávné zkazky.
B. Výzkumy sídlišť, hradišť, pohřebišť, kultovních míst, obětišť a dalších stop někdejšího osídlení
poskytují prameny k poznání nejstarších dějin člověka.
C. Tyto staré pověsti jsou podrobovány nejednou zkoumání a kritickým rozborům jak historiky, tak
archeology.
D. Vše, co předcházelo, halí rouška tajemství, kterou jen pozvolna odkrývají archeologové.
E. Doba vzniku našich nejstarších památek se prakticky kryje se začátky historického období
našich dějin.
Z následujících možností uspořádání vyberte tu, která z uvedených výpovědí vytvoří logický a
čtenářsky přístupný celek.
a) E – A – C – B – D
b) B – A – C – D – E
c) E – D – B – A – C
d) B – E – D – A – C
e) C – B – A – D – E
32. Přečtěte si definici slova obdukce z Akademického slovníku cizích slov a na jejím základě
rozhodněte, ve které z vět níže NELZE toto slovo smysluplně použít.
obdukce, -e ž (l) 1. med. ohledání mrtvoly pitvou; 2. farm. obalování, obalení pilule vrstvou cukru,
želatiny apod.; 3. geol. hypotetický proces, při kterém dochází při kolizi litosférických desek k jejich
vzájemnému přesunu.
a) Do své pozice v orogénech se ofiolity dostaly o________, tj. násunem šupin mělkých částí
oceánické litosféry na kontinent nebo ostrovní oblouk.
b) O________ je stabilní vůči fyziologickým podmínkám prostředí žaludku a zajišťuje uvolnění a
cílový účinek aktivní látky až v tenkém střevě díky enzymatickému působení na tukový matrix.
c) Jedná se o chronické zánětlivé onemocnění, které vede k ireverzibilní o________ dýchacích
cest.
d) Díky inovativnímu způsobu o________ je zajištěno pomalé rozpouštění močoviny a dextrózy
v trávicím traktu.
e) Při o________ provádíme vyšetření těla a orgánů zemřelého nejprve makroskopicky, podle
potřeby následuje i mikroskopické vyšetření odebraných vzorků.
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33. Které z uvedených zařízení nejlépe odpovídá této definici?
Přenosné zařízení, které pomocí podtlaku nasává velké množství řídké tekutiny i s drobnými
pevnými částicemi, které následně z tekutiny odfiltruje.
a) vysokotlaký parní čistič, tzv. vapka
b) domácí vysavač
c) digestoř
d) injekční stříkačka
e) espresso kávovar
34. „Z výsledků výzkumu na 800 osobách odsouzených za násilnou trestnou činnost vyplynulo, že
85 % dotázaných má alespoň jednoho rodiče, který v minulosti projevoval agresivní chování.“
O kterém z následujících tvrzení můžeme na základě výše uvedených informací s jistotou říci, že
platí?
a) Osoby odsouzené za násilnou trestnou činnost pocházejí ve většině případů z rodin s pouze
jedním rodičem.
b) Sklon k násilnému chování je geneticky podmíněný, neboť se v rodině opakuje.
c) Více než 85 % osob se během dospívání setkalo s agresivním chováním.
d) Rodiče některých osob, jež byly odsouzeny za násilnou trestnou činnost, neprojevovali
v minulosti agresivní chování.
e) Pravděpodobnost, že se člověk dopustí násilí, je vyšší, pokud se člověk setkal s tímto
chováním u rodičů.
35. Při definování by pod to, čím definujeme, nemělo spadat ani více, ani méně věcí, než kolik
spadá pod definovaný pojem. Která definice tento požadavek splňuje?
a) Úsečka je část přímky mezi dvěma body, na ní ležících.
b) Věta je projev myšlenky.
c) Počitek je smyslový odraz jednotlivé vlastnosti předmětu v orgánech zraku a ve vědomí.
d) Logika je věda o procesech myšlení.
e) Vzduch je druh plynu, tvořící plynný obal Země.
36. Tzv. chyba třetího faktoru je argumentační chyba, kdy je nějaký vztah nepodloženě vydáván
za vztah příčiny a následku. Když tvrdíme, že X způsobuje Y, ale ve skutečnosti jsou X i Y
zapříčiněny Z, pak Z je tzv. třetím faktorem. Proto pokud uvádíme vztah příčiny a následku, musíme
si dát pozor na možnost vlivu třetího faktoru.
Následující text je příkladem chyby třetího faktoru.
Dítě při procházce v parku uklouzlo po blátě do močálu a tam je zranil aligátor.
Co je v tomto případě pravděpodobným třetím faktorem?
a) Vedení parku špatně nastavilo bezpečnostní předpisy pro pohyb osob v parku
b) Rodiče, nebo jiné dospělé osoby nevěnovaly dítěti dostatečnou pozornost.
c) Nepříznivé počasí rozmočilo půdu.
d) Dítě mělo nevhodnou obuv, která přivodila jeho uklouznutí.
e) Vedení parku nezajistilo břeh řeky proti vstupu návštěvníků do vody.
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Společné zadání otázek 37 až 40
Otcovská v délce 7 dnů náleží v souvislosti s péčí o novorozené dítě otci dítěte nebo pojištěnci
(muž či žena), který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného
orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku. Otec dítěte musí být zapsán
v jeho rodném listě. Rodiče nemusí být sezdaní.
Základní podmínkou nároku na otcovskou je účast na nemocenském pojištění, tj. např. trvání
zaměstnání, které založilo účast na pojištění v době nástupu na tuto dávku (z příjmu ze zaměstnání
je odváděno pojistné na sociální zabezpečení). U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
musí být pro nárok na otcovskou splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění
OSVČ aspoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.
Otcovská se přiznává tehdy, nastal-li nástup na otcovskou v období šesti týdnů ode dne narození
dítěte nebo jeho převzetí do péče, [_____________].
Podmínky nároku na otcovskou (dávku otcovské poporodní péče) stanoví zákon o nemocenském
pojištění (z. č. 187/2006 Sb.).
Žádost o dávku podává zaměstnanec (zaměstnankyně) před nástupem na čerpání dávky u svého
zaměstnavatele (ten ji předá příslušné OSSZ), současně s tím je nutné požádat zaměstnavatele
o rodičovskou dovolenou (na základě zákoníku práce) nebo OSVČ u příslušné OSSZ, u které je
registrována, po skončení sedmidenní péče.
37. Který z následujících výroků lze smysluplně doplnit na vynechané místo v textu
[_____________]?
a) jestliže rodiče narozeného dítěte (nebo dítěte převzatého do péče) uznají za vhodné o ni
požádat
b) otec musí být úředně shledán způsobilým péče o dítě
c) konkrétní den nástupu si určí každý sám podle potřeby
d) pokud otec tento záměr oznámil min. 2 měsíce předem zaměstnavateli
e) vysloví-li s tím matka dítěte souhlas během prvních šesti týdnů po porodu
38. Podle údajů v textu rozhodněte, kdo má nárok na otcovskou.
a) Muž, zaměstnanec, účastní se nemocenského pojištění, o otcovskou žádá 30. den po narození
dítěte, s matkou dítěte žije ve společné domácnosti, v rodném listu není uveden.
b) Muž, OSVČ, na nemocenském pojištění se účastnil bezprostředně 3 měsíce před nástupem
na otcovskou, nastoupit otcovskou chce od 2. týdne věku dítěte.
c) Muž, zaměstnanec, který se účastní nemocenského pojištění, o otcovskou žádá 14. den po
převzetí nemocného osmiletého dítěte do náhradní péče.
d) Muž, OSVČ, účastnil se nemocenského pojištění 7 měsíců, ukončil jej týden před narozením
dítěte, o otcovskou žádá ihned po narození dítěte.
e) Muž OSVČ, účastnil se nemocenského pojištění 5 měsíců bezprostředně před narozením
dítěte, otcovskou chce nastoupit od 2. měsíce věku dítěte.
39. Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje obsah celého textu?
a) Kdy může být čerpána otcovská.
b) Jakým formulářem žádat o otcovskou.
c) U kterého úřadu a jakým způsobem se žádá o přiznání otcovské.
d) Kdo, za jakých podmínek a jak žádá o přiznání otcovské.
e) Kdo a komu vyplácí otcovskou.
40. Které z následujících tvrzení o textu platí?
a) Text obsahuje dvojsmyslnou formulaci umožňující dvojí interpretaci.
b) Text obsahuje formulace signalizující subjektivní zaujetí pisatele.
c) Text neobsahuje žádné vyjádření podmínky.
d) Text neobsahuje žádnou formulaci vyjadřující výčet možností.
e) Test se odvolává na jiný textový dokument.
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Všeobecné znalosti
41. Vyberte správné iniciály jména českého básníka a hudebníka na obrázku.

a) V. H.
b) J. N.
c) K. K.
d) F. P.
e) K. Č.
42. Vyberte správné iniciály jména české režisérky na obrázku.

a) V. Ch.
b) O. H.
c) D. Z.
d) M. O.
e) E. D.
43. Která dvojice k sobě patří?
a) bratranci Veverkové – aviatika
b) Mikuláš Koperník – železnice
c) Jozef Murgaš – tramvaje
d) Josef Ressel – loďařství
e) Jan Jánský – elektřina
44. Které z níže uvedených děl NENAPSAL český spisovatel a dramatik Karel Čapek?
a) Trapné povídky
b) Prosté motivy
c) Matka
d) Obyčejný život
e) Apokryfy
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45. Vyberte seznam osob, jež NEKOLABOROVALY s nacistickým režimem.
a) Jozef Gabčík, Adolf Opálka, Rudolf Hess
b) Stepan Bandera, Konrad Henlein, Rudolf Hess
c) Albert Speer, Sophie Scholl, Jan Kubiš
d) Sophie Scholl, Emanuel Moravec, Adolf Opálka
e) Adolf Opálka, Josef Gabčík, Jan Kubiš
46. Kolik písmen má název krajského města kraje, jehož obrys je na obrázku (tmavě jsou
znázorněny hranice ČR)?

a) 15
b) 12
c) 9
d) 7
e) 4
47. Vyberte tu možnost, v níž jsou města seřazena podle vzdálenosti vzdušnou čarou z Ostravy, a
to od nejkratší po nejdelší.
a) Praha – Brno – Žilina – Varšava
b) Žilina – Praha – Brno – Varšava
c) Brno – Žilina – Praha – Varšava
d) Brno – Praha – Žilina – Varšava
e) Žilina – Brno – Praha – Varšava
48. Rozhodněte, které z uvedených měst leží na území Evropské unie.
a) Petrozavodsk
b) Reykjavík
c) Braga
d) Užhorod
e) Lausanne
49. Určete správně význam chemických značek a vzorců se zachováním pořadí zápisu.
Rh, Al, CaCO3, I, Au, Br
a) radium, hliník, oxid vápenatý, jod, zlato, bor
b) radium, lithium, oxid vápenatý, jod, stříbro, bor
c) radium, hliník, uhličitan vápenatý, jod, stříbro, brom
d) rhodium, hliník, uhličitan vápenatý, jod, zlato, brom
e) rhodium, hliník, oxid vápenatý, jod, stříbro, bor
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50. Vyberte název dřeviny, jejíž list NENÍ na obrázku.

a) buk lesní
b) bříza bělokorá
c) dub letní
d) lípa srdčitá
e) jasan ztepilý
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Verbální myšlení a jazykové kompetence
01. Vyberte dvojici obsahující slova OPAČNÉHO významu.
a) hanlivý – pochvalný
b) urážlivý – úpěnlivý
c) pochvalný – drzý
d) hrubý – hanlivý
e) úpěnlivý – hrubý
02. Vyberte dvojici obsahující slova, která k sobě mají významově nejblíže.
a) kejklíř – žertéř
b) vzpurník – rozmařilec
c) žertéř – taškář
d) rozmařilec – dychtivec
e) taškář – vzpurník
03. Mezi následujícími slovy najděte to, které má stejný významový vztah ke slovu levý a ke slovu
falešný.
a) neobratný
b) padělaný
c) správný
d) nevhodný
e) pravý
04. V následujících větách nahraďte podtržená slova synonymními výrazy.
Jmenovaný politik byl parlamentem za své názory na perzekuci spisovatele ostrakizován. Jeho
odchod ze sálu vyvolal frenetický potlesk.
a) kritiku; obžalován; vlažný
b) kontrolu údajů; zesměšňován; klidný, formální
c) vyšetřování; kritizován; hysterický
d) stíhání a potrestání; vyloučen ze společnosti; bouřlivý
e) obžalování a popravu; pronásledován; bouřlivý
05. Vyberte slovní spojení, které svým významem mezi ostatní NEPATŘÍ.
a) až naprší a uschne
b) jen přes mou mrtvolu
c) v dobrém i zlém
d) ani za zlaté prase
e) ani za nic
06. V následující větě je skryto slovo označující živočicha. Najděte ho. Neměňte pořadí slov ani
pořadí písmen v nich.
Příprava boršče je časově náročná, protože hovězí maso vaříme déle než hodinu.
O jakého tvora se jedná?
a) o pavouka
b) o žábu
c) o mořskou rybu
d) o dravého ptáka
e) o opici
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07. Z následujících slov vyberte to, u něhož dojde při vytvoření tvaru množného čísla
k významovému posunu.
a) kniha
b) mléko
c) náměstí
d) student
e) myš
08. Podstatná jména facka a pohlavek mají v 1. pádě rozdílný počet slabik. Mají v některém jiném
pádě shodný počet slabik?
a) pouze v 7. pádě množného čísla
b) ne, v žádném
c) pouze ve 3. pádě jednotného čísla
d) ve 3. a 6. pádě množného čísla
e) v 7. pádě jednotného i množného čísla
09. Z následujících možností vyberte tu, která NEOBSAHUJE žádnou pravopisnou ani gramatickou
chybu.
a) Všechno zbylé ovoce, které na zimu uskladnili do sklepa, k jaru zplesnivělo a zhnilo.
b) Zavazadla museli naložit na střešní ližiny, protože jinak by se do jeho Fiatu Punto nevešla.
c) Během prázdnin jsme projeli celé Podyjí i kus znojemska.
d) Vždycky se tvářil, jako starší bratr, který musí dávat pozor na mladšího a pořád mu něco
nařizovat.
e) Dodávku tramvajových vozů pro rigskou dopravu zhatilo podezření na korupci na lotyšské
straně.
10. Vyberte správný tvar zájmen v následujících větách.
Učitelka se … (já) ptala, jestli jsem potkala svou kamarádku. Nepotkala jsem … (kamarádku).
a) mě; jí
b) mě; ji
c) mě; ni
d) mně; ji
e) mně; jí
11. Fiktivní jazyk ABBIDU má tři časy: minulost, budoucnost a univerzální současnost.
Minulost se v abbidštině vyjadřuje výlučně pomocí slovesné přípony -ur.
Příklad: Kulaur bimi unibi. Kačena plavala v řece.
Budoucnost se v abbidštině vyjadřuje výhradně pomocí předpony bu- u slovesa.
Příklad: Bukula bimi unaki. Kačena bude plavat v deltě.
Pokud sloveso obsahuje předponu i příponu, pak vyjadřuje univerzální současnost – jde o větu
s neomezenou časovou platností.
Příklad: Bukulammur bimimi unibi. Kačeny vždy plavou v řece.
Slabiky bu- a -ur se užívají výlučně k označení zmíněných časů a nemohou být součástí kořene
abbidských slov.
Která z následujících vět vyjadřuje v abbidštině budoucnost?
a) Aur hiki unabhu.
b) Adibu abu ammubiki.
c) Bumihhur ariri unfihi.
d) Buraur bimi unaki.
e) Bustiktir hiki unari.
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12. Které z následujících souvětí umožňuje více rozdílných interpretací?
a) Všimla jsem si, že se na budoucího tchána chvílemi dívá, ale pak obrací zrak jinam.
b) Měla úctu k otci svého snoubence, protože i on se choval zdvořile k její rodině.
c) Zdálo se, že toho drobného muže její přítomnost těšila, jen dokud mu mlčky naslouchala.
d) Říkal věci, na které bych sama nepřišla, nebo bych je aspoň nedokázala říct tak sebejistě.
e) Jelikož toužila, aby si všiml, jak je vzdělaná, snažila se ho přerušit a říct svůj názor.
13. Mezi následujícími možnostmi najděte to souvětí, které obsahuje pouze věty hlavní.
a) Hledala stále nová a nová dobrodružství, i když už ji všechno nudilo.
b) Dozvěděla se to až jako poslední, což se jí velmi nelibě dotklo.
c) Dlouho si nebyl jistý, jestli je pro něj změna bydliště a zaměstnání to pravé.
d) Ke koupi nového auta se rozhodl rychle, neboť cena byla mimořádně výhodná.
e) Mladé rostlinky pečlivě a rychle sázeli do jamek, které byly připravené strojem.
14. Stejný etymologický základ jako slovo reflexe NEMÁ slovo
a) reflexivum.
b) referát.
c) reflektor.
d) reflex.
e) flexe.
15. Stejný etymologický základ jako slovo lidství NEMÁ slovo
a) vylidnit.
b) lidičky.
c) lido.
d) lidé.
e) lid.

Logicko-analytické myšlení
16. „Někteří mlži jsou přísavky. Každý mlž je sliz.“ Co z těchto premis plyne?
a) Některý sliz není přísavka.
b) Některý sliz je přísavka.
c) Žádný sliz není přísavka.
d) Některé přísavky nejsou slizy.
e) Každé sliz je přísavka.
17. „Některá písmena jsou majuskuly. Každá majuskula je minuskula.“ Co z těchto premis plyne?
a) Každá minuskula je písmeno.
b) Některá písmena nejsou minuskuly.
c) Některé minuskuly jsou písmena.
d) Některé minuskuly nejsou písmena.
e) Žádná minuskula není písmeno.
18. Máte před sebou čtyři karty. Každá karta má na rubové straně písmeno a na lícové číslo. Karty
před Vámi ukazují následující.
63AG
Vaším cílem je ověřit pravidlo: Pokud je na rubu karty souhláska, pak je na jejím líci sudé číslo.
Které všechny karty musíte otočit?
a) Kartu ukazující „A“ a kartu ukazující „G“.
b) Kartu ukazující „G“ a kartu ukazující „6“.
c) Kartu ukazující „A“ a kartu ukazující „3“.
d) Jen kartu ukazující „G“.
e) Kartu ukazující „G“ a kartu ukazující „3“.
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19. Ekvivalentní danému výroku je takový výrok, který je pravdivý právě tehdy a jen tehdy, když je
pravdivý onen daný výrok.
Najděte výrok, který je ekvivalentní výroku „spí, nebo neabstinuje“.
a) Neabstinuje nebo nespí.
b) Nespí, nebo abstinuje.
c) Nespí, ačkoli neabstinuje.
d) Neabstinuje, nebo spí.
e) Nespí a neabstinuje.
20. Negace výroku je takový výrok, který je pravdivý právě tehdy, když je původní výrok nepravdivý;
naopak, když je původní výrok pravdivý, je jeho negace vždy nepravdivým výrokem.
Pokud je výrok „krade a vraždí“ nepravdivý, který z následujících výroků je pak pravdivý?
a) Nekrade nebo nevraždí.
b) Nekrade a vraždí.
c) Krade a nevraždí.
d) Ačkoli nevraždí, nekrade.
e) Ačkoli krade, nevraždí.
21. Pirátský kapitán Jack Sparrow stojí u kormidla své lodi a vrhá stín dlouhý 126 cm. Ve stejnou
chvíli vrhá hlavní stěžeň jeho lodi stín dlouhý 14 metrů. Jaká je výška stěžně, když budeme
předpokládat, že kapitán Sparrow je vysoký 180 cm?
a) 15 metrů
b) 16 metrů
c) 20 metrů
d) 24 metrů
e) 25 metrů
22. Najděte tři číslice, které je potřeba vyškrtnout z čísla 142395687, aby vzniklo co nejmenší číslo.
Čemu se rovná součet těchto vyškrtnutých číslic?
a) 19
b) 20
c) 21
d) 22
e) 23
23. Na amatérském šachovém turnaji hraje každý s každým. Celkem je na programu 91 šachových
partií. Kolik hráčů a hráček se účastní turnaje?
a) 13
b) 14
c) 16
d) 17
e) 19

5

24. Archeologové vykopali hliněnou destičku napsanou nerozluštěným písmem národa Natarů,
o níž věděli, že se na ní nachází symbol reprezentující jejich hlavní božstvo. Věděli též, že Nataři
psali v řádcích zprava doleva, že hledaným symbolem pro božstvo musí začínat alespoň jeden
řádek, že se tento symbol nachází na právě třech řádcích a že se v žádném řádku nesmí opakovat
více než dvakrát. Který ze symbolů představuje hlavní božstvo kultury Natarů?

a) ቾ
b) ፅ
c) ኹ
d) ጨ
e) ቇ
25. Jakou hodnotu bude mít buňka B3 v Excelu, pokud se vyhodnotí všechny vzorce zobrazených
buněk?

a) 11
b) 14
c) 165
d) 154
e) 15
26. V následující tabulce jsou čisté příjmy tří vedoucích pracovníků podniku za roky 2015 až 2020.
Při auditu však vyšlo najevo, že uvedený příjem vedoucího pracovníka, který bral v roce 2018
ze všech tří pracovníků nejméně, nezohledňoval příjmy z projektu, a ve skutečnosti činil 2 856
530 Kč. Jak velký je rozdíl mezi hodnotou uvedenou v tabulce a hodnotou zjištěnou při auditu?

a) 980 000 Kč
b) 1 009 857 Kč
c) 1 020 000 Kč
d) 9 857 Kč
e) 307 854 Kč
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27. Podívejte se na uvedený rozvrh a představte si, že všichni vyučující mají vypsané konzultační
hodiny v časech, kdy zrovna neučí. Víte, že každá konzultace vám zabere 90 minut. Se kterou
kombinací vyučujících zvládnete konzultovat po 13:00? (Pořadí nehraje roli.)

a) Crha – Dlouhý – Erbová
b) Bílá – Crha – Erbová
c) Bílá – Adamec – Crha
d) Bílá – Dlouhý – Erbová
e) Bílá – Adamec – Erbová
28. V tabulce jsou v korunách uvedeny ceny knih „A“ až „E“ u jednotlivých prodejců a cena za
dopravu, která je každým prodejcem účtována vždy bez ohledu na cenu zásilky. U koho musíte
objednat knihy „A“ a „C“, abyste zaplatili co nejméně?

a) knihu „A“ od Zdeňka a knihu „C“ od Mirka
b) knihu „A“ od Mirka a knihu „C“ od Zdeňka
c) obě knihy od Tomáše
d) obě knihy od Mirka
e) obě knihy od Zdeňka
29. Hlemýžď leze na plot, který je vysoký 150 cm. Jelikož je to malý hlemýžď, každý den dokáže
vystoupat jen 30 centimetrů vysoko. Navíc vždy během noci sklouzne o 20 cm dolů. Kolik dnů bude
hlemýždi trvat, než vyšplhá na vršek plotu?
a) 13
b) 14
c) 15
d) 16
e) 17
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30. Developer nabízí k prodeji byty v nově vystavěném obytném komplexu. V jeho nabídce jsou
tyto tři typy bytů:
MINI – 3 okna, má jeden balkon, nemá žádné garážové stání;
MEDIUM – 6 oken, nemá balkon, má jedno garážové stání;
MAXI – 6 oken, má jeden balkon a dvě garážová stání.
Když jsme budovu obešli, napočítali jsme 57 oken, 9 balkonů a 11 garážových stání. Kolik je
v bytovém komplexu bytů typu MEDIUM?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

Kritické myšlení
31. Přečtěte si věty označené písmeny A–E z úvodu příručky pro akvaristy, které ovšem nejsou
v původním pořadí.
A. Velikost nádrže totiž určuje i velikost rybí osádky, kterou v něm chcete chovat.
B. Voda v akváriu je variabilní prostředí, jehož změny podporuje přítomnost ryb a působení rostlin.
C. Při výběru akvária nejste ovlivňováni pouze plochou, kterou mu chcete vyhradit, ale i penězi,
které za něj chcete utratit.
D. Tyto procesy probíhají přirozeně, prostřednictvím vodní hladiny.
E. Množství ryb, které pojme různý objem vody, závisí na množství kyslíku, který je ve vodě
rozpuštěn, ale i na tom, jak rychle se jeho zásoba může obnovit a naopak – jak snadno se z vody
vyloučí škodlivé plyny.
Z následujících možností uspořádání vyberte tu, která z uvedených výpovědí vytvoří logický a
čtenářsky přístupný celek.
a) A – C – B – D – E
b) C – A – B – E – D
c) B – A – C – D – E
d) E – A – C – B – D
e) A – B – D – E – C
32. Přečtěte si definici slova raport z Akademického slovníku cizích slov a na jejím základě
rozhodněte, ve které z vět níže NELZE toto slovo smysluplně použít.
raport, -u m (f) 1. zast. (vojenské, úřední apod.) hlášení; 2. řidč. kniž. spojení, vztah; 3. výtv. text.
opakující se část.
a) Stížnosti je třeba přednášet při r________ a vyřizovat je služební cestou.
b) Tyto dva systémy pochopitelně fungují i v rámci „jakoby responsí“ a mohou přispět k snadnosti
či naopak nesnadnosti navázání empatického r________ s postavou.
c) Například údaj 64/32 znamená opakování vzoru po 64 cm, maximální prostřih tedy může být
v krajním případě tak velký jako r________.
d) Předvánoční sezona přinesla další r________ v množství odeslaných balíků se zbožím
z internetových obchodů.
e) Posunutí od kraje práce se udává společně s r________ ve schématu celé pleteniny.
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33. Které z uvedených zařízení nejlépe odpovídá této definici?
Užitečné zařízení s velmi nízkou frekvencí aktivního využití určené k instalaci v exteriéru budov,
které je schopno pomocí propojené soustavy vodivých tenkých částí zachytit velmi silný
elektrostatický výboj provázený emisí světla.
a) hromosvod
b) optický kabel
c) ozdobná vánoční světla
d) výstražný signalizační maják
e) soustava televizní antény s televizorem
34. „Výsledky průzkumu u 4000 žáků základních škol ukázaly, že celkem 45 % z nich někdy
zfalšovalo podpis rodičů a stejný podíl dotázaných také přiznal zkušenost s kouřením cigaret.“
O kterém z následujících tvrzení můžeme na základě výše uvedených informací s jistotou říci, že
platí?
a) Méně než polovina dotázaných žáků připustila, že někdy vyzkoušela cigaretu.
b) Existuje 45% riziko, že žáci, kteří falšují podpisy rodičů, také kouří cigarety.
c) Žáci, kteří někdy zfalšovali podpis rodičů, mají vyšší pravděpodobnost, že začnou kouřit.
d) Kouření cigaret je u žáků základních škol častým jevem, spojeným současně s falšováním
podpisů rodičů.
e) Celkem 1600 žáků základní školy přiznalo zkušenosti s kouřením cigaret.
35. Při definování by pod to, čím definujeme, nemělo spadat ani více, ani méně věcí, než kolik
spadá pod definovaný pojem. Která definice tento požadavek splňuje?
a) Rozvod je právní akt ukončení manželství.
b) Vrah je ten, kdo zabil člověka.
c) Myšlení je myšlenkový proces zaměřený k vyřešení nějaké úlohy.
d) Prvočíslo je číslo mající nejméně dva dělitele.
e) Vdova je žena, které zemřel muž.
36. Tzv. chyba třetího faktoru je argumentační chyba, kdy je nějaký vztah nepodloženě vydáván
za vztah příčiny a následku. Když tvrdíme, že X způsobuje Y, ale ve skutečnosti jsou X i Y
zapříčiněny Z, pak Z je tzv. třetím faktorem. Proto pokud uvádíme vztah příčiny a následku, musíme
si dát pozor na možnost vlivu třetího faktoru.
Následující text je příkladem chyby třetího faktoru.
Když lidé nosí gumové holínky, je všude bláto.
Co je v tomto případě pravděpodobným třetím faktorem?
a) Bláto je způsobeno tím, že lidé nosí gumové holínky.
b) Guma způsobuje měknutí půdy.
c) Dezén gumových holínek ochraňuje vrchní vrstvu půdy.
d) Vlivem deště je půda mazlavá.
e) Dezén gumových holínek narušuje vrchní vrstvu půdy.
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Společné zadání otázek 37 až 40
Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože ošetřuje nemocného člena
domácnosti. Nemusí jít nutně o potomka, nemusí to být ani přímí příbuzní. Ošetřovaný člen
domácnosti ale musí prokazatelně žít ve společné domácnosti (to neplatí v případě ošetřování
nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem). Ošetřovné zaměstnanci náleží také tehdy, když musí
pečovat o zdravé dítě mladší 10 let, protože školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu
havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa nebo osoba, která
jinak o dítě pečuje sama, onemocněla.
Podmínkou nároku na ošetřovné je, že zaměstnanec je takzvaně nemocensky pojištěn (účasten
nemocenského pojištění). Účast na nemocenském pojištění vzniká zpravidla dnem, ve kterém
zaměstnanec začal vykonávat práci, a zaniká dnem skončení doby zaměstnání. Osobě
samostatně výdělečně činné (OSVČ), která se dobrovolně přihlásila k nemocenskému pojištění,
nárok na ošetřovné nevzniká.
O potřebě ošetřování či péče rozhoduje ošetřující lékař osoby, která onemocněla. Nárok na dávku
se uplatní tiskopisem Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), [_____________]. Zaměstnanec ho
neprodleně předá svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále
příslušné OSSZ. Tím je podaná žádost o ošetřovné.
Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení
uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření
výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě
navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli,
který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.
37. Který z následujících výroků lze smysluplně doplnit na vynechané místo v textu
[_____________]?
a) aby existoval doklad o rozhodnutí o potřebě ošetřování
b) který vystaví ošetřující lékař
c) který se vyplňuje v papírovém i elektronickém formátu
d) který je podkladem pro nárok o uplatnění dávky
e) protože je nutné informovat zaměstnavatele o této skutečnosti
38. Podle údajů v textu rozhodněte, kdo má nárok na ošetřovné.
a) Otec pětiletého nemocného dítěte. Otec se účastní nemocenského pojištění, lékař vystavil
Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), otec ho ale nedoručil zaměstnavateli.
b) Matka sedmiletého zdravého dítěte, jehož škola byla uzavřena z důvodu epidemie. Škola
vystavila tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného
zařízení (školy), matka se neúčastní nemocenského pojištění.
c) Otec devítiletého zdravého dítěte, jemuž byla nařízena karanténa. Otec se účastní
nemocenského pojištění, je OSVČ.
d) Matce jedenáctiletého zdravého dítěte. Matka se účastní nemocenského pojištění a
zaměstnavateli předala žádost o Ošetřovné z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy),
kterou jí vydala škola.
e) Teta ročního zdravého dítěte, která žije ve společné domácnosti s matkou dítěte, která
onemocněla. Teta se účastní nemocenského pojištění a zaměstnavateli doručila Rozhodnutí
o potřebě ošetřování (péče).
39. Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje obsah celého textu?
a) Proč se přiznává ošetřovné.
b) Kdo a kdy vyplácí zaměstnanci ošetřovné.
c) Kdo, za jakých podmínek a jak žádá o ošetřovné.
d) Kdy má zaměstnanec nárok na ošetřovné.
e) Jaké dokumenty jsou nutné pro přiznání ošetřovného.
40. Které z následujících tvrzení o textu platí?
a) Text obsahuje formulace vyjadřující subjektivní zaujetí pisatele.
b) Text neobsahuje žádnou zkratku.
c) Text obsahuje odkazy na jiné textové dokumenty.
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d) Text neobsahuje vyjádření přesných kvantitativních údajů.
e) Text obsahuje formulaci vyjadřující přímý rozkaz nebo zákaz.

Všeobecné znalosti
41. Vyberte správné iniciály jména českého biochemika na obrázku.

a) V. K.
b) F. P.
c) W. Ch.
d) A. H.
e) K. Č.
42. Vyberte správné iniciály jména světové političky českého původu na obrázku.

a) E. D.
b) D. Z.
c) M. A.
d) I. H.
e) O. H.

Tato položka obsahovala chybu v zadání,
a byla proto z hodnocení vyřazena.
V záznamech u ní je uvedeno 0 bodů, bez
ohledu na odpověď uchazeče.

43. Která dvojice k sobě patří?
a) Josef Ressel – léčiva
b) Jaroslav Heyrovský – kontaktní čočky
c) Emil Holub – buničina
d) František Křižík – kardiostimulátor
e) Jan Jánský – krevní skupiny
44. Které z níže uvedených děl NENAPSAL český spisovatel a dramatik Jan Neruda?
a) Trhani
b) Zpěvy páteční
c) Apokryfy
d) Prosté motivy
e) Různí lidé
11

45. Vyberte seznam osob, jež kolaborovaly s komunistickým režimem.
a) Karel Čurda, Alois Čepička, Antonín Zápotocký
b) Rudolf Mrva, Alois Čepička, Antonín Zápotocký
c) Klement Gottwald, Rudolf Slánský, Josef Toufar
d) Viliam Široký, Josef Urválek, Klement Gottwald
e) Antonín Zápotocký, Karel Čurda, Milada Horáková
46. Kolik písmen má název krajského města kraje, jehož obrys je na obrázku (tmavě jsou
znázorněny hranice ČR)?

a) 7
b) 9
c) 4
d) 5
e) 11
47. Vyberte tu možnost, v níž jsou města seřazena podle vzdálenosti vzdušnou čarou z Plzně, a to
od nejkratší po nejdelší.
a) Ostrava – Vídeň – Drážďany – Varšava
b) Vídeň – Drážďany – Ostrava – Varšava
c) Drážďany – Vídeň – Ostrava – Varšava
d) Ostrava – Varšava – Drážďany – Vídeň
e) Ostrava – Drážďany – Vídeň – Varšava
48. Rozhodněte, které z uvedených měst leží na území Evropské unie.
a) Kaliningrad
b) Bursa
c) Syrakusy
d) Bergen
e) Bern
49. Určete správně význam chemických značek a vzorců se zachováním pořadí zápisu.
Be, C, Ne, Kr, H3PO4, Au
a) beryllium, chlor, neon, draslík, kyselina fosforová, zlato
b) barium, uhlík, neon, krypton, kyselina fosforečná, zlato
c) berylium, uhlík, neon, draslík, kyselina fosforová, antimon
d) barium, uhlík, neon, draslík, kyselina fosforová, antimon
e) beryllium, uhlík, neon, krypton, kyselina fosforečná, zlato
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50. Vyberte název dřeviny, jejíž list NENÍ na obrázku.

a) dub letní
b) topol osika
c) olše lepkavá
d) bříza bělokorá
e) buk lesní
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Verbální myšlení a jazykové kompetence
01. Vyberte dvojici obsahující slova OPAČNÉHO významu.
a) neoblomný – zlovolný
b) zlolajný – dobrovolný
c) dobrovolný – zlotřilý
d) zlotřilý – poddajný
e) poddajný – neoblomný
02. Vyberte dvojici obsahující slova, která k sobě mají významově nejblíže.
a) pokrytec – uctívač
b) velebitel – chvalořečník
c) chvalořečník – pokrytec
d) klevetník – velebitel
e) mluvka – taškář
03. Mezi následujícími slovy najděte to, které má stejný významový vztah ke slovu nový a ke slovu
čerstvý.
a) starý
b) neopotřebený
c) příjemný
d) nepovedený
e) chladný
04. V následujících větách nahraďte podtržená slova synonymními výrazy.
Výzkum zpracovávala technická agentura, jež verifikovala validitu dat. Odborníci směřovali dotazy
na reliabilitu výzkumu.
a) provedla; měření; výhodnost
b) nepotvrdila; správnost; návratnost
c) ověřila; platnost; spolehlivost
d) nepotvrdila; hodnotu; návratnost
e) popřela; pravdivost; kvalitu
05. Vyberte slovní spojení, které svým významem mezi ostatní NEPATŘÍ.
a) dostat za uši
b) dostat na frak
c) dostat přes prsty
d) dostat co proto
e) dostat tuzér
06. V následující větě je skryto slovo označující živočicha. Najděte ho. Neměňte pořadí slov ani
pořadí písmen v nich.
Jako lék na křeče kupoval hořčíkové tablety, ale lékař mu nakonec předepsal injekce.
O jakého tvora se jedná?
a) o hada
b) o hmyz
c) o ptáka
d) o žábu
e) o savce
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07. Z následujících slov vyberte to, u něhož dojde při vytvoření tvaru množného čísla
k významovému posunu.
a) sešit
b) dřevo
c) otec
d) hvězda
e) kuře
08. Podstatná jména kapraď a kapradina mají v 1. pádě rozdílný počet slabik. Mají v některém
jiném pádě shodný počet slabik?
a) ve 3., 6. a 7. pádě množného čísla
b) ne, v žádném
c) ve 2. a 7. pádě množného čísla
d) ve 3. a 6. pádě množného čísla
e) pouze ve 2. pádě množného čísla
09. Z následujících možností vyberte tu, která NEOBSAHUJE žádnou pravopisnou ani gramatickou
chybu.
a) Libanon a Lybie jsou země, které sjezdil křížemkrážem.
b) Babička jezdila až do smrti na setkání, které mívají krkonoští rodáci každoročně v Peci.
c) V práci byl obratný, a tak si rychle našetřil na vytouženého Bavoráka, jakého měl kdysi jeho
otec.
d) Podáním ruky ztvrdili dohodu o spolupráci a výměně nabitých zkušeností.
e) Čerstvě nabyté zkušenosti hodlal uplatnit jako koncipient u obvodního soudu.
10. Vyberte správný tvar zájmen v následujících větách:
Poděkuj za … (já) svému kamarádovi, že … (já) půjčil kolo.
a) mně; mi
b) mě; mě
c) mě; mně
d) mne; mě
e) mně; mě
11. Fiktivní jazyk RIKIRU má tři časy: minulost, budoucnost a univerzální současnost.
Minulost se v rikirštině vyjadřuje výlučně pomocí slovesné přípony -uk.
Příklad: Rurauk vivi ukibo. Sup letěl nad pouští.
Budoucnost se v rikirštině vyjadřuje výhradně pomocí předpony ku- u slovesa.
Příklad: Kurura vivi mumuho. Sup poletí přes hory.
Pokud sloveso obsahuje předponu i příponu, pak vyjadřuje univerzální současnost – jde o větu
s neomezenou časovou platností.
Příklad: Kururauk vivi ukibo. Sup vždy létá nad pouští.
Slabiky ku- a -uk se užívají výlučně k označení zmíněných časů a nemohou být součástí kořene
rikirských slov.
Která z následujících vět vyjadřuje v rikirštině budoucnost?
a) Akiku vivi ammubuki.
b) Akhukihuk vivi ukibo.
c) Kurauk kiki ari.
d) Kustikiruk hiki ari.
e) Kumuma kiki ariho.
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12. Které z následujících souvětí umožňuje více rozdílných interpretací?
a) Když se k nám Alena blížila v doprovodu vysoké blondýny v bělostném pulovru, neměli jsme
tušení, že ji vidíme naposledy.
b) Vytrhl se jí, vrátil se k nám a řekl jí zpříma do očí několik urážlivých vět.
c) Zatímco bratra táhla pryč, zahrnula ho přívalem sprostých nadávek, vláčela ho za paži,
nadávala mu.
d) Artur si ji jednou rukou držel od těla a v očích měl pohled šílence, šel z něj strach.
e) Mladík v červeném svetru se otočil, blondýna ho okamžitě uchopila za paži.
13. Mezi následujícími možnostmi najděte to souvětí, které obsahuje pouze věty hlavní.
a) Dál velkoryse rozdával peníze, přestože jeho účet byl už dávno vyčerpaný.
b) Opustil svůj úkryt teprve tehdy, když bouřka a prudký liják všechny vyhnaly pryč.
c) Nikdo ho ze spáchání zločinu nepodezíral, a tak mohl z místa činu nepozorovaně odejít.
d) Několikrát se ho zeptala, jestli opravdu neviděl někoho přicházet postranní brankou.
e) Museli si dávat velký pozor, aby nešlápli na některou z ostrých lastur u břehu.
14. Stejný etymologický základ jako slovo signál NEMÁ slovo
a) insignie.
b) designovat.
c) signatář.
d) signatura.
e) sigma.
15. Stejný etymologický základ jako slovo rezistence NEMÁ slovo
a) tranzistor.
b) rezervoár.
c) asistence.
d) existence.
e) konzistence.

Logicko-analytické myšlení
16. „Některé mouchy jsou pavouci. Každá moucha je stvůra.“ Co z těchto premis plyne?
a) Každá stvůra je pavouk.
b) Některé stvůry jsou pavouci.
c) Žádná stvůra není pavouk.
d) Některé stvůry nejsou pavouci.
e) Někteří pavouci nejsou stvůry.
17. „Některé požáry jsou mapy. Každá mapa je svíce.“ Co z těchto premis plyne?
a) Některé svíce nejsou požáry.
b) Některé svíce jsou požáry.
c) Žádná svíce není požár.
d) Každá svíce je požár.
e) Některé požáry nejsou svíce.
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18. Máte před sebou čtyři karty. Každá karta má na rubové straně písmeno a na lícové číslo. Karty
před Vámi ukazují následující.
4Y1P
Vaším cílem je ověřit pravidlo: Pokud je na rubu karty samohláska, pak je na jejím líci liché číslo.
Které všechny karty musíte otočit?
a) Kartu ukazující „Y“ a kartu ukazující „4“.
b) Kartu ukazující „Y“ a kartu ukazující „P“.
c) Kartu ukazující „Y“ a kartu ukazující „1“.
d) Jen kartu ukazující „Y“.
e) Kartu ukazující „4“ a kartu ukazující „1“.
19. Negace výroku je takový výrok, který je pravdivý právě tehdy, když je původní výrok nepravdivý;
naopak, když je původní výrok pravdivý, je jeho negace vždy nepravdivým výrokem.
Pokud je výrok „brečí nebo se směje“ nepravdivý, který z následujících výroků je pak pravdivý?
a) Směje se i brečí.
b) Nesměje se.
c) Nebrečí.
d) Nebrečí, ani se nesměje.
e) Ačkoli brečí, nesměje se.
20. Negace výroku je takový výrok, který je pravdivý právě tehdy, když je původní výrok nepravdivý;
naopak, když je původní výrok pravdivý, je jeho negace vždy nepravdivým výrokem.
Pokud je výrok „zvoní a pípá“ nepravdivý, který výrok je pak pravdivý?
a) Nezvoní nebo nepípá.
b) Pokud nepípá, nezvoní.
c) Pokud zvoní, nepípá.
d) Zvoní a nepípá.
e) Nezvoní a pípá.
21. Pirátský kapitán Jack Sparrow stojí u kormidla své lodi a vrhá stín dlouhý 70 cm. Ve stejnou
chvíli vrhá hlavní stěžeň jeho lodi stín dlouhý 10 metrů. Jaká je výška stěžně, když budeme
předpokládat, že kapitán Sparrow je vysoký 175 cm?
a) 15 metrů
b) 16 metrů
c) 20 metrů
d) 24 metrů
e) 25 metrů
22. Najděte tři číslice, které je potřeba vyškrtnout z čísla 214568793, aby vzniklo co nejmenší číslo.
Čemu se rovná součet těchto vyškrtnutých číslic?
a) 17
b) 18
c) 19
d) 20
e) 21
23. Na amatérském šachovém turnaji hraje každý s každým. Celkem je na programu 120
šachových partií. Kolik hráčů a hráček se účastní turnaje?
a) 10
b) 12
c) 16
d) 18
e) 22
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24. Archeologové vykopali hliněnou destičku napsanou nerozluštěným písmem národa Natarů,
o níž věděli, že se na ní nachází symbol reprezentující jejich hlavní božstvo. Věděli též, že Nataři
psali ve sloupcích zdola nahoru, že hledaným symbolem pro božstvo musí začínat alespoň jeden
sloupec, že se tento symbol nachází v právě třech sloupcích a že se v žádném sloupci nesmí
opakovat více než dvakrát. Který ze symbolů představuje hlavní božstvo kultury Natarů?

a) ጨ
b) ፅ
c) ቇ
d) ቾ
e) ኹ
25. Jakou hodnotu bude mít buňka C2 v Excelu, pokud se vyhodnotí všechny vzorce zobrazených
buněk?

a) 16
b) 4
c) 48
d) 5
e) 7
26. V následující tabulce jsou čisté příjmy tří vedoucích pracovníků podniku za roky 2015 až 2020.
Při auditu však vyšlo najevo, že uvedený příjem vedoucího pracovníka, který bral v roce 2019
ze všech tří pracovníků nejméně, nezohledňoval příjmy z projektu, a ve skutečnosti činil 3 302
368 Kč. Jak velký je rozdíl mezi hodnotou uvedenou v tabulce a hodnotou zjištěnou při auditu?

a) 302 000 Kč
b) 754 844 Kč
c) 1 300 000 Kč
d) 177 792 Kč
e) 1 425 838 Kč
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27. Podívejte se na uvedený rozvrh a představte si, že všichni vyučující mají vypsané konzultační
hodiny v časech, kdy zrovna neučí. Víte, že každá konzultace vám zabere 90 minut. Se kterou
kombinací vyučujících NEZVLÁDNETE konzultovat po 11:30? (Pořadí nehraje roli.)

a) Adamec – Erbová
b) Adamec – Crha
c) Bílá – Erbová
d) Bílá – Adamec
e) Bílá – Dlouhý
28. V tabulce jsou v korunách uvedeny ceny knih „A“ až „E“ u jednotlivých prodejců a cena za
dopravu, která je každým prodejcem účtována vždy bez ohledu na cenu zásilky. U koho musíte
objednat knihy „A“ a „B“, abyste zaplatili co nejméně?

a) knihu „A“ od Aleny a knihu „B“ od Lenky
b) obě knihy od Aleny
c) obě knihy od Petry
d) obě knihy od Lenky
e) knihu „A“ od Lenky a knihu „B“ od Aleny
29. Hlemýžď leze na plot, který je vysoký 140 cm. Jelikož je to malý hlemýžď, každý den dokáže
vystoupat jen 50 centimetrů vysoko. Navíc vždy během noci sklouzne o 40 cm dolů. Kolik dnů bude
hlemýždi trvat, než vyšplhá na vršek plotu?
a) 10
b) 11
c) 12
d) 13
e) 14
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30. Developer nabízí k prodeji byty v nově vystavěném obytném komplexu. V jeho nabídce jsou
tyto tři typy bytů:
MINI – 3 okna, má jeden balkon, nemá žádné garážové stání;
MEDIUM – 6 oken, nemá balkon, má jedno garážové stání;
MAXI – 6 oken, má jeden balkon a dvě garážová stání.
Když jsme budovu obešli, napočítali jsme 57 oken, 7 balkonů a 12 garážových stání. Kolik je
v bytovém komplexu bytů typu MEDIUM?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

Kritické myšlení
31. Přečtěte si věty označené písmeny A–E z úvodu příručky pro akvaristy, které ovšem nejsou
v původním pořadí.
A. S rybami nemusíme ani cvičit, ani jim nemusíme upravovat zevnějšek.
B. Působí uklidňujícím dojmem, a tak se s ním často můžeme setkat i na veřejných místech.
C. Dokonale zařízené akvárium na nás bezprostředně působí a nutí nás, abychom se s tímto
vodním světem blíže seznámili.
D. Jejich nároky limituje způsob života.
E. Další výhodou akvaristiky je to, že úsilí vyžadované od akvaristy je ve srovnání s jinými
chovatelskými obory relativně malé.
Z následujících možností uspořádání vyberte tu, která z uvedených výpovědí vytvoří logický a
čtenářsky přístupný celek.
a) E – C – D – A – B
b) D – C – A – B – E
c) C – B – E – A – D
d) B – E – D – C – A
e) C – A – B – E – D
32. Přečtěte si definici slova klauzura z Akademického slovníku cizích slov a na jejím základě
rozhodněte, ve které z vět níže NELZE toto slovo smysluplně použít.
klauzura, -y ž (l) 1. uzavřený, volně nepřístupný prostor; část kláštera nepřístupná laickým
osobám; 2. kniž. osamocení, odloučení od světa; 3. tech. vodní nádrž na splavování dřeva
vodotečí, klauza.
a) Části budovy, do které se dalo vstoupit pouze jednou z nich, se úplně vážně říkalo velká
k________.
b) Tím se dostává do konfliktu s různými zájmovými skupinami, neboť formulovat ideje je jedna
věc a vytvořit k________ k jejich provádění je věc druhá.
c) Na Pohořském potoce a jeho zdrojnicích a rovněž na Černé byla v 18. století vybudována
soustava k________ umožňující plavení malých vorů a polenového dříví.
d) Tvářil se jako osoba, která nechala světský život stranou a setrvává v pomyslném zajetí
k________.
e) Nedobrovolná k________ mu umožnila přežít mimo normální svět prostřednictvím tužky a
archů novinového papíru, na nějž kreslil.
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33. Které z uvedených zařízení nejlépe odpovídá této definici?
Zařízení sloužící k pohodlnějšímu životu člověka. V souvislosti s termoregulací přeměňuje tekuté
fosilní palivo v tepelnou energii, kterou poté rozvádí v izolovaném prostoru pomocí rozvodů a
výměníků obsahujících kapalinu.
a) plynový kotel
b) termofor
c) jaderný reaktor
d) krbová kamna
e) horkovzdušná trouba s parním vařením
34. „Výsledky výzkumu mezi 3000 absolventy středních škol technického zaměření ukázaly, že
25 % z nich se nechce hlásit na vysokou školu. Většinou šlo o ty absolventy, jejichž rodiče také
neměli vysokoškolské vzdělání.“
O kterém z následujících tvrzení můžeme na základě výše uvedených informací s jistotou říci, že
platí?
a) Děti rodičů s nejvýše středoškolským vzděláním nemají nejmenší zájem pokračovat ve studiu
na vysoké škole.
b) Účast na dalším vzdělávání je vyšší v rodinách, kde jsou rodiče vysokoškolsky vzdělaní.
c) Přes 2000 dotázaných absolventů připustilo, že by se chtěli hlásit na vysokou školu.
d) Absolventi „netechnických“ středních škol se ve většině případů hlásí ke studiu na vysoké
škole.
e) Pravděpodobnost, že absolvent střední školy nepůjde studovat vysokou školu v technickém
oboru, je 25 %.
35. Při definování by pod to, čím definujeme, nemělo spadat ani více, ani méně věcí, než kolik
spadá pod definovaný pojem. Která definice tento požadavek splňuje?
a) Chemický prvek je látka složená z atomů jednoho druhu.
b) Kosočtverec je rovnostranný čtyřúhelník.
c) Trojúhelník je geometrický útvar, určený třemi body.
d) Bratranec je potomek matčiny sestry či bratra.
e) Krádež je přisvojení si cizí věci nebo hodnoty.
36. Tzv. chyba třetího faktoru je argumentační chyba, kdy je nějaký vztah nepodloženě vydáván
za vztah příčiny a následku. Když tvrdíme, že X způsobuje Y, ale ve skutečnosti jsou X i Y
zapříčiněny Z, pak Z je tzv. třetím faktorem. Proto pokud uvádíme vztah příčiny a následku, musíme
si dát pozor na možnost vlivu třetího faktoru.
Následující text je příkladem chyby třetího faktoru.
Když si žena lehla na lavičku, umrzla.
Co je v tomto případě pravděpodobným třetím faktorem?
a) Lavička nebyla zkonstruována pro účel spánku.
b) Nedostatečné oblečení a nízká venkovní teplota způsobily úmrtí ženy.
c) Žena pocházela z tropické klimatické zóny a její tělo nebylo připraveno na nízké teploty.
d) Při dané poloze těla ztrácí člověk rychle teplotu a hrozí prochladnutí.
e) Během spánku přestává lidem fungovat termoregulace.
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Společné zadání otázek 37 až 40
Vdova/vdovec má nárok na důchod po zemřelé osobě, která pobírala starobní nebo invalidní
důchod nebo, pokud ještě nebyla příjemcem důchodu, splnila ke dni úmrtí podmínku potřebné doby
pojištění pro nárok na důchod (invalidní nebo starobní). Získání potřebné doby pojištění se
nevyžaduje pouze tehdy, když manžel či manželka zemřel/a následkem pracovního úrazu. Další
podmínkou je, že manželství existovalo k datu úmrtí manžela či manželky.
Dnem uzavření nového manželství nárok na vdovský/vdovecký důchod zanikne.
Pokud bylo manželství rozvedeno, pozůstalostní důchod po bývalém manželovi/bývalé manželce
nenáleží. Stejně tak nenáleží důchod po druhovi/družce ani po registrovaném partnerovi nebo
partnerce, a to ani v případě jejich dlouhodobého soužití ve společné domácnosti a společné
výchovy dětí.
Pozůstalostní důchod má dvě části, a to výměru základní a výměru procentuální. Základní výměra
je jednotná pro všechny důchody a stanovuje ji zákon o důchodovém pojištění.
[_____________], činí výše procentuální výměry 50 % procentuální výměry důchodu, který
pobírala (nebo by pobírala) zesnulá osoba k datu úmrtí.
Pokud pozůstalá osoba pobírá starobní nebo invalidní důchod, dojde k tzv. souběhu důchodů.
V takovém případě zákon stanoví, že se porovná výše procentuální výměry důchodu, který
vdova/vdovec již pobírá, a důchod, který činí 50 % procentuální výměry důchodu zemřelého. Nižší
z procentuálních výměr důchodů pak náleží z jedné poloviny, vyšší zůstává beze změny. Základní
výměra náleží pouze jednou.
37. Který z následujících výroků lze smysluplně doplnit na vynechané místo v textu
[_____________]?
a) Aby byl zachován životní standard pozůstalé osoby
b) Pakliže pozůstalá osoba nemá vlastní příjem
c) Pokud pozůstalá osoba nepobírá starobní nebo invalidní důchod
d) Je-li pozůstalým osoba samostatně výdělečně činná
e) Jestliže je pozůstalá osoba příjemcem jakékoli sociální dávky
38. Podle údajů v textu rozhodněte, komu a v jaké výši bude přiznán vdovský/vdovecký důchod.
a) Pozůstalá žena, ještě není v důchodu, po své partnerce v registrovaném partnerství dostane
základní výměru důchodu a polovinu procentního výměru důchodu, který by pobírala žena.
b) Pozůstalý muž, invalidní důchodce, manželka zemřela v důsledku pracovního úrazu, manžel
dostane 50 % jejího platu.
c) Pozůstalá žena, důchodkyně, dostane základní výměru důchodu, svou procentní složku
důchodu a celou procentní složku důchodu svého muže.
d) Pozůstalý muž, ještě není v důchodu, dostane základní výměru důchodu a polovinu
procentního výměru důchodu své zemřelé manželky.
e) Pozůstalý muž, se ženou se rozvedl před 6 měsíci, ještě není v důchodu, dostane základní
výměru důchodu a čtvrtinu procentního výměru důchodu, který by pobírala žena.
39. Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje obsah celého textu?
a) Kdo může být příjemcem vdovského/vdoveckého důchodu.
b) Jakým způsobem se vypočítává vdovský/vdovecký důchod.
c) Komu a z jakých důvodů vdovský/vdovecký důchod nenáleží.
d) V jaké výši a komu se přiznává vdovský/vdovecký důchod.
e) Z jakých složek a v jaké výši se skládá vdovský/vdovecký důchod.
40. Které z následujících tvrzení o textu platí?
a) Text obsahuje formulaci umožňující výběr ze dvou možností.
b) Text obsahuje pasáže vyjadřující subjektivní postoj autora.
c) Text obsahuje alespoň jedno vyjádření přímého rozkazu nebo nařízení.
d) Text alespoň v jedné větě zprostředkovává mínění jiné osoby.
e) Text obsahuje právě jednu formulaci, která umožňuje dvě protichůdné interpretace.
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Všeobecné znalosti
41. Vyberte správné iniciály jména českého spisovatele na obrázku.

a) J. S.
b) K. K.
c) K. Č.
d) F. P.
e) J. Č.
42. Vyberte správné iniciály jména české pěvkyně na obrázku.

a) D. Z.
b) M. M.
c) M. C.
d) O. H.
e) E. D.
43. Která dvojice k sobě patří?
a) bratři Wrightové – ruchadlo
b) Bedřich Hrozný – fyzikální chemie
c) Jaroslav Heyrovský – kontaktní čočky
d) Otto Wichterle – krevní skupiny
e) Antonín Holý – léčiva
44. Které z níže uvedených děl NENAPSAL český spisovatel a dramatik Jan Neruda?
a) Zpěvy páteční
b) Boží muka
c) Žerty, hravé i dravé
d) Různí lidé
e) Trhani
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45. Vyberte seznam osob, jež byly perzekvované během politických procesů 50. let.
a) Gustáv Husák, Milada Horáková, Emil Hácha
b) Františka Plamínková, Josef Toufar, Milada Horáková
c) Milada Horáková, Josef Toufar, Gustáv Husák
d) Josef Toufar, Jan Opletal, Milada Horáková
e) Rudolf Slánský, Laco Novomeský, Viliam Široký
46. Kolik písmen má název krajského města kraje, jehož obrys je na obrázku (tmavě jsou
znázorněny hranice ČR)?

a) 15
b) 12
c) 13
d) 11
e) 9
47. Vyberte tu možnost, v níž jsou města seřazena podle vzdálenosti vzdušnou čarou z Plzně, a to
od nejkratší po nejdelší.
a) Mnichov – České Budějovice – Bratislava – Krakov
b) České Budějovice – Bratislava – Mnichov – Krakov
c) České Budějovice – Mnichov – Bratislava – Krakov
d) České Budějovice – Mnichov – Krakov – Bratislava
e) Mnichov – České Budějovice – Krakov – Bratislava
48. Rozhodněte, které z uvedených měst leží na území Evropské unie.
a) Lvov
b) Braga
c) Arbíl
d) Izmir
e) Dušanbe
49. Určete význam chemických značek a vzorců se zachováním pořadí zápisu.
Mn, He, Ba, C, NaOH, S
a) mangan, helium, baryum, uhlík, hydroxid sodný, síra
b) hořčík, helium, baryum, uhlík, hydroxid nikelnatý, síra
c) mangan, helium, beryllium, uhlík, hydroxid sodný, křemík
d) mangan, helium, beryllium, chlor, hydroxid nikelnatý, křemík
e) hořčík, helium, uhlík, beryllium, hydroxid sodný, síra
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50. Vyberte název dřeviny, jejíž list NENÍ na obrázku.

a) jasan ztepilý
b) olše lepkavá
c) dub letní
d) buk lesní
e) topol osika
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Verbální myšlení a jazykové kompetence
01. Vyberte dvojici obsahující slova OPAČNÉHO významu.
a) smrtící – nesmrtelný
b) smírný – nesmírný
c) stabilní – nestálý
d) měřící – nezměrný
e) vratký – nevratný
02. Vyberte dvojici obsahující slova, která k sobě mají významově nejblíže.
a) snaživec – poturčenec
b) odrodilec – dotěravec
c) dotěravec – licoměrník
d) horlivec – snaživec
e) licoměrník – horlivec
03. Mezi následujícími slovy najděte to, které má stejný významový vztah ke slovu měkký a
ke slovu čerstvý.
a) skrovný
b) rychlý
c) tvrdý
d) hebký
e) jemný
04. V následujících větách nahraďte podtržená slova synonymními výrazy.
Na Litovelsku byla zahájena rekognoskace terénu s cílem provést v následujícím roce
nedestruktivní archeologický výzkum. Výsledky staršího výzkumu budou verifikovány.
a) průzkum; neefektivní; opraveny
b) rekonstrukce; ničivý; smazány
c) zpřístupnění; záchranný; opraveny
d) uzavření; neefektivní; ověřeny
e) průzkum; neničivý; ověřeny
05. Vyberte slovní spojení, které svým významem mezi ostatní NEPATŘÍ.
a) nestát za zlámanou grešli
b) být trop
c) stát za starou belu
d) být na draka
e) být pod psa
06. V následující větě je skryto slovo označující živočicha. Najděte ho. Neměňte pořadí slov ani
pořadí písmen v nich.
Věděl, že je třeba odevzdat prohlášení poplatníka daně k 31. březnu.
O jakého tvora se jedná?
a) o rybu
b) o ptáka
c) o hmyz
d) o lesní zvěř
e) o dobytče
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07. Z následujících slov vyberte to, u něhož dojde při vytvoření tvaru množného čísla
k významovému posunu.
a) dort
b) tužka
c) písař
d) cukr
e) koruna
08. Podstatná jména kopretina a protěž mají v 1. pádě rozdílný počet slabik. Mají v některém jiném
pádě shodný počet slabik?
a) ve 2. a 7. pádě množného čísla
b) ne, v žádném
c) pouze ve 2. pádě množného čísla
d) ve 3. a 6. pádě množného čísla
e) ve 3., 6. a 7. pádě množného čísla
09. Z následujících možností vyberte tu, která NEOBSAHUJE žádnou pravopisnou ani gramatickou
chybu.
a) Nejraději nosila tašku s velkýma vyplétanýma ušima, která byla spletená z líčí.
b) K obřadu vymýtání ďábla se šaman dostavil vybaven všemi kouzelnými potřebami a amulety.
c) Francouzsky jsou považovány za nedostižný vzor stran elegance a šarmu.
d) Všechny události se zběhly tak rychle, že se v nich nestačil ani zorientovat, natož něco ovlivnit.
e) Všechny vrcholy, které kdy zdolal, se mu zdály snažší, než ten jediný kopeček, který teď měl
vyjít.
10. Vyberte správný tvar zájmen v následujících větách.
Lucie požádala ve škole o vysvědčení, vyzvedla si … (vysvědčení) a poté se … (já) zeptala, jakou
odměnu dostane.
a) je; mně
b) jejž; mně
c) jej; mně
d) jehož; mě
e) je; mě
11. Přečtěte si pozorně následující gramatická pravidla fiktivního jazyka TUKTIK.
(1) Tuktičtina má pouze podstatná jména, slovesa a příslovce, sloveso stojí vždy na prvním místě
ve větě.
Příklad: Hiki biri. Teče voda.
(2) Množné číslo u podstatných jmen se v tuktičtině tvoří pomocí zdvojení poslední slabiky. Příklad:
viri – řeka, viriri – řeky
Tuktická jména v jednotném čísle zdvojené slabiky neobsahují.
(3) Budoucí čas se v tuktičtině vyjadřuje pomocí předpony tu- u slovesa.
Příklad: Tuhiki biri kau. Brzy poteče voda. (Doslovně: Poteče voda brzy.)
Je-li však podmět v množném čísle, mění se předpona tu- na ti-.
Příklad: Tihiki viriri i-murru. Řeky potečou do moře.
Vyberte gramaticky správnou větu v tuktičtině, která vyjadřuje budoucnost.
a) Tubabu viriri kuki.
b) Timuhi arimi kau.
c) Tubumi ariru a-munnu.
d) Tukiri anana kirao.
e) Tikiri hurhumi kaui.
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12. Které z následujících souvětí umožňuje více rozdílných interpretací?
a) Necítila jsem se ve své kůži, ale zároveň jsem byla okouzlená a se zájmem jsem pozorovala
chování obou chlapců.
b) Oba chlapci vypadali, jako by dýchali jiný vzduch, jedli jiná jídla a oblékali se na jiné planetě.
c) Já bych se nejradši zastavila, abych si prohlédla jejich oblečení, boty, brýle, ale oni mě míjeli
a zdálo se, že mě nevidí.
d) Byla velmi štědrá k oběma synům svých sourozenců a doufala, že i oni se jí jednou budou
revanšovat.
e) Dívala jsem se na ni z okna a pořád jsem musela myslet na ten překrásný úryvek z jejího
dopisu.
13. Mezi následujícími možnostmi najděte to souvětí, které obsahuje pouze věty hlavní.
a) Nechtěla o tom nikdy mluvit, protože to pro ni byl extrémně stresující zážitek.
b) Stále pečlivě sepisoval své paměti, i když už ho to nijak neuspokojovalo.
c) Vždycky se dlouze bavili o knihách, které podle jejich názoru mohly ovlivnit svět.
d) Bez rozmýšlení zavolali policii, jakmile uviděli rozbitá okna a vypáčené dveře.
e) Velmi rychle postupoval po kariérním žebříčku, a tak se stal nejmladším ředitelem ve firmě.
14. Stejný etymologický základ jako slovo režim NEMÁ slovo
a) region.
b) regent.
c) regata.
d) regiment.
e) režie.
15. Stejný etymologický základ jako slovo libý NEMÁ slovo
a) libido.
b) líbat.
c) líbit se.
d) libost.
e) libovat si.

Logicko-analytické myšlení
16. „Některé modly jsou kulty. Každá modla je sport.“ Co z těchto premis plyne?
a) Žádný sport není kult.
b) Každý sport je kult.
c) Některé kulty nejsou sporty.
d) Některý sport je kult.
e) Některý sport není kult.
17. „Některé plasty jsou masařky. Každá masařka je brouk.“ Co z těchto premis plyne?
a) Každý brouk je plast.
b) Někteří brouci jsou plasty.
c) Někteří brouci nejsou plasty.
d) Žádný brouk není plast.
e) Některé plasty nejsou brouci.
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18. Máte před sebou čtyři karty. Každá karta má na rubové straně písmeno a na lícové číslo. Karty
před Vámi ukazují následující.
4Y1P
Vaším cílem je ověřit pravidlo: Pokud je na rubu karty souhláska, pak je na jejím líci sudé číslo.
Které všechny karty musíte otočit?
a) Kartu ukazující „P“ a kartu ukazující „1“.
b) Kartu ukazující „Y“ a kartu ukazující „P“.
c) Kartu ukazující „Y“ a kartu ukazující „1“.
d) Jen kartu ukazující „P“.
e) Kartu ukazující „P“ a kartu ukazující „4“.
19. Ekvivalentní danému výroku je takový výrok, který je pravdivý právě tehdy a jen tehdy, když je
pravdivý onen daný výrok.
Najděte výrok, který je ekvivalentní výroku „nekoroduje, nebo plesniví“.
a) Neplesniví, nebo koroduje.
b) Koroduje a plesniví.
c) Plesniví, nebo nekoroduje.
d) Koroduje nebo plesniví.
e) Plesniví, ačkoli koroduje.
20. Negace výroku je takový výrok, který je pravdivý právě tehdy, když je původní výrok nepravdivý;
naopak, když je původní výrok pravdivý, je jeho negace vždy nepravdivým výrokem.
Najděte výrok, který je negací výroku „zabiju sebe nebo tebe“.
a) Ačkoli se nezabiju, zabiju tebe.
b) Nezabiju se.
c) Zabiju sebe i tebe.
d) Nezabiju ani sebe, ani tebe.
e) Nezabiju tě.
21. Pirátský kapitán Jack Sparrow stojí u kormidla své lodi a vrhá stín dlouhý 132 cm. Ve stejnou
chvíli vrhá hlavní stěžeň jeho lodi stín dlouhý 12 metrů. Jaká je výška stěžně, když budeme
předpokládat, že kapitán Sparrow je vysoký 176 cm?
a) 15 metrů
b) 16 metrů
c) 20 metrů
d) 24 metrů
e) 25 metrů
22. Najděte tři číslice, které je potřeba vyškrtnout z čísla 142375896, aby vzniklo co nejmenší číslo.
Čemu se rovná součet těchto vyškrtnutých číslic?
a) 19
b) 20
c) 21
d) 22
e) 23
23. Na amatérském šachovém turnaji hraje každý s každým. Celkem je na programu 78 šachových
partií. Kolik hráčů a hráček se účastní turnaje?
a) 11
b) 12
c) 13
d) 16
e) 18
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24. Archeologové vykopali hliněnou destičku napsanou nerozluštěným písmem národa Natarů,
o níž věděli, že se na ní nachází symbol reprezentující jejich hlavní božstvo. Věděli též, že Nataři
psali v řádcích zprava doleva, že hledaným symbolem pro božstvo musí začínat alespoň jeden
řádek, že se tento symbol nachází na právě třech řádcích a že se v žádném řádku nesmí opakovat
více než dvakrát. Který ze symbolů představuje hlavní božstvo kultury Natarů?

a) ኹ
b) ፅ
c) ቾ
d) ቇ
e) ጨ
25. Jakou hodnotu bude mít buňka B3 v Excelu, pokud se vyhodnotí všechny vzorce zobrazených
buněk?

a) 16
b) 1280
c) 96
d) 64
e) 74
26. V následující tabulce jsou čisté příjmy tří vedoucích pracovníků podniku za roky 2015 až 2020.
Při auditu však vyšlo najevo, že uvedený příjem vedoucího pracovníka, který bral v roce 2017
ze všech tří pracovníků nejméně, nezohledňoval příjmy z projektu, a ve skutečnosti činil 2 022
426 Kč. Jak velký je rozdíl mezi hodnotou uvedenou v tabulce a hodnotou zjištěnou při auditu?

a) 146 737 Kč
b) 450 000 Kč
c) 550 000 Kč
d) 145 896 Kč
e) 265 555 Kč
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27. Podívejte se na uvedený rozvrh a představte si, že všichni vyučující mají vypsané konzultační
hodiny v časech, kdy zrovna neučí. Víte, že každá konzultace vám zabere 90 minut. Se kterou
kombinací vyučujících zvládnete konzultovat po 13:00? (Pořadí nehraje roli.)

a) Adamec – Dlouhý – Erbová
b) Adamec – Crha – Dlouhý
c) Adamec – Crha – Erbová
d) Bílá – Adamec – Erbová
e) Bílá – Adamec – Crha
28. V tabulce jsou v korunách uvedeny ceny knih „A“ až „E“ u jednotlivých prodejců a cena za
dopravu, která je každým prodejcem účtována vždy bez ohledu na cenu zásilky. U koho musíte
objednat knihy „B“ a „C“, abyste zaplatili co nejméně?

a) knihu „B“ od Aleny a knihu „C“ od Lenky
b) obě knihy od Aleny
c) obě knihy od Petry
d) knihu „B“ od Lenky a knihu „C“ od Aleny
e) obě knihy od Lenky
29. Hlemýžď leze na plot, který je vysoký 300 cm. Jelikož je to malý hlemýžď, každý den dokáže
vystoupat jen 40 centimetrů vysoko. Navíc vždy během noci sklouzne o 20 cm dolů. Kolik dnů bude
hlemýždi trvat, než vyšplhá na vršek plotu?
a) 14
b) 15
c) 16
d) 17
e) 18
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30. Developer nabízí k prodeji byty v nově vystavěném obytném komplexu. V jeho nabídce jsou
tyto tři typy bytů:
MINI – 3 okna, má jeden balkon, nemá žádné garážové stání;
MEDIUM – 6 oken, nemá balkon, má jedno garážové stání;
MAXI – 6 oken, má jeden balkon a dvě garážová stání.
Když jsme budovu obešli, napočítali jsme 51 oken, 7 balkonů a 11 garážových stání. Kolik je
v bytovém komplexu bytů typu MEDIUM?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

Kritické myšlení
31. Přečtěte si věty označené písmeny A–E z úvodu příručky pro akvaristy, které ovšem nejsou
v původním pořadí.
A. Nyní jsou běžně k dostání nádrže dvou konstrukčních typů.
B. Díky použití pružných silikonových tmelů mohou mít lepené nádrže i mnoho různých tvarů.
C. Malé a středně velké nádrže jsou často vyrobeny bez spojů z průhledné umělé hmoty nebo skla.
D. Díky moderním technologiím je dnes vzhled nádrží daleko elegantnější než v době rámových
železných kytovaných akvárií.
E. Lepené celoskleněné nádrže mohou mít různou velikost.
Z následujících možností uspořádání vyberte tu, která z uvedených výpovědí vytvoří logický a
čtenářsky přístupný celek.
a) C – B – A – D – E
b) C – E – B – D – A
c) A – B – C – E – D
d) D – A – C – E – B
e) E – D – C – B – A
32. Přečtěte si definici slova konsolidace z Akademického slovníku cizích slov a na jejím základě
rozhodněte, ve které z vět níže NELZE toto slovo smysluplně použít.
konsolidace, -e ž (l) 1. upevňování, upevnění n. ustalování; 2. ekon. sjednocení růz. závazků
v jeden závazek; 3. geol. postupné zmenšování objemu zemin působením zvýšeného tlaku.
a) Budeme podporovat fiskální k________, což je důležitá informace pro investory i ratingové
agentury.
b) Doba šesti let studia je užitečná zvláště pro člověka, který přichází z našeho světa, a poslouží
ke vzdělání i k vnitřní k________.
c) Státní zaměstnanci tehdy museli povinně stát v dlouhých frontách a podepisovat k________,
zatímco mnoho středních škol přerušilo vyučování.
d) Minerály vznikající ze zbytkových tavenin v závěrečných fázích k________ mateřského
magmatu mohou vytvářet hysteromagmatická ložiska.
e) Jedna pětina mých sil je takhle odsouzena k paběrkování, ke k________ pozic za frontou.
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33. Která z uvedených věcí nejlépe odpovídá následující definici?
Drobné odštěpky organické hmoty s jedním namočeným koncem, které slouží k iniciaci prudké
exotermické oxidace typické emisí světla a tepla.
a) dřívka v nanucích
b) zápalky
c) pelety z biomasy
d) knoty do petrolejky
e) svíčky ze včelího vosku
34. „Průzkum mezi 450 osobami bez domova ukázal, že 60 % dotázaných má zkušenosti
s pobytem na tzv. „záchytce“. Stejný podíl respondentů také pravidelně využívá služeb charity či
jiných specializovaných zařízení.“
O kterém z následujících tvrzení můžeme na základě výše uvedených informací s jistotou říci, že
platí?
a) Více než 250 osob bez domova využívá služeb charity či jiných specializovaných zařízení.
b) U osob bez domova, které využívají služeb charity či jiných specializovaných zařízení, existuje
60% pravděpodobnost, že někdy tzv. skončí na záchytné stanici.
c) Mezi specializované služby charity patří i tzv. „záchytka“, s níž má zkušenost 60 % osob bez
domova.
d) Pro 40 % osob bez domova nejsou dostupné služby charity či jiných specializovaných zařízení.
e) Osoby bez domova, které nevyužívají služeb charity či jiných specializovaných zařízení, mají
nižší šanci, že se ocitnou na tzv. „záchytce“.
35. Při definování by pod to, čím definujeme, nemělo spadat ani více, ani méně věcí, než kolik
spadá pod definovaný pojem. Která definice tento požadavek splňuje?
a) Věta je jazykový výraz určený k pojmenování nějakého stavu mimojazykové reality.
b) Vzducholoď je prostředek k létání lehčí než vzduch.
c) Umělá družice je uměle zhotovené těleso, které obíhá okolo Země.
d) Teta je matčina sestra.
e) Kladné číslo je reálné číslo větší než nula.
36. Tzv. chyba třetího faktoru je argumentační chyba, kdy je nějaký vztah nepodloženě vydáván
za vztah příčiny a následku. Když tvrdíme, že X způsobuje Y, ale ve skutečnosti jsou X i Y
zapříčiněny Z, pak Z je tzv. třetím faktorem. Proto pokud uvádíme vztah příčiny a následku, musíme
si dát pozor na možnost vlivu třetího faktoru.
Následující text je příkladem chyby třetího faktoru.
Když muž jedl tučný šlehačkový dort, dostal infarkt.
Co je v tomto případě pravděpodobným třetím faktorem?
a) Alergie na laktózu způsobila muži infarkt.
b) Ucpání cév z důvodu špatné životosprávy způsobilo muži infarkt.
c) Muž vdechl drobky z dortu, což mu způsobilo infarkt.
d) Radost z chuťového požitku způsobila muži infarkt.
e) Dort byl ozdoben šlehačkou ve spreji, která byla nasycena nebezpečným oxidem.
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Společné zadání otázek 37 až 40
Nemocenské je jednou z dávek českého systému nemocenského pojištění, jehož účelem je
finančně zabezpečit ekonomicky aktivní občany (přesněji pojištěnce) v období, kdy kvůli nemoci,
tj. dočasné pracovní neschopnosti, nemohou vykonávat práci a ztratí dočasně výdělek. Účast na
nemocenském pojištění zpravidla u všech zaměstnanců vzniká ze zákona a je povinná.
Nemocenské pojištění za ně odvádí zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné si mohou
platit nemocenské pojištění dobrovolně.
V případě nemoci má na nemocenské (dávka vyplácená státem) nárok zaměstnanec, který byl
uznán dočasně práceneschopným (nebo mu byla nařízena karanténa), přičemž dočasná pracovní
neschopnost (nebo nařízená karanténa) trvá déle než 14 kalendářních dnů. Za prvních 14 dnů
dočasné pracovní neschopnosti dostává zaměstnanec od svého zaměstnavatele náhradu mzdy
(tzv. karenční doba, tzn. nevyplácení náhrady mzdy během prvních tří pracovních dnů dočasné
pracovní neschopnosti, byla zrušena s účinností od 1. července 2019).
Podmínkou nároku na nemocenské je, [_____________]. Účast na nemocenském pojištění vzniká
zpravidla dnem, ve kterém zaměstnanec začal vykonávat práci, a zaniká dnem skončení doby
zaměstnání, v případě osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) pak dnem, který uvedli
v přihlášce k účasti na pojištění, nejdříve však dnem, ve kterém přihlášku podali.
Aby občan nezůstal bez prostředků například v době, kdy jedno zaměstnání (pojištění) skončilo,
ze zákona se na něj vztahuje ochranná lhůta. Ochranná lhůta pro nárok na nemocenské trvá 7
kalendářních dnů ode dne zániku nemocenského pojištění. Pokud pojištění trvalo po kratší dobu,
činí ochranná lhůta jen tolik dnů, kolik trvalo zaměstnání.
37. Který z následujících výroků lze smysluplně doplnit na vynechané místo v textu
[_____________]?
a) že občan je takzvaně nemocensky pojištěn (účasten nemocenského pojištění)
b) že občan je držitelem českého občanství
c) že jedinec dosáhl 18. roku věku a je plnoletý
d) že občan byl zaměstnán alespoň tři měsíce v uplynulém kalendářním roce
e) že pojištěnec nedluží na platbách sociálního a zdravotního pojištění
38. Podle údajů v textu rozhodněte, kdo má nárok na nemocenské.
a) Občan, osoba samostatně výdělečně činná, uznán dočasně práce neschopným,
k nemocenskému pojištění je přihlášený a řádně ho platí.
b) Každý občan v zaměstnaneckém poměru, kterému byla nařízena karanténa, hned od jejího
prvního dne.
c) Občan, kterému byla nařízena karanténa, před týdnem opustil zaměstnání, ve kterém byl tři
dny.
d) Každý občan starší 15 let, pokud je uznán dočasně práce neschopným a je nemocensky
pojištěný.
e) Každý občan starší 18 let, který má pravidelný měsíční příjem, pokud je uznán dočasně
práceneschopným.
39. Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje obsah celého textu?
a) Proč je třeba mít nemocenské pojištění.
b) Kdy vzniká nárok na nemocenské.
c) Co je nemocenské a kdo na něj má nárok.
d) Kdy a jakým způsobem se vyplácí nemocenské.
e) Jak vzniká nárok na nemocenské.
40. Které z následujících tvrzení o textu platí?
a) Text obsahuje alespoň jedno vyjádření formulované jako zákaz.
b) Text obsahuje jednu formulaci zprostředkující mínění jiné osoby.
c) Text neobsahuje žádné číselné vyjádření absolutní hodnoty.
d) Text neobsahuje žádný odkaz na jiný zdroj informací.
e) Text obsahuje dvě formulace umožňující rozdílnou interpretaci.
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Všeobecné znalosti
41. Vyberte správné iniciály jména českého žurnalisty na obrázku.

a) J. S.
b) A. D.
c) E. B.
d) J. Č.
e) F. P.
42. Vyberte správné iniciály jména české političky a feministky na obrázku.

a) D. Z.
b) E. D.
c) M. H.
d) O. H.
e) M. C.
43. Která dvojice k sobě patří?
a) Josef Ressel – optika
b) Antonín Holý – kartografie
c) Werner von Siemens – lékařství
d) Bedřich Hrozný – fyzika
e) Otto Wichterle – chemie
44. Které z níže uvedených děl NENAPSAL česko-francouzský spisovatel Milan Kundera?
a) Nesnesitelná lehkost bytí
b) Taneční hodiny pro starší a pokročilé
c) Nesmrtelnost
d) Slavnost bezvýznamnosti
e) Žert
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45. Vyberte seznam osob, jež byly perzekvované za boj proti nacistickému režimu.
a) Jaroslav Hašek, Františka Plamínková, Alois Eliáš
b) Karel Hašler, Sophie Scholl, Alois Eliáš
c) Františka Plamínková, Sophie Scholl, Alois Rašín
d) Alois Rašín, Jaroslav Hašek, Františka Plamínková
e) Konrád Henlein, Alois Eliáš, Jozef Gabčík
46. Kolik písmen má název krajského města kraje, jehož obrys je na obrázku (tmavě jsou
znázorněny hranice ČR)?

a) 13
b) 11
c) 15
d) 9
e) 12
47. Vyberte tu možnost, v níž jsou města seřazena podle vzdálenosti vzdušnou čarou z Prahy, a
to od nejkratší po nejdelší.
a) Plzeň – Mnichov – České Budějovice – Vídeň
b) Plzeň – Vídeň – České Budějovice – Mnichov
c) České Budějovice – Plzeň – Vídeň – Mnichov
d) České Budějovice – Vídeň – Plzeň – Mnichov
e) Plzeň – České Budějovice – Vídeň – Mnichov
48. Rozhodněte, které z uvedených měst NELEŽÍ na území Evropské unie.
a) Dublin
b) Užhorod
c) Valetta
d) Palermo
e) Temešvár
49. Určete správně význam chemických značek a vzorců se zachováním pořadí zápisu.
Pb, Mn, Cl, W, CHN, Ir
a) platina, molybden, cesium, wolfram, kyselina uhličitá, iridium
b) olovo, mangan, chlor, wolfram, kyselina kyanovodíková, iridium
c) olovo, molybden, chlor, wolfram, kyselina uhličitá, jod
d) olovo, molybden, cesium, wolfram, kyselina uhličitá, jod
e) platina, mangan, chlor, wolfram, kyselina kyanovodíková, iridium
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50. Vyberte název dřeviny, jejíž list NENÍ na obrázku.

a) javor mléč
b) jasan ztepilý
c) topol osika
d) olše lepkavá
e) lípa srdčitá
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Verbální myšlení a jazykové kompetence
01. Vyberte dvojici obsahující slova OPAČNÉHO významu.
a) směstnaný – rozplizlý
b) nenadálý – pozvolný
c) rozplizlý – zabředlý
d) pozvolný – volný
e) rozbředlý – vměstnaný
02. Vyberte dvojici obsahující slova, která k sobě mají významově nejblíže.
a) nezbedník – flákač
b) budižkničemu – nezbedník
c) ostouzeč – darmošlap
d) kecal – ostouzeč
e) darmošlap – budižkničemu
03. Mezi následujícími slovy najděte to, které má stejný významový vztah ke slovu měkký a
ke slovu zkušený.
a) jemný
b) hebký
c) tvrdý
d) nezralý
e) protřelý
04. V následujících větách nahraďte podtržená slova synonymními výrazy.
Soud považuje předložený důkazní materiál za irelevantní. Hermetické uzavření soudní místnosti
se jeví jako bezprecedentní.
a) nesprávný; neprodyšné; spekulativní
b) neoprávněný; neohlášené; nemorální
c) chybný; urychlené; bezohledné
d) nedovolený; tajné; oprávněné
e) bezvýznamný; neprodyšné; bezpříkladné
05. Vyberte slovní spojení, které svým významem mezi ostatní NEPATŘÍ.
a) mít po legraci
b) mít toho až po krk
c) mít po ptákách
d) mít po parádě
e) mít utrum
06. V následující větě je skryto slovo označující živočicha. Najděte ho. Neměňte pořadí slov ani
pořadí písmen v nich.
Připadlo jí, že k tomu Erik přistupuje příliš kategoricky.
O jakého tvora se jedná?
a) o hmyz
b) o lesní zvěř
c) o ptáka
d) o domácí zvíře
e) o mořskou rybu
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07. Z následujících slov vyberte to, u něhož dojde při vytvoření tvaru množného čísla
k významovému posunu.
a) sedadlo
b) žehlička
c) řidič
d) váza
e) voda
08. Podstatná jména výtah a přízemí mají v 1. pádě rozdílný počet slabik. Mají v některém jiném
pádě shodný počet slabik?
a) ve 2. 3., 4. a 6. pádě jednotného čísla
b) ve 3., 4. a 6. pádě jednotného i množného čísla
c) ve 3., 4., 5. a 7. pádě jednotného i množného čísla
d) ano, ve všech ostatních pádech
e) ve všech ostatních pádech kromě 4. pádu jednotného čísla a 7. pádu množného čísla
09. Z následujících možností vyberte tu, která NEOBSAHUJE žádnou pravopisnou ani gramatickou
chybu.
a) Studenti jsou převážně afroameričané, sedm procent je bílých, a zbytek představují Hispánci.
b) Obrazy, které jsme vídali na chodbách, a další vnitřní vybavení byly zničené.
c) Odbory a vedení podniku se dohodli na podmínkách podpisu kolektivní smlouvy.
d) Tyto skicy z pera samotného Mistra nesou rysy ranného baroka.
e) Z žalu se pomátl, naráz přišel o rodiče a o sourozence a navíc mu zhořel celý majetek.
10. Vyberte správný tvar zájmen v následujících větách.
Jestliže mluvíte o … (já), pak byste měl do diskuze zahrnout také … (ona).
a) mne; ji
b) mě; ji
c) mně; ji
d) mně; jí
e) mne; jí
11. Přečtěte si pozorně následující gramatická pravidla fiktivního jazyka KIRIMI.
(1) Kirimština má pouze podstatná jména, slovesa a příslovce, sloveso stojí vždy na prvním místě
ve větě.
Příklad: Abbi kuri. Vychází slunce.
(2) Množné číslo u podstatných jmen se v kirimštině tvoří pomocí zdvojení poslední slabiky.
Příklad: žuriri – hvězdy
Kirimská jména v jednotném čísle zdvojené slabiky neobsahují.
(3) Budoucí čas se v kirimštině vyjadřuje pomocí předpony bu- u slovesa.
Příklad: Buabbi kuri u-mannu. Slunce vyjde za chvíli.
Je-li však podmět v množném čísle, mění se předpona bu- na bi-.
Příklad: Biabbi žuriri mi-huri. Hvězdy vyjdou po setmění.
Vyberte gramaticky správnou větu v kirimštině, která vyjadřuje budoucnost.
a) Biabbi čurumi čim-kuri.
b) Bobakki kuriri čim-kuri.
c) Buabbi suvivi u-himi.
d) Biakki huriri u-karru.
e) Buakki huriri u-karru.
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12. Které z následujících souvětí umožňuje více rozdílných interpretací?
a) Úsilí, s nímž se snažil ovládnout svou stydlivost, bylo dojemné.
b) Když se Erik dozvěděl o jejím tajemství, křičel na ni před školou, že je lhářka, dokonce jí
vyhrožoval, že ji zabije nožem.
c) Podezření nakonec padlo na chlapce s dronem, který se prokazatelně pohyboval nedaleko
domu.
d) Zjevně ho těšilo slyšet její hlas, dívat se na ni, ale bylo vidět, že při sebemenším fyzickém
kontaktu ho zasypala lavina emocí.
e) Nemohl vědět, jak moc se cítila odstrčená, jak moc jí chyběl jeho hlas.
13. Mezi následujícími možnostmi najděte to souvětí, které obsahuje pouze věty hlavní.
a) Všechny suroviny si sepsal na kus papíru, aby na nic nezapomněl.
b) Chtěli se s námi domluvit na podmínkách smlouvy, kterou chtěli uzavřít.
c) Buď tam se mnou zítra půjdeš, nebo budu muset domluvit jiný termín.
d) Před odjezdem se jich několikrát ptali, zda se po návratu uvidí.
e) Kluci se rvačkou přestali, když je tatínek s křikem a rákoskou v ruce rozehnal.
14. Stejný etymologický základ jako slovo kúra (ve smyslu soustavná léčba) NEMÁ slovo
a) kuratela.
b) akurátní.
c) kurýrovat.
d) kuriózní.
e) kurare.
15. Stejný etymologický základ jako slovo říci NEMÁ slovo
a) nářek.
b) říkadlo.
c) výrok.
d) řičet.
e) přeřeknutí.

Logicko-analytické myšlení
16. „Některé míle nejsou chodci. Každá míle je stopa.“ Co z těchto premis plyne?
a) Některé stopy jsou chodci.
b) Žádná stopa není chodec.
c) Některé stopy nejsou chodci.
d) Někteří chodci nejsou stopy.
e) Každá stopa je chodec.
17. „Žádný pelyněk není menáž. Některé menáže jsou stejky.“ Co z těchto premis plyne?
a) Některé stejky nejsou pelyňky.
b) Žádný stejk není pelyněk.
c) Některé pelyňky nejsou stejky.
d) Některé stejky jsou pelyňky.
e) Každý stejk je pelyněk.
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18. Máte před sebou čtyři karty. Každá karta má na rubové straně písmeno a na lícové číslo. Karty
před Vámi ukazují následující.
4Y1P
Vaším cílem je ověřit pravidlo: Pokud je na rubu karty souhláska, pak je na jejím líci liché číslo.
Které všechny karty musíte otočit?
a) Kartu ukazující „P“ a kartu ukazující „1“.
b) Kartu ukazující „Y“ a kartu ukazující „1“.
c) Kartu ukazující „Y“ a kartu ukazující „P“.
d) Kartu ukazující „P“ a kartu ukazující „4“.
e) Jen kartu ukazující „P“.
19. Ekvivalentní danému výroku je takový výrok, který je pravdivý právě tehdy a jen tehdy, když je
pravdivý onen daný výrok.
Najděte výrok, který je ekvivalentní výroku „nesčítá nebo nedělí“.
a) Dělí, ačkoli nesčítá.
b) Sčítá nebo nedělí.
c) Sčítá a nedělí.
d) Nedělí, ačkoli sčítá.
e) Nedělí nebo nesčítá.
20. Negace výroku je takový výrok, který je pravdivý právě tehdy, když je původní výrok nepravdivý;
naopak, když je původní výrok pravdivý, je jeho negace vždy nepravdivým výrokem.
Najděte výrok, který je negací výroku „prší a svítí slunce“.
a) Prší nebo svítí slunce.
b) Slunce nesvítí.
c) Neprší nebo nesvítí slunce.
d) Neprší.
e) Ačkoli neprší, nesvítí slunce.
21. Pirátský kapitán Jack Sparrow stojí u kormidla své lodi a vrhá stín dlouhý 108 cm. Ve stejnou
chvíli vrhá hlavní stěžeň jeho lodi stín dlouhý 9 metrů. Jaká je výška stěžně, když budeme
předpokládat, že kapitán Sparrow je vysoký 180 cm?
a) 15 metrů
b) 16 metrů
c) 20 metrů
d) 24 metrů
e) 25 metrů
22. Najděte tři číslice, které je potřeba vyškrtnout z čísla 523846791, aby vzniklo co nejmenší číslo.
Čemu se rovná součet těchto vyškrtnutých číslic?
a) 20
b) 21
c) 22
d) 23
e) 24
23. Na amatérském šachovém turnaji hraje každý s každým. Celkem je na programu 105
šachových partií. Kolik hráčů a hráček se účastní turnaje?
a) 10
b) 12
c) 14
d) 15
e) 20
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24. Archeologové vykopali hliněnou destičku napsanou nerozluštěným písmem národa Natarů,
o níž věděli, že se na ní nachází symbol reprezentující jejich hlavní božstvo. Věděli též, že Nataři
psali ve sloupcích zdola nahoru, že hledaným symbolem pro božstvo musí začínat alespoň jeden
sloupec, že se tento symbol nachází v právě třech sloupcích a že se v žádném sloupci nesmí
opakovat více než dvakrát. Který ze symbolů představuje hlavní božstvo kultury Natarů?

a) ጨ
b) ቾ
c) ኹ
d) ቇ
e) ፅ
25. Jakou hodnotu bude mít buňka C2 v Excelu, pokud se vyhodnotí všechny vzorce zobrazených
buněk?

a) 5
b) 3
c) 4
d) 243
e) 48
26. V následující tabulce jsou čisté příjmy tří vedoucích pracovníků podniku za roky 2015 až 2020.
Při auditu však vyšlo najevo, že uvedený příjem vedoucího pracovníka, který bral v roce 2015
ze všech tří pracovníků nejméně, nezohledňoval příjmy z projektu, a ve skutečnosti činil 2 571
457 Kč. Jak velký je rozdíl mezi hodnotou uvedenou v tabulce a hodnotou zjištěnou při auditu?

a) 550 000 Kč
b) 570 000 Kč
c) 202 981 Kč
d) 425 695 Kč
e) 724 784 Kč
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27. Podívejte se na uvedený rozvrh a představte si, že všichni vyučující mají vypsané konzultační
hodiny v časech, kdy zrovna neučí. Víte, že každá konzultace vám zabere 90 minut. Se kterou
kombinací vyučujících zvládnete konzultovat po 11:30? (Pořadí nehraje roli.)

a) Adamec – Crha – Dlouhý
b) Bílá – Adamec – Erbová
c) Bílá – Crha – Erbová
d) Adamec – Crha – Erbová
e) Bílá – Adamec – Dlouhý
28. V tabulce jsou v korunách uvedeny ceny knih „A“ až „E“ u jednotlivých prodejců a cena za
dopravu, která je každým prodejcem účtována vždy bez ohledu na cenu zásilky. U koho musíte
objednat knihy „A“ a „D“, abyste zaplatili co nejméně?

a) knihu „A“ od Lenky a knihu „D“ od Aleny
b) obě knihy od Petry
c) knihu „A“ od Aleny a knihu „D“ od Lenky
d) obě knihy od Lenky
e) obě knihy od Aleny
29. Hlemýžď leze na plot, který je vysoký 180 cm. Jelikož je to malý hlemýžď, každý den dokáže
vystoupat jen 60 centimetrů vysoko. Navíc vždy během noci sklouzne o 40 cm dolů. Kolik dnů bude
hlemýždi trvat, než vyšplhá na vršek plotu?
a) 7
b) 8
c) 9
d) 10
e) 11
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30. Developer nabízí k prodeji byty v nově vystavěném obytném komplexu. V jeho nabídce jsou
tyto tři typy bytů:
MINI – 3 okna, má jeden balkon, nemá žádné garážové stání;
MEDIUM – 6 oken, nemá balkon, má jedno garážové stání;
MAXI – 6 oken, má jeden balkon a dvě garážová stání.
Když jsme budovu obešli, napočítali jsme 66 oken, 7 balkonů a 15 garážových stání. Kolik je
v bytovém komplexu bytů typu MEDIUM?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

Kritické myšlení
31. Přečtěte si věty označené písmeny A–E z uměnovědného glosáře, které ovšem nejsou
v původním pořadí.
A. Pokud jde o barvy na vlajkách, zpravidla se odvozují z barev (a kovů) státního, zemského,
panovnického nebo městského rodu.
B. Prapor je oproti vlajce pevně přichycený k žerdi tak, že je na ni navlečen tzv. rukávem přibitým
hřeby.
C. Vlajka je upevněna k šňůře, kterou se vztyčuje podle stožáru nebo žerdi, a má kromě dělení a
barev přesně stanovený poměr délky k výšce.
D. Jeho látka – list – může mít třepení.
E. Bíločervená česká vlajka se tak odvozuje od stříbrného lva v červeném poli, žlutočervená
pražská od zlatých hradeb v červeném poli atd.
Z následujících možností uspořádání vyberte tu, která z uvedených výpovědí vytvoří logický a
čtenářsky přístupný celek.
a) B – A – C – D – E
b) E – A – C – B – D
c) C – B – A – D – E
d) B – E – D – A – C
e) C – A – E – B – D
32. Přečtěte si definici slova emanace z Akademického slovníku cizích slov a na jejím základě
rozhodněte, ve které z vět níže NELZE toto slovo smysluplně použít.
emanace, -e ž (l) 1. kniž. odb. vyzařování, vytékání, výron, psych. vyzařování psychické energie
z lidského organizmu; 2. chem., jad. fyz. radioaktivní plynný izotop radonu, který uniká do okolní
atmosféry, dř. název pro prvek s atomovým č. 86; 3. filoz. proces vznikání nižšího z nejvyšší
jednotky, světa z božstva či ideje.
a) Toto tvoření spočívá v e________ bytí, která mu jsou, ale i nejsou podobná.
b) Novoplatónská teorie e________ jsoucen z původní jednoty je modifikována principem
svobodné vůle.
c) Radiová e________ byla později (v roce 1910) nazvána niton.
d) Také pro období e________ české společnosti je typická snaha hledání národního kroje.
e) Pro Michelangela bylo průzračné přímé světlo e________ Božího ducha.
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33. Které z uvedených zařízení nejlépe odpovídá této definici?
Imobilní hmotné zařízení sloužící k pohodlnějšímu životu člověka v souvislosti s termoregulací. Je
vybavené centrální komorou s transparentním průzorem, odvodem plynných produktů prudké
exotermické oxidace a zásobníkem na produkty pevné.
a) sušička na prádlo
b) automobil
c) boiler na ohřev vody
d) krbová kamna
e) horkovzdušná trouba
34. „Z výsledků výzkumu na 600 pacientech oddělení závislostí vyplynulo, že 95 % dotázaných má
alespoň jednoho rodiče, který v minulosti byl, či ještě je závislý na alkoholu.“
O kterém z následujících tvrzení můžeme na základě výše uvedených informací s jistotou říci, že
platí?
a) Výzkum přinesl důkazy o genetické podmíněnosti závislostí, neboť se v rodině dědí s 95%
pravděpodobností.
b) Jen 5 % pacientů oddělení závislostí nepochází z neúplných rodin.
c) Většina dětí rodičů závislých na alkoholu se v budoucnu také stane závislými na alkoholu.
d) Rodiče některých pacientů oddělení závislostí nikdy nebyli závislí na alkoholu.
e) Riziko stát se závislým, pokud se v rodině vyskytuje závislost na alkoholu, je 95 %.
35. Při definování by pod to, čím definujeme, nemělo spadat ani více, ani méně věcí, než kolik
spadá pod definovaný pojem. Která definice tento požadavek splňuje?
a) Dědictví je majetek získaný smrtí původního majitele.
b) Národ je skupina lidí žijící v jedné zemi.
c) Záporné číslo je reálné číslo menší než nula.
d) Planeta je těleso obíhající okolo Slunce.
e) Automobil je stroj s benzinovým, naftovým či jiným pohonem.
36. Tzv. chyba třetího faktoru je argumentační chyba, kdy je nějaký vztah nepodloženě vydáván
za vztah příčiny a následku. Když tvrdíme, že X způsobuje Y, ale ve skutečnosti jsou X i Y
zapříčiněny Z, pak Z je tzv. třetím faktorem. Proto pokud uvádíme vztah příčiny a následku, musíme
si dát pozor na možnost vlivu třetího faktoru.
Následující text je příkladem chyby třetího faktoru.
Během prezidentských voleb nastávají v ulicích měst nepokoje.
Co je v tomto případě pravděpodobným třetím faktorem?
a) Volební proces je spjat s násilím.
b) Do volebního procesu se mohli zapojit pouze obyvatelé měst.
c) Odpůrci současného prezidenta pocházejí z měst.
d) Dané volby nejsou v dané zemi transparentní.
e) V průběhu voleb je do služby nasazen nízký počet příslušníků ozbrojených složek.
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Společné zadání otázek 37 až 40
Dlouhodobé ošetřovné umožňuje občanům zůstat doma v situaci, kdy budou pečovat o člena
rodiny, u kterého ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči (zpravidla
nemocnice) rozhodl, [_____________]. O dlouhodobé ošetřovné mohou žádat příbuzní, dále to
může být druh nebo družka ošetřované osoby anebo osoba žijící s ošetřovanou osobou v jedné
domácnosti. U osob bez přímého příbuzenského vztahu je zákonem stanovena podmínka
společného místa trvalého pobytu s osobou, které je poskytována celodenní péče.
Aby mohla být dávka ošetřující osobě vyplácena, je základní podmínkou její účast na
nemocenském pojištění, tj. např. trvání zaměstnání. Přitom platí, že před začátkem čerpání dávky
trvala účast na nemocenském pojištění u zaměstnance alespoň po dobu 90 kalendářních dnů
v posledních 4 měsících. U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) musí být pro nárok na
dávku splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění alespoň po dobu 3 měsíců
bezprostředně předcházejících dni nástupu na dlouhodobé ošetřovné. OSVČ nesmí v době
pobírání této dávky vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost.
Současně také musí být u ošetřované osoby splněna podmínka hospitalizace, která trvala
minimálně 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů (počítá se i první a poslední den hospitalizace), a
předpokladu, že zdravotní stav ošetřované osoby po propuštění z hospitalizace do domácího
prostředí bude nezbytně vyžadovat poskytování dlouhodobé péče po dobu dalších alespoň 30
kalendářních dnů.
37. Který z následujících výroků lze smysluplně doplnit na vynechané místo v textu
[_____________]?
a) že pro následnou péči je dostačující domácí prostředí a laická péče
b) že léčení v domácím prostředí bude komfortnější, a proto pro pacienta přínosnější
c) že jeho zdravotní stav potřebuje po propuštění z hospitalizace domácí celodenní péči
d) že pobyt v domácím prostředí bude z hlediska léčby rovnocenný s pobytem v nemocnici
e) že další pobyt ve zdravotnickém zařízení už nemůže přinést žádný pozitivní efekt
38. Podle údajů v textu rozhodněte, kdo má nárok na dlouhodobé ošetřovné.
a) Pacientka, hospitalizována od 29. 8. do 3. 9., dle rozhodnutí lékaře potřebuje celodenní péči a
bude ji potřebovat ještě nejméně 30 dní. O ošetřovné žádá matka, jako zaměstnanec se
účastnila nemocenského pojištění po dobu 90 dnů v posledních 3 měsících.
b) Pacient, hospitalizován od 20. 10. do 15. 11., dle rozhodnutí lékaře potřebuje celodenní péči a
bude ji potřebovat ještě nejméně měsíc a půl. O ošetřovné žádá přítelkyně, která s pacientem
dlouhodobě žije, ale je přihlášená k trvalému pobytu u svých rodičů.
c) Pacientka, hospitalizována od 5. 9. do 12. 9., dle rozhodnutí lékaře bude v týdnu následujícím
po propuštění z nemocnice potřebovat celodenní péči. O ošetřovné žádá dcera,
nemocenského pojištění se účastní nepřetržitě posledních šest let.
d) Pacient, hospitalizován od 14. 5. do 25. 5., dle rozhodnutí lékaře potřebuje celodenní péči a
bude ji potřebovat ještě nejméně 60 dní. O ošetřovné žádá manželka, jako zaměstnanec se
účastnila nemocenského pojištění 100 dní v posledních 4 měsících.
e) Pacient, hospitalizován od 31. 3. do 15. 4., dle rozhodnutí lékaře potřebuje celodenní péči a
bude ji potřebovat ještě nejméně 2 měsíce. O ošetřovné žádá jeho švagrová, která je OSVČ
a ve své činnosti hodlá i nadále osobně pokračovat.
39. Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje obsah celého textu?
a) Jakým způsobem se vyplácí dlouhodobé ošetřovné.
b) Kdo a za jakých podmínek může poskytovat dlouhodobou domácí péči.
c) Komu a za jakých podmínek náleží dlouhodobé ošetřovné.
d) Za jakých podmínek může pacient žádat o dlouhodobé ošetřovné.
e) Jak ovlivňuje délka účasti na nemocenském pojištění nárok na dlouhodobé ošetřovné.
40. Které z následujících tvrzení o textu platí?
a) Text obsahuje dvojsmyslnou formulaci umožňující dvě různé interpretace.
b) Text neobsahuje žádné formulace s kvantitativními údaji.
c) Text obsahuje formulaci explicitně vyjadřující zákaz.
d) Text obsahuje vyjádření signalizující osobní zaujetí pisatele.
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e) Text výslovně odkazuje na znění jiného textu.

Všeobecné znalosti
41. Vyberte správné iniciály jména českého filozofa na obrázku.

a) J. S.
b) O. P.
c) J. Č.
d) A. D.
e) F. P.
42. Vyberte správné iniciály jména české sportovkyně na obrázku.

a) P. K.
b) O. H.
c) M. K.
d) V. Č.
e) V. Ch.
43. Která dvojice k sobě patří?
a) Mikuláš Koperník – železnice
b) Alfred Krupp – polarograf
c) bratři Lumiérové – Rosettská deska
d) Emil Holub – mapy
e) Bedřich Hrozný – ruchadlo
44. Které z níže uvedených děl NENAPSAL česko-francouzský spisovatel Milan Kundera?
a) Žert
b) Nesnesitelná lehkost bytí
c) Nesmrtelnost
d) Směšné lásky
e) Něžný barbar
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45. Vyberte seznam osob, jenž obsahuje pouze československé prezidenty.
a) Ludvík Svoboda, Gustáv Husák, Václav Havel
b) Ludvík Svoboda, Gustáv Husák, Josef Tiso
c) Gustáv Husák, Antonín Novotný, Viliam Široký
d) T. G. Masaryk, Antonín Zápotocký, Viliam Široký
e) T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Josef Tiso
46. Kolik písmen má název krajského města kraje, jehož obrys je na obrázku (tmavě jsou
znázorněny hranice ČR)?

a) 5
b) 9
c) 11
d) 7
e) 4
47. Vyberte tu možnost, v níž jsou města seřazena podle vzdálenosti vzdušnou čarou z Brna, a to
od nejkratší po nejdelší.
a) Vídeň – Praha – Varšava – Mnichov
b) Vídeň – Praha – Mnichov – Varšava
c) Praha – Mnichov – Vídeň – Varšava
d) Praha – Vídeň – Mnichov – Varšava
e) Vídeň – Mnichov – Praha – Varšava
48. Rozhodněte, které z uvedených měst leží na území Evropské unie.
a) Buenos Aires
b) Braga
c) Kazaň
d) Davos
e) Užhorod
49. Určete význam chemických značek a vzorců se zachováním pořadí zápisu.
Ag, B, Sn, K, NaCl, P
a) stříbro, bor, stroncium, draslík, chlorid sodný, palladium
b) zlato, brom, stroncium, vápník, chlorečnan sodný, palladium
c) zlato, brom, stroncium, draslík, chlorečnan sodný, palladium
d) stříbro, bor, cín, kadmium, chlorečnan sodný, fosfor
e) stříbro, bor, cín, draslík, chlorid sodný, fosfor
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50. Vyberte název dřeviny, jejíž list NENÍ na obrázku.

a) javor mléč
b) lípa srdčitá
c) bříza bělokorá
d) dub letní
e) jasan ztepilý
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Verbální myšlení a jazykové kompetence
01. Vyberte dvojici obsahující slova OPAČNÉHO významu.
a) nasládlý – nahořklý
b) zahořklý – zatrpklý
c) přeslazený – nasládlý
d) slad – trpkost
e) zatrpklý – sladký
02. Vyberte dvojici obsahující slova, která k sobě mají významově nejblíže.
a) darmojed – šibeničník
b) zhýralec – nenechavec
c) zpustlík – darmojed
d) nenechavec – zpustlík
e) prostopášník – zhýralec
03. Mezi následujícími slovy najděte to, které má stejný významový vztah ke slovu kyselý a
ke slovu hořký.
a) sladký
b) zkvašený
c) trpký
d) kořeněný
e) mléčný
04. V následujících větách nahraďte podtržená slova synonymními výrazy.
Rada vlády považuje danou nabídku za lukrativní. Deník uvedl, že pozice jmenované filiálky není
na trhu optimální.
a) spekulativní; firmy; dobrá
b) podezřelou; pobočky; nejlepší
c) výnosnou; jednatelky; stabilní
d) výnosnou; pobočky; nejlepší
e) konkurenceschopnou; majitelky; nejhorší
05. Vyberte slovní spojení, které svým významem mezi ostatní NEPATŘÍ.
a) přes protesty
b) proti své vůli
c) jako na potvoru
d) volky nevolky
e) chtě nechtě
06. V následující větě je skryto slovo označující živočicha. Najděte ho. Neměňte pořadí slov ani
pořadí písmen v nich.
Dnes má řada telefonů funkce srovnatelné s počítači.
O jakého tvora se jedná?
a) o ptáka
b) o dobytče
c) o rybu
d) o hmyz
e) o divokou zvěř
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07. Z následujících slov vyberte to, u něhož dojde při vytvoření tvaru množného čísla
k významovému posunu.
a) rovina
b) citrón
c) divadlo
d) písek
e) baletka
08. Podstatná jména jeptiška a řeholnice mají v 1. pádě rozdílný počet slabik. Mají v některém
jiném pádě shodný počet slabik?
a) ne, v žádném
b) ve 3., 6. a 7. pádě množného čísla
c) pouze ve 2. pádě množného čísla
d) ve 2. a 7. pádě množného čísla
e) ve 3. a 6. pádě množného čísla
09. Z následujících možností vyberte tu, která NEOBSAHUJE žádnou pravopisnou ani gramatickou
chybu.
a) Jeho mimořádně štíhlá postava byla příčinou toho, že mu ostatní říkali vižle.
b) Všechny vzácné spisy shořely při požáru knihovny, který někdo záměrně založil.
c) S jednoduchými hračkami, které si sami vyrobili, si hrály mnohem raději, než s těmi koupenými.
d) Zbirošští obyvatelé pravidelně pořádají kulturní akce, které zvyšují návštěvnost jejich obce.
e) Několikrát za den děti slyšely, že si mají pečlivě umýt ruky.
10. Vyberte správný tvar zájmen v následujících větách.
Kamarádka ... (já) vyzvedla v obchodě a tu sukni jsem ... (kamarádce) s radostí koupila.
a) mě; ji
b) mně; ní
c) mne; jí
d) mě; jí
e) mně; ji
11. Fiktivní jazyk KURRUBU má tři časy: minulost, budoucnost a univerzální současnost.
Minulost se v kurrubštině vyjadřuje výlučně pomocí slovesné přípony -uč.
Příklad: Vurkuč rurri murro. Lučištník trefil kachnu.
Budoucnost se v kurrubštině vyjadřuje výhradně pomocí předpony ču- u slovesa.
Příklad: Čuvurk rurri hurmo. Lučištník trefí jelena.
Pokud sloveso obsahuje předponu i příponu, pak vyjadřuje univerzální současnost – jde o větu
s neomezenou časovou platností.
Příklad: Čuvurkuč rurri murro. Lučištník vždy trefí kachnu.
Slabiky ču- a -uč se užívají výlučně k označení zmíněných časů a nemohou být součástí kořene
kurrubských slov.
Která z následujících vět vyjadřuje v kurrubštině minulost?
a) Kučmuhuk rurri rubro.
b) Čukrivuk rurri armuko.
c) Čukurku burri kurromi.
d) Kutakuč hirri arrio.
e) Čukrauč kikra arrimo.
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12. Které z následujících souvětí umožňuje více rozdílných interpretací?
a) Měli jsme dojem, že i když jsme z té podívané nasáli hodně, spousta věcí nám utekla.
b) Čekali hodně zájemců, ale nakonec se přišla podívat jen nezaměstnaná alkoholička s čivavou,
kterou odmítli pustit do domu.
c) Milovala jsem nenucenost, s níž otec konverzoval s prodavačem, u něhož mi koupil horkou
pizzu.
d) Moře bylo strašně rozbouřené, hlučné, vítr stále víc sílil, slunce stále víc pálilo a Vesuv, u jehož
nohou se kupily bělavé střechy města, měl decentní tvar.
e) Je možné, že jenom naše čtvrt je plná napětí a násilí, zatímco zbytek města je jásavý a vlídný.
13. Mezi následujícími možnostmi najděte to souvětí, které obsahuje pouze věty hlavní.
a) Dejte nám vědět, jestliže si vyberete z nabídky jiné firmy.
b) Ucházel se o místo zástupce zahraniční firmy, třebaže neuměl žádný cizí jazyk.
c) Nakonec si vybrali dům s velkou zahradou, který stál na úplném okraji obce.
d) Toužil stát se cestovatelem, avšak jeho životní osudy se ubíraly jiným směrem.
e) Ve smluvený čas na místo schůzky nedorazila, protože jí předtím ujel autobus.
14. Stejný etymologický základ jako slovo kurýrovat NEMÁ slovo
a) kuratela.
b) kuriózní.
c) akurátní.
d) kúra.
e) kurare.
15. Stejný etymologický základ jako slovo lid NEMÁ slovo
a) lidičky.
b) vylidnit.
c) lidství.
d) lido.
e) lidé.

Logicko-analytické myšlení
16. „Některé masky nejsou herci. Každá maska je skvost.“ Co z těchto premis plyne?
a) Každý skvost je herec.
b) Některé skvosty nejsou herci.
c) Někteří herci nejsou skvosty.
d) Žádný skvost není herec.
e) Některé skvosty jsou herci.
17. „Některé plechovky jsou miláčci. Každý miláček je kotě.“ Co z těchto premis plyne?
a) Každé kotě je plechovka.
b) Některé plechovky nejsou koťata.
c) Některá koťata nejsou plechovky.
d) Některá koťata jsou plechovky.
e) Žádné kotě není plechovka.
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18. Máte před sebou čtyři karty. Každá karta má na rubové straně písmeno a na lícové číslo. Karty
před Vámi ukazují následující.
63AG
Vaším cílem je ověřit pravidlo: Pokud je na rubu karty samohláska, pak je na jejím líci liché číslo.
Které všechny karty musíte otočit?
a) Kartu ukazující „6“ a kartu ukazující „3“.
b) Kartu ukazující „A“ a kartu ukazující „6“.
c) Jen kartu ukazující „A“.
d) Kartu ukazující „A“ a kartu ukazující „3“.
e) Kartu ukazující „A“ a kartu ukazující „G“.
19. Negace výroku je takový výrok, který je pravdivý právě tehdy, když je původní výrok nepravdivý;
naopak, když je původní výrok pravdivý, je jeho negace vždy nepravdivým výrokem.
Najděte výrok, který je pravdivý, pokud je výrok „nestartuje, nebo se zahřívá“ nepravdivý.
a) Nestartuje nebo se nezahřívá.
b) Ačkoli nestartuje, zahřívá se.
c) Nezahřívá se.
d) Nestartuje.
e) Startuje a nezahřívá se.
20. Negace výroku je takový výrok, který je pravdivý právě tehdy, když je původní výrok nepravdivý;
naopak, když je původní výrok pravdivý, je jeho negace vždy nepravdivým výrokem.
Najděte výrok, který je negací výroku „štěká, nebo nekouše“.
a) Neštěká.
b) Neštěká a kouše.
c) Štěká a nekouše.
d) Neštěká ani nekouše.
e) Kouše.
21. Pirátský kapitán Jack Sparrow stojí u kormidla své lodi a vrhá stín dlouhý 140 cm. Ve stejnou
chvíli vrhá hlavní stěžeň jeho lodi stín dlouhý 12 metrů. Jaká je výška stěžně, když budeme
předpokládat, že kapitán Sparrow je vysoký 175 cm?
a) 15 metrů
b) 16 metrů
c) 20 metrů
d) 24 metrů
e) 25 metrů
22. Najděte tři číslice, které je potřeba vyškrtnout z čísla 312546798, aby vzniklo co nejmenší číslo.
Čemu se rovná součet těchto vyškrtnutých číslic?
a) 17
b) 18
c) 19
d) 20
e) 21
23. Na amatérském šachovém turnaji hraje každý s každým. Celkem je na programu 66 šachových
partií. Kolik hráčů a hráček se účastní turnaje?
a) 11
b) 12
c) 13
d) 14
e) 16
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24. Archeologové vykopali hliněnou destičku napsanou nerozluštěným písmem národa Natarů,
o níž věděli, že se na ní nachází symbol reprezentující jejich hlavní božstvo. Věděli též, že Nataři
psali ve sloupcích zdola nahoru, že hledaným symbolem pro božstvo musí začínat alespoň jeden
sloupec, že se tento symbol nachází v právě třech sloupcích a že se v žádném sloupci nesmí
opakovat více než dvakrát. Který ze symbolů představuje hlavní božstvo kultury Natarů?

a) ጨ
b) ኹ
c) ፅ
d) ቇ
e) ቾ
25. Jakou hodnotu bude mít buňka C2 v Excelu, pokud se vyhodnotí všechny vzorce zobrazených
buněk?

a) 27
b) 21
c) 6
d) 102
e) 4,5
26. V následující tabulce jsou čisté příjmy tří vedoucích pracovníků podniku za roky 2015 až 2020.
Při auditu však vyšlo najevo, že uvedený příjem vedoucího pracovníka, který bral v roce 2020
ze všech tří pracovníků nejméně, nezohledňoval příjmy z projektu, a ve skutečnosti činil 2 682
342 Kč. Jak velký je rozdíl mezi hodnotou uvedenou v tabulce a hodnotou zjištěnou při auditu?

a) 679 974 Kč
b) 270 000 Kč
c) 134 679 Kč
d) 25 600 Kč
e) 460 000 Kč
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27. Podívejte se na uvedený rozvrh a představte si, že všichni vyučující mají vypsané konzultační
hodiny v časech, kdy zrovna neučí. Víte, že každá konzultace vám zabere 90 minut. Se kterou
kombinací vyučujících NEZVLÁDNETE konzultovat do 13:00? (Pořadí nehraje roli.)

a) Bílá – Erbová
b) Crha – Erbová
c) Bílá – Adamec
d) Adamec – Crha
e) Adamec – Erbová
28. V tabulce jsou v korunách uvedeny ceny knih „A“ až „E“ u jednotlivých prodejců a cena za
dopravu, která je každým prodejcem účtována vždy bez ohledu na cenu zásilky. U koho musíte
objednat knihy „A“ a „D“, abyste zaplatili co nejméně?

a) obě knihy od Tomáše
b) knihu „A“ od Zdeňka a knihu „D“ od Mirka
c) knihu „A“ od Mirka a knihu „D“ od Zdeňka
d) obě knihy od Zdeňka
e) obě knihy od Mirka
29. Hlemýžď leze na plot, který je vysoký 300 cm. Jelikož je to malý hlemýžď, každý den dokáže
vystoupat jen 60 centimetrů vysoko. Navíc vždy během noci sklouzne o 30 cm dolů. Kolik dnů bude
hlemýždi trvat, než vyšplhá na vršek plotu?
a) 9
b) 10
c) 11
d) 12
e) 13
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30. Developer nabízí k prodeji byty v nově vystavěném obytném komplexu. V jeho nabídce jsou
tyto tři typy bytů:
MINI – 3 okna, má jeden balkon, nemá žádné garážové stání;
MEDIUM – 6 oken, nemá balkon, má jedno garážové stání;
MAXI – 6 oken, má jeden balkon a dvě garážová stání.
Když jsme budovu obešli, napočítali jsme 51 oken, 8 balkonů a 12 garážových stání. Kolik je
v bytovém komplexu bytů typu MEDIUM?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

Kritické myšlení
31. Přečtěte si věty označené písmeny A–E z uměnovědného glosáře, které ovšem nejsou
v původním pořadí.
A. V názvu slohu se tak má vyjádřit, že tu dochází k názorovému i tvůrčímu odštěpení převážně
mladších umělců od starší, konzervativnější generace.
B. Na sklonku 19. století se na průčelích činžovních domů mísí prvky slohů a možnosti dalšího
užívání historických slohů se vyčerpávají.
C. Slovo secese v latině znamená oddělení, rozštěpení, roztržku.
D. A tak kolem roku 1895 vzniká uměle vytvořený sloh secese, jehož tvůrci se domnívají, že situace
se vyřeší novou nehistorizující ornamentikou.
E. Proto se v německy mluvících zemích ujalo označení Jugendstil.
Z následujících možností uspořádání vyberte tu, která z uvedených výpovědí vytvoří logický a
čtenářsky přístupný celek.
a) C – D – E – B – A
b) B – D – C – A – E
c) B – A – C – D – E
d) C – B – A – D – E
e) A – E – C – B – D
32. Přečtěte si definici slova menzura z Akademického slovníku cizích slov a na jejím základě
rozhodněte, ve které z vět níže NELZE toto slovo smysluplně použít.
menzura, -y ž (l) 1. zast. odměrná nádoba na (větší množství) kapaliny; 2. (v nástrojařství)
vzájemný poměr jednotlivých rozměrů hud. nástroje; 3. hud. dobová délka notových hodnot.
a) Přes uzávěr vzorkovnice se nalepí celní páska a na vzorkovnici na stěnu m________ se
neoddělitelně přilepí evidenční štítek.
b) Paralely mezi jednotlivými stavbami m________ spatřujeme především v uplatnění článků,
jako jsou konzoly, sloupové hlavice nebo klenební přípory.
c) Dlouhá m________ způsobí čitelnost jednotlivých tónů v akordu, hlasitost, průraznost.
d) M________ se udává v palcích, je to délka krku a její velikostí je dán rozestup mezi pražci.
e) Viděl jsem také mnohé sbormistry naznačovat m________ dupáním nohy či mácháním rukou.
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33. Které z uvedených zařízení nejlépe odpovídá této definici?
Portabilní zařízení s ergonomickým designem, zevnějškem vyrobeným ze syntetického polymeru
a vnitřkem kombinujícím topnou spirálu s ventilátorem sloužící k dehydrataci přírodních
keratinových vláken.
a) vysoušeč vlasů
b) horkovzdušná trouba
c) tavná pistole
d) pokojový přímotop
e) sušička na prádlo
34. „Výsledky výzkumu mezi 300 odsouzenými za krádeže ukázaly, že 75 % dotázaných má
alespoň jednoho rodiče, který byl v minulosti také odsouzen za trestnou činnost.“
O kterém z následujících tvrzení můžeme na základě výše uvedených informací s jistotou říci, že
platí?
a) Více než 200 osob se během dospívání stalo svědkem trestné činnosti.
b) Většina osob odsouzených za krádeže pochází z neúplné rodiny.
c) Riziko, že člověk začne krást, je vyšší, pokud v rodině již někdo trestnou činnost spáchal.
d) Celkem 75 % osob dopouštějících se krádeží je pravomocně odsouzeno.
e) Mezi odsouzenými za krádeže jsou i tací, jejichž rodiče za trestnou činnost odsouzeni nebyli.
35. Při definování by pod to, čím definujeme, nemělo spadat ani více, ani méně věcí, než kolik
spadá pod definovaný pojem. Která definice tento požadavek splňuje?
a) Poezie je druh umění, který popisuje přírodu pomocí slov.
b) Savec je obratlovec žijící na souši a rodící živá mláďata.
c) Čtverec je rovnostranný čtyřúhelník.
d) Biologie je věda o procesech, které probíhají v živočišném organismu.
e) Vzduch je směs plynů, tvořící plynný obal Země.
36. Tzv. chyba třetího faktoru je argumentační chyba, kdy je nějaký vztah nepodloženě vydáván
za vztah příčiny a následku. Když tvrdíme, že X způsobuje Y, ale ve skutečnosti jsou X i Y
zapříčiněny Z, pak Z je tzv. třetím faktorem. Proto pokud uvádíme vztah příčiny a následku, musíme
si dát pozor na možnost vlivu třetího faktoru.
Následující text je příkladem chyby třetího faktoru.
Muž kouřil kubánský doutník a dostal infarkt.
Co je v tomto případě pravděpodobným třetím faktorem?
a) Infarkt způsobila muži plíseň z listů tabáku.
b) Vadný kus z výroby způsobil poškození zdraví konzumenta.
c) Infarkt způsobila muži radost z konzumace doutníku.
d) Doutníky kubánského typu jsou příliš silné pro většinu jedinců.
e) Ucpání cév vlivem špatné životosprávy způsobilo muži infarkt.
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Společné zadání otázek 37 až 40
Podle zákona o nemocenském pojištění (z. č. 187/2006 Sb.) je vyrovnávací příspěvek poskytovaný
ženám, které byly kvůli těhotenství či mateřství (do 9. měsíce po porodu) převedeny na jinou práci
a u nichž souvislosti s tímto převedením došlo k poklesu jejich započitatelného příjmu. Pokud by
došlo k poklesu příjmu z vlastní vůle, např. tak, že si zaměstnankyně sama sníží pracovní úvazek,
pak se nejedná o situaci, kdy by zaměstnankyni byla tato dávka poskytována.
Základní podmínkou nároku na tuto dávku je dočasné převedení těhotné zaměstnankyně na jinou
pozici proto, že práce, kterou dosud vykonávala, je těhotným ženám zakázána, nebo podle
ošetřujícího lékaře taková práce ohrožuje její těhotenství. Dále jsou chráněny ženy, které jsou do
konce devátého měsíce po porodu převedeny na jinou práci, a zaměstnankyně, které kojí, a jsou
proto převedeny na jinou práci.
[_____________] je další podmínkou účast zaměstnankyně na nemocenském pojištění, tj. např.
trvání zaměstnání, které založilo účast na pojištění v době nástupu na tuto dávku (z příjmu
ze zaměstnání je odváděno pojistné na sociální zabezpečení).
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se poskytuje za kalendářní dny, v nichž trvalo
převedení na jinou práci, nejdéle do začátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Po porodu
se vyrovnávací příspěvek ženě poskytuje do konce 9. měsíce. U žen, které kojí, se pak tato dávka
poskytuje po celou dobu kojení (jsou-li kvůli tomu převedené na jinou práci).
37. Který z následujících výroků lze smysluplně doplnit na vynechané místo v textu
[_____________]?
a) Mimo snížení úvazku
b) Kromě výplaty vyrovnávacího příspěvku
c) Aby mohla být dávka vyplácena,
d) Má-li být zaměstnankyně převedena na jinou práci,
e) Vedle přiznání příspěvku
38. Podle údajů v textu rozhodněte, kdo má nárok na přiznání vyrovnávacího příspěvku.
a) Žena, 24. týden těhotenství. Zaměstnavatelem byla převedena na pozici s platem 22 000
z původní pozice s platem 28 000 na základě lékařské zprávy.
b) Žena, 20. týden těhotenství. Na jinou pracovní pozici s menším platem byla převedena
z důvodu změny organizační struktury zaměstnavatele.
c) Matka desetiměsíčního dítěte. Zaměstnavatel ji přeřadil na jinou, méně placenou práci, než
jakou dosud vykonávala.
d) Žena, měsíc po porodu. Protože kojí, sama požádala o změnu úvazku ze 48 hodin týdně na
30 hodin týdně.
e) Žena, 30. týden těhotenství. Není zaměstnankyně, na základě doporučení lékaře omezila
činnosti, které by ohrožovaly její těhotenství, a tak se snížil její příjem.
39. Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje obsah celého textu?
a) Všechny ženy mohou žádat o přiznání vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství.
b) Těhotné ženy mohou žádat o změnu pracovního zařazení nebo podmínek výkonu práce.
c) Za jakých podmínek má zaměstnankyně nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a
mateřství.
d) Jaké změny mohou nastat v pracovním zařazení zaměstnankyně během jejího těhotenství.
e) Podmínkou přiznání vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství je nemocenské
pojištění.
40. Které z následujících tvrzení o textu platí?
a) Text neobsahuje žádnou kauzální informaci ve smyslu příčina – následek.
b) Text obsahuje odkaz na jiný textový zdroj.
c) Text neobsahuje žádné číselné údaje.
d) Text obsahuje formulaci s přímým rozkazem/nařízením.
e) Text neobsahuje žádnou větu vyjadřující hypotézu.
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Všeobecné znalosti
41. Vyberte správné iniciály jména českého sportovce na obrázku.

a) K. Č.
b) E. B.
c) E. Z.
d) A. Z.
e) F. P.
42. Vyberte správné iniciály jména české sportovkyně na obrázku.

a) M. M.
b) D. Z.
c) E. D.
d) O. H.
e) M. C.
43. Která dvojice k sobě patří?
a) bratři Wrightové – ruchadlo
b) Jaroslav Heyrovský – kontaktní čočky
c) Otto Wichterle – krevní skupiny
d) Jan Evangelista Purkyně – lodní šroub
e) František Křižík – železnice
44. Které z níže uvedených děl NENAPSAL český prozaik Bohumil Hrabal?
a) Skřivánek na niti
b) Něžný barbar
c) Nesmrtelnost
d) Ostře sledované vlaky
e) Taneční hodiny pro starší a pokročilé
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45. Vyberte seznam osob, jež se NEPODÍLELY na vzniku Československa v roce 1918.
a) Vavro Šrobár, Jan Werich, Viliam Široký
b) Svatopluk Beneš, Jiří Voskovec, Herbert Masaryk
c) Alice Masaryková, Vojta Beneš, Jan Masaryk
d) František Pošta, Vojta Beneš, Stepan Bandera
e) Herbert Masaryk, Edvard Beneš, Karel Kramář
46. Kolik písmen má název krajského města kraje, jehož obrys je na obrázku (tmavě jsou
znázorněny hranice ČR)?

a) 7
b) 11
c) 4
d) 5
e) 9
47. Vyberte tu možnost, v níž jsou města seřazena podle vzdálenosti vzdušnou čarou z Brna, a to
od nejkratší po nejdelší.
a) Bratislava – Praha – Varšava – Košice
b) Bratislava – Praha – Košice – Varšava
c) Praha – Bratislava – Košice – Varšava
d) Bratislava – Košice – Praha – Varšava
e) Praha – Bratislava – Varšava – Košice
48. Rozhodněte, které z uvedených měst NELEŽÍ na území Evropské unie.
a) Trondheim
b) Marseille
c) Braga
d) Heráklion
e) Kaiserslautern
49. Určete význam chemických značek a vzorců se zachováním pořadí zápisu.
Pt, Mg, Cl, W, CHN, I
a) platina, mangan, chlor, wolfram, kyselina kyanovodíková, iridium
b) plutonium, hořčík, cesium, wolfram, kyselina uhličitá, jod
c) platina, hořčík, chlor, wolfram, kyselina kyanovodíková, jod
d) platina, hořčík, cesium, wolfram, kyselina uhličitá, iridium
e) plutonium, hořčík, chlor, wolfram, kyselina kyanovodíková, jod
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50. Vyberte název dřeviny, jejíž list NENÍ na obrázku.

a) jasan ztepilý
b) javor mléč
c) bříza bělokorá
d) habr obecný
e) lípa srdčitá
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Verbální myšlení a jazykové kompetence
01. Vyberte dvojici obsahující slova OPAČNÉHO významu.
a) směstnaný – rozvířený
b) omezený – ohraničený
c) nevolnický – povolný
d) volný – vměstnaný
e) nezměrný – omezený
02. Vyberte dvojici obsahující slova, která k sobě mají významově nejblíže.
a) prospěchář – vypočítavec
b) vypočítavec – marnotratník
c) zahaleč – ničemník
d) ničemník – prospěchář
e) marnotratník – pobuda
03. Mezi následujícími slovy najděte to, které má stejný významový vztah ke slovu hubený a
ke slovu slabý.
a) chatrný
b) skrovný
c) silný
d) tvrdý
e) nemohoucí
04. V následujících větách nahraďte podtržená slova synonymními výrazy.
Vágnost řešení nepřinesla očekávané výsledky a nevedla ke konsensu. Někteří členové komitétu
se proto rozhodli pro demisi.
a) chybovost; shodě; stížnost
b) neurčitost; shodě; odstoupení
c) chybovost; efektivnímu řešení; stížnost
d) zdlouhavost; závěru; nové hlasování
e) nevýhodnost; smíru; odstoupení
05. Vyberte slovní spojení, které svým významem mezi ostatní NEPATŘÍ.
a) jako na strunkách
b) jako lunt
c) jako po másle
d) jak nic
e) jako na drátkách
06. V následující větě je skryto slovo označující živočicha. Najděte ho. Neměňte pořadí slov ani
pořadí písmen v nich.
Zpočátku naslouchala pozorně jeho slovům, ale později ji přemohla únava.
O jakého tvora se jedná?
a) o mořskou rybu
b) o malou šelmu
c) o domácího mazlíčka
d) o hmyz
e) o dravého ptáka
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07. Z následujících slov vyberte to, u něhož dojde při vytvoření tvaru množného čísla
k významovému posunu.
a) párátko
b) mouka
c) žába
d) židle
e) hrnek
08. Podstatná jména žena a svalovec mají v 1. pádě rozdílný počet slabik. Mají v některém jiném
pádě shodný počet slabik?
a) ne, v žádném
b) pouze ve 3. pádě jednotného čísla
c) v 7. pádě jednotného i množného čísla
d) pouze v 7. pádě množného čísla
e) ve 3. a 6. pádě množného čísla
09. Z následujících možností vyberte tu, která NEOBSAHUJE žádnou pravopisnou ani gramatickou
chybu.
a) Po dobu rekonstrukce sídlila Filozofická fakulta Univerzity Palackého v budově na třídě
Svobody.
b) Práce pro ministerstvo financí prováděla nejdříve Sokolovská uhelná, poté její dceřinná firma
SUAS.
c) Tisíce lidí demonstrovali proti úsporným opatřením, které vláda ohlásila.
d) Jako uznávaná autorita působí u krajského soudu v Ostravě již více, než třicet let.
e) Aplikace se ovládá pomocí čtyř základních prvků, využít lze také zprávce úloh i souborů.
10. Vyberte správný tvar zájmen v následujících větách.
Zjistěte stav objednávky, zkontrolujte si … (objednávka) a po důkladném prohlédnutí … (já) prosím
kontaktujte.
a) ji; mě
b) ji; mně
c) jí; mě
d) jí; mně
e) jí; mne
11. Fiktivní jazyk ŠIMURI má tři časy: minulost, budoucnost a univerzální současnost.
Minulost se v šimurštině vyjadřuje výlučně pomocí slovesné přípony -uš.
Příklad: Burauš buba uhuro. Velryba plavala v hloubce.
Budoucnost se v šimurštině vyjadřuje výhradně pomocí předpony šu- u slovesa.
Příklad: Šubura buba hukušo. Velryba připlave na mělčinu.
Pokud sloveso obsahuje předponu i příponu, pak vyjadřuje univerzální současnost – jde o větu
s neomezenou časovou platností.
Příklad: Šuburauš buba uhuro. Velryba vždy plave v hloubce.
Slabiky šu- a -uš se užívají výlučně k označení zmíněných časů a nemohou být součástí kořene
šimurských slov.
Která z následujících vět vyjadřuje v šimurštině minulost?
a) Kušaša ribi ariho.
b) Šadišhu abu ammubuki.
c) Šufihir ribibi ari.
d) Šurauš bika ariro.
e) Bukuhuš biri bubo.
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12. Které z následujících souvětí umožňuje více rozdílných interpretací?
a) Měla pocit, jako kdyby se tisíc kousků našeho života poskládalo v jasný obrázek, který jí ale
v té chvíli připadal neskutečný.
b) Její nevěřícnost se mezitím začala měnit v zoufalý vztek a my jsme netušili, co nás ještě čeká.
c) Snažili jsme se ji přemluvit, aby zůstala s námi, ale nechtěla o tom ani slyšet.
d) Petr si sestru držel jednou rukou od těla a ve tváři měl nervózní úsměv.
e) Po dlouhém hledání našla psaní za rámem obrazu, jehož povrch prozrazoval, že se jedná
o starožitnost.
13. Mezi následujícími možnostmi najděte to souvětí, které obsahuje pouze věty hlavní.
a) Srdečně se se všemi bavili, ačkoli už se viděli v soukromí své ložnice.
b) Rychle se naučila čínsky, protože na venkově se jinak komunikovat nedalo.
c) V kavárně jsme se posadili vedle muže, kterého jsme předtím potkali na ulici.
d) Celý týden byl nemocný, a proto s námi nejel na školní výlet do Krkonoš.
e) Rozhodl se odjet do Ameriky, aby si vydělal peníze na pořízení bytu.
14. Stejný etymologický základ jako slovo spor NEMÁ slovo
a) pór.
b) zápor.
c) podpora.
d) odpor.
e) upřít.
15. Stejný etymologický základ jako slovo líbat NEMÁ slovo
a) libý.
b) libido.
c) líbit se.
d) libovat si.
e) libost.

Logicko-analytické myšlení
16. „Některé moře není pasát. Každé moře je oceán.“ Co z těchto premis plyne?
a) Některé oceány nejsou pasáty.
b) Některé pasáty nejsou oceány.
c) Každý oceán je pasát.
d) Některé oceány jsou pasáty.
e) Žádný oceán není pasát.
17. „Žádná píka není mrně. Některá mrňata jsou spratci.“ Co z těchto premis plyne?
a) Někteří spratci jsou píky.
b) Žádný spratek není píka.
c) Některé píky nejsou spratci.
d) Každý spratek je píka.
e) Někteří spratci nejsou píky.
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18. Máte před sebou čtyři karty. Každá karta má na rubové straně písmeno a na lícové číslo. Karty
před Vámi ukazují následující.
63AG
Vaším cílem je ověřit pravidlo: Pokud je na rubu karty souhláska, pak je na jejím líci liché číslo.
Které všechny karty musíte otočit?
a) Kartu ukazující „A“ a kartu ukazující „3“.
b) Kartu ukazující „G“ a kartu ukazující „6“.
c) Kartu ukazující „G“ a kartu ukazující „3“.
d) Jen kartu ukazující „G“.
e) Kartu ukazující „A“ a kartu ukazující „G“.
19. Ekvivalentní danému výroku je takový výrok, který je pravdivý právě tehdy a jen tehdy, když je
pravdivý onen daný výrok.
Najděte výrok, který je ekvivalentní výroku „prší a nesvítí slunce“.
a) Prší nebo nesvítí slunce.
b) Neprší nebo svítí slunce.
c) Svítí slunce a prší.
d) Neprší a nesvítí slunce.
e) Nesvítí slunce, ale prší.
20. Negace výroku je takový výrok, který je pravdivý právě tehdy, když je původní výrok nepravdivý;
naopak, když je původní výrok pravdivý, je jeho negace vždy nepravdivým výrokem.
Najděte výrok, který je negací výroku „dám si pivo nebo rum“.
a) Nedám si ani pivo, ani rum.
b) Nedám si pivo.
c) Ačkoli si nedám pivo, dám si rum.
d) Dám si pivo a rum.
e) Nedám si rum.
21. Pirátský kapitán Jack Sparrow stojí u kormidla své lodi a vrhá stín dlouhý 140 cm. Ve stejnou
chvíli vrhá hlavní stěžeň jeho lodi stín dlouhý 16 metrů. Jaká je výška stěžně, když budeme
předpokládat, že kapitán Sparrow je vysoký 175 cm?
a) 15 metrů
b) 16 metrů
c) 20 metrů
d) 24 metrů
e) 25 metrů
22. Najděte tři číslice, které je potřeba vyškrtnout z čísla 172395684, aby vzniklo co nejmenší číslo.
Čemu se rovná součet těchto vyškrtnutých číslic?
a) 20
b) 21
c) 22
d) 23
e) 24
23. Na amatérském šachovém turnaji hraje každý s každým. Celkem je na programu 136
šachových partií. Kolik hráčů a hráček se účastní turnaje?
a) 17
b) 18
c) 20
d) 21
e) 23
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24. Archeologové vykopali hliněnou destičku napsanou nerozluštěným písmem národa Natarů,
o níž věděli, že se na ní nachází symbol reprezentující jejich hlavní božstvo. Věděli též, že Nataři
psali v řádcích zprava doleva, že hledaným symbolem pro božstvo musí začínat alespoň jeden
řádek, že se tento symbol nachází na právě třech řádcích a že se v žádném řádku nesmí opakovat
více než dvakrát. Který ze symbolů představuje hlavní božstvo kultury Natarů?

a) ኹ
b) ቇ
c) ጨ
d) ፅ
e) ቾ
25. Jakou hodnotu bude mít buňka B3 v Excelu, pokud se vyhodnotí všechny vzorce zobrazených
buněk?

a) 13
b) 2,2
c) 52
d) 208
e) 15
26. V následující tabulce jsou čisté příjmy tří vedoucích pracovníků podniku za roky 2015 až 2020.
Při auditu však vyšlo najevo, že uvedený příjem vedoucího pracovníka, který bral v roce 2016
ze všech tří pracovníků nejméně, nezohledňoval příjmy z projektu, a ve skutečnosti činil 2 716
673 Kč. Jak velký je rozdíl mezi hodnotou uvedenou v tabulce a hodnotou zjištěnou při auditu?

a) 870 000 Kč
b) 840 143 Kč
c) 167 997 Kč
d) 900 000 Kč
e) 840 984 Kč
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27. Podívejte se na uvedený rozvrh a představte si, že všichni vyučující mají vypsané konzultační
hodiny v časech, kdy zrovna neučí. Víte, že každá konzultace vám zabere 90 minut. Se kterou
kombinací vyučujících NEZVLÁDNETE konzultovat po 11:30? (Pořadí nehraje roli.)

a) Bílá – Crha – Erbová
b) Bílá – Adamec – Dlouhý
c) Bílá – Crha – Dlouhý
d) Adamec – Crha – Dlouhý
e) Bílá – Adamec – Crha
28. V tabulce jsou v korunách uvedeny ceny knih „A“ až „E“ u jednotlivých prodejců a cena za
dopravu, která je každým prodejcem účtována vždy bez ohledu na cenu zásilky. U koho musíte
objednat knihy „B“ a „C“, abyste zaplatili co nejméně?

a) obě knihy od Zdeňka
b) knihu „B“ od Zdeňka a knihu „C“ od Mirka
c) obě knihy od Mirka
d) knihu „B“ od Mirka a knihu „C“ od Zdeňka
e) obě knihy od Tomáše
29. Hlemýžď leze na plot, který je vysoký 240 cm. Jelikož je to malý hlemýžď, každý den dokáže
vystoupat jen 40 centimetrů vysoko. Navíc vždy během noci sklouzne o 20 cm dolů. Kolik dnů bude
hlemýždi trvat, než vyšplhá na vršek plotu?
a) 11
b) 12
c) 13
d) 14
e) 15
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30. Developer nabízí k prodeji byty v nově vystavěném obytném komplexu. V jeho nabídce jsou
tyto tři typy bytů:
MINI – 3 okna, má jeden balkon, nemá žádné garážové stání;
MEDIUM – 6 oken, nemá balkon, má jedno garážové stání;
MAXI – 6 oken, má jeden balkon a dvě garážová stání.
Když jsme budovu obešli, napočítali jsme 54 oken, 7 balkonů a 10 garážových stání. Kolik je
v bytovém komplexu bytů typu MEDIUM?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

Kritické myšlení
31. Přečtěte si věty označené písmeny A–E z článku o restaurování cenného obrazu na zámku
v Opočně. Tyto věty ovšem nejsou v původním pořadí.
A. Boschův obraz se ale během staletí ztratil.
B. Důkladné zkoumání malby opočenského díla bylo iniciováno náhodným nálezem zamalované
postavy při prohlídce infračervenou reflektografií v roce 1991.
C. Obraz Dvanáctiletý Ježíš v chrámu ze zámecké obrazárny v Opočně byl vždy považován za
jednu z kopií obrazu Hieronyma Bosche.
D. Nově objevená figura rázem dodala opočenskému obrazu mezi ostatními kopiemi zvláštního
významu.
E. Reflektografie jasně definovala siluetu klečícího starce s tváří nápadně individualizovaných rysů.
Z následujících možností uspořádání vyberte tu, která z uvedených výpovědí vytvoří logický a
čtenářsky přístupný celek.
a) C – B – A – D – E
b) C – A – B – E – D
c) B – E – D – C – A
d) B – C – D – A – E
e) D – C – A – B – E
32. Přečtěte si definici slova eroze. z Akademického slovníku cizích slov a na jejím základě
rozhodněte, ve které z vět níže NELZE toto slovo smysluplně použít.
eroze, -e ž (l) 1. geol. vymílání hornin proudem vzduchu, vodou n. ledovcem, přen. rozrušení,
rozrušování; 2. hut. povrchové rozrušování materiálu stykem s tuhými částicemi; 3. med.
ohraničený povrchový defekt epitelu.
a) Podle dosavadních zkušeností se mohou následky e________ v podobě různých
elektromagnetických jevů projevit už do dvou hodin.
b) Vyzvednutí vápence nad hladinu moře vedlo k tomu, že začal být vystaven srážkové vodě a
tím i chemické, fyzikální a mechanické e________.
c) Domnívali se, že našli dokonale zachované tělo s živým virem, ale měli jen zetlelou mrtvolu,
z níž během desítek let vlivem počasí a e________ všechny nakažlivé látky zmizely.
d) Prevalence zubních e________ má v posledních desetiletích celosvětově stoupající tendenci.
e) Při vystavení očí silnému UV záření nebo při mechanickém podráždění rohovky může dojít
k e________ její svrchní vrstvy.
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33. Které z uvedených zařízení nejlépe odpovídá této definici?
Zařízení do interiéru určené k extrakci pochutiny, které pomocí vysokého tlaku protlačuje tekutinu
přes pevnou látku rozmělněnou do velkého množství velmi drobných pevných částic.
a) mlýnek na maso
b) espresso kávovar
c) lis na ovoce
d) kuchyňský robot
e) odšťavňovač ovoce a zeleniny
34. „Výsledky výzkumu mezi 500 dětmi, které byly označeny za iniciátory šikany, ukázaly, že 80 %
z nich se alespoň u jednoho z rodičů setkalo s projevy domácího násilí.“
O kterém z následujících tvrzení můžeme na základě výše uvedených informací s jistotou říci, že
platí?
a) Pravděpodobnost dopouštět se šikany je vyšší, pokud se člověk setkal s násilným chováním
u rodičů.
b) Sklon k agresivnímu chování je geneticky podmíněný, neboť se vyskytuje v rodinách u více
generací.
c) Některé děti označené za iniciátory šikany se ze strany rodičů nesetkaly s projevy domácího
násilí.
d) Více než 350 dětí se setkalo ze strany svých rodičů s fyzickými tresty.
e) Celkem 80 % všech dětí se během dospívání stalo svědkem domácího násilí.
35. Při definování by pod to, čím definujeme, nemělo spadat ani více, ani méně věcí, než kolik
spadá pod definovaný pojem. Která definice tento požadavek splňuje?
a) Syfilis je pohlavní nemoc.
b) Sudé číslo je přirozené číslo dělitelné dvěma.
c) Nůž je nástroj ke krájení potravin.
d) Strýc je otcův bratr.
e) Led je slovo skládající se ze tří písmen.
36. Tzv. chyba třetího faktoru je argumentační chyba, kdy je nějaký vztah nepodloženě vydáván
za vztah příčiny a následku. Když tvrdíme, že X způsobuje Y, ale ve skutečnosti jsou X i Y
zapříčiněny Z, pak Z je tzv. třetím faktorem. Proto pokud uvádíme vztah příčiny a následku, musíme
si dát pozor na možnost vlivu třetího faktoru.
Následující text je příkladem chyby třetího faktoru.
Loď se potopila, když proplouvala Severním ledovým oceánem.
Co je v tomto případě pravděpodobným třetím faktorem?
a) Magnetické pole v Severním ledovém oceánu způsobuje potápění lodí.
b) Mráz způsobuje pnutí a následné prasknutí trupu lodi.
c) Ledová voda zapříčinila zamrznutí motoru.
d) Ledové kry způsobily poškození trupu lodi.
e) Mořské proudy Severního ledového oceánu poškozují trup lodi.
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Společné zadání otázek 37 až 40
Starobní důchod má dvě části, a to základní a procentuální výměru. Základní výměra je jednotná
pro všechny důchody, procentuální se stanovuje individuálně. Výši základní výměry stanovuje
zákon o důchodovém pojištění. Procentuální výměra se určuje procentní sazbou z výpočtového
základu podle získané doby pojištění.
Výši důchodu ovlivňují především dvě skutečnosti: délka doby důchodového pojištění a výše
výdělků dosažených v rozhodném období. Za každý celý rok (365 dní) důchodového pojištění (do
doby, než vznikne nárok na důchod) náleží 1,5 % výpočtového základu. Pokud již vznikl nárok na
důchod, ale výdělečná činnost dále pokračuje, a není podána žádost o důchod, navyšuje se
důchod o 1,5 % za každých 90 kalendářních dnů výdělečné činnosti.
Základní výměra předčasného důchodu zůstane stejná jako u řádného starobního důchodu, ale
dochází u něj ke krácení procentuální výměry s tím, že je-li doba předčasnosti delší než 360 dnů,
krácení je větší. Výše procentuální výměry předčasného starobního důchodu se bude snižovat za
každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává předčasný
starobní důchod do dosažení důchodového věku. [_____________], která chybí od data přiznání
předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku. Sazba procentuální výměry
důchodu se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu
do dosažení důchodového věku (0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních
dnů; 1,2 % za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a o 1,5 % za období od
721. kalendářního dne).
37. Který z následujících výroků lze smysluplně doplnit na vynechané místo v textu
[_____________]?
a) Termín odchodu do předčasného důchodu koreluje s dobou
b) Celková výše důchodu se vypočítává podle lhůty
c) Výše krácení je závislá na délce doby
d) Procentuální výměra důchodu nezávisí na době
e) Do žádosti o přiznání důchodu je možno uvést dobu
38. Které z následujících tvrzení je v souladu s textem?
a) Muži, který odpracoval 40 let a dosáhl důchodového věku, se bude důchod vypočítávat na
základě jiného vzorce než ženě, která odpracovala jen 32 let a dosáhla důchodového věku.
b) Učitel, který dosáhl důchodového věku, ale nepožádal o důchod a dále půl roku učil, bude mít
důchod vyšší o 3 %, než by měl při standardním odchodu do důchodu.
c) Žena, která odešla do předčasného důchodu o 526 dní dříve, bude mít procentuální složku
důchodu krácenou o 1,5 % i poté, co dosáhne potřebného věku pro standardní odchod do
důchodu.
d) Muž, který odchází do důchodu dříve o 370 dní, bude mít procentuální výměru svého důchodu
o 0,2 % vyšší než žena, která odchází dříve o 420 dní.
e) Při odchodu do předčasného důchodu dříve než o 360 dní se krátí částka důchodu v základní
i procentuální výměře.
39. Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje obsah celého textu?
a) Jakým způsobem se bude krátit vyplácená částka při odchodu do předčasného důchodu.
b) Jaký mechanismus se používá pro výpočet výše starobního důchodu.
c) Za jakých podmínek si žadatelé o důchod mohou nárokovat předčasný důchod.
d) Výměr starobního důchodu má složku základní a procentuální.
e) Jak mají žadatelé o starobní důchod postupovat při odchodu do důchodu.
40. Které z následujících tvrzení o textu platí?
a) Text obsahuje právě jednu dvojsmyslnou formulaci, kterou lze vyložit více způsoby.
b) Text neobsahuje žádné vyjádření absolutní číselné hodnoty.
c) Text obsahuje formulaci, která vyjadřuje výběr z více možností.
d) Text obsahuje slova, která signalizují subjektivní zaujetí pisatele.
e) Text obsahuje alespoň jednu formulaci, která je míněna jako rozkaz.
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Všeobecné znalosti
41. Vyberte správné iniciály jména českého podnikatele na obrázku.

a) K. G.
b) K. Č.
c) F. P.
d) E. B.
e) T. B.
42. Vyberte správné iniciály jména české spisovatelky na obrázku.

a) M. D. R.
b) B. N.
c) E. D.
d) M. H.
e) E. K.
43. Která dvojice k sobě patří?
a) Prokop Diviš – ruchadlo
b) Alfred Krupp – polarografie
c) Jozef Murgaš – tramvaje
d) Carl Zeiss – hromosvod
e) Jan Evangelista Purkyně – vnímání světla a barev
44. Které z níže uvedených děl NENAPSAL český prozaik Bohumil Hrabal?
a) Skřivánek na niti
b) Něžný barbar
c) Slavnosti sněženek
d) Směšné lásky
e) Ostře sledované vlaky
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45. Vyberte seznam osob, jež se podílely na vzniku Československa v roce 1918.
a) Karel Kramář, Edvard Beneš, Antonín Zápotocký
b) Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár, Karel Kramář
c) Jan Werich, František Jan Vavák, Karel Kramář
d) Karel Kramář, Karel Sabina, Edvard Beneš
e) Jan Werich, Jiří Stříbrný, Karel Sabina
46. Kolik písmen má název krajského města kraje, jehož obrys je na obrázku (tmavě jsou
znázorněny hranice ČR)?

a) 9
b) 11
c) 5
d) 12
e) 7
47. Vyberte tu možnost, v níž jsou města seřazena podle vzdálenosti vzdušnou čarou z Prahy, a
to od nejkratší po nejdelší.
a) Drážďany – Vídeň – Krakov – Varšava
b) Krakov – Vídeň – Drážďany – Varšava
c) Vídeň – Drážďany – Krakov – Varšava
d) Vídeň – Drážďany – Varšava – Krakov
e) Drážďany – Krakov – Vídeň – Varšava
48. Rozhodněte, které z uvedených měst NELEŽÍ na území Evropské unie.
a) Utrecht
b) Stuttgart
c) Lucern
d) Palma de Mallorca
e) Göteborg
49. Určete význam chemických značek a vzorců se zachováním pořadí zápisu.
Co, Mo, W, CHN, I, Ag
a) kobalt, hořčík, wolfram, kyselina uhličitá, jod, argon
b) měď, molybden, wolfram, kyselina kyanovodíková, jod, stříbro
c) kobalt, hořčík, wolfram, kyselina uhličitá, jod, argon
d) měď, hořčík, wolfram, kyselina kyanovodíková, jod, argon
e) kobalt, molybden, wolfram, kyselina kyanovodíková, jod, stříbro
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50. Vyberte název dřeviny, jejíž list NENÍ na obrázku.

a) bříza bělokorá
b) jasan ztepilý
c) dub letní
d) buk lesní
e) olše lepkavá
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Verbální myšlení a jazykové kompetence
01. Vyberte dvojici obsahující slova OPAČNÉHO významu.
a) bezbřehý – pobřežní
b) bezbožný – boží
c) bezduchý – duchovní
d) bezzásadový – zásadní
e) bezstarostný – ustaraný
02. Vyberte dvojici obsahující slova, která k sobě mají významově nejblíže.
a) nadutec – hromotluk
b) hromotluk – kolohnát
c) darebák – nadutec
d) kolohnát – hrdopýšek
e) hrdopýšek – hamižník
03. Mezi následujícími slovy najděte to, které má stejný významový vztah ke slovu tupý a ke slovu
mdlý.
a) nevýrazný
b) unavený
c) rychlý
d) nabroušený
e) ostrý
04. V následujících větách nahraďte podtržená slova synonymními výrazy.
Pro zahraniční politiku státu se stalo martyriem embargo na tabákové výrobky. Po několika letech
se stát rozhodl pro abolici daného rozhodnutí.
a) hlavní ideou; zákaz dovozu; potvrzení
b) slabinou; zvýšení cla; změnu
c) sporným bodem; zvýšení cla; zrušení
d) soužením; zákaz dovozu; zrušení
e) klíčovým tématem; zákaz dovozu; popření
05. Vyberte slovní spojení, které svým významem mezi ostatní NEPATŘÍ.
a) na jedno kopyto
b) pořád dokola
c) do nekonečna
d) do roztrhání
e) do omrzení
06. V následující větě je skryto slovo označující živočicha. Najděte ho. Neměňte pořadí slov ani
pořadí písmen v nich.
Důležité je, abychom párátko zabodli doprostřed jednohubky.
O jakého tvora se jedná?
a) o domácí zvíře
b) o hada
c) o žábu
d) o hmyz
e) o ptáka
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07. Z následujících slov vyberte to, u něhož dojde při vytvoření tvaru množného čísla
k významovému posunu.
a) auto
b) zkumavka
c) dům
d) kočka
e) sůl
08. Podstatná jména hlava a zátylek mají v 1. pádě rozdílný počet slabik. Mají v některém jiném
pádě shodný počet slabik?
a) v 7. pádě jednotného i množného čísla
b) pouze v 7. pádě množného čísla
c) ne, v žádném
d) pouze ve 3. pádě jednotného čísla
e) ve 2. a 3. pádě množného čísla
09. Z následujících možností vyberte tu, která NEOBSAHUJE žádnou pravopisnou ani gramatickou
chybu.
a) Lidičky na návsi křičeli, že hoří, všichni rychle utíkali, ale desítky jich mezitím zahynuly.
b) Na výstavě jsme si prohlédli krásné plastiky a skicy, z nichž jsme si dvě koupili.
c) Po celý život působil v souboru Národního Divadla, až ke konci kariéry přešel do divadla Na
zábradlí.
d) Někdy hold člověku nezbývá, než zatnout zuby a jít dál krůček po krůčku, jako by se nic nestalo.
e) Uprostřed místnosti stál vyřezávaný stůl s kroucenýma ozdobnýma nohama, jako ulity šneků.
10. Vyberte správný tvar zájmen v následujících větách:
Jedu za svou babičkou, … (babičku) jsem dlouho neviděl. Napeče … (já) dobré buchty.
a) jíž; mi
b) jíž; mě
c) již; mně
d) jíž; mně
e) již; mě
11. Fiktivní jazyk KUKURU má tři časy: minulost, budoucnost a univerzální současnost.
Minulost se v kukurštině vyjadřuje výlučně pomocí slovesné přípony -uš.
Příklad: Hurauš ruača kručo. Koala žrala výhonek.
Budoucnost se v kukurštině vyjadřuje výhradně pomocí předpony ču- u slovesa.
Příklad: Čuhura ruača hučo. Koala bude žrát kůru.
Pokud sloveso obsahuje předponu i příponu, pak vyjadřuje univerzální současnost – jde o větu
s neomezenou časovou platností.
Příklad: Čuhurauš ruača kruči. Koala vždy požírá výhonky.
Slabiky ču- a -uš se užívají výlučně k označení zmíněných časů a nemohou být součástí kořene
kukurských slov.
Která z následujících vět vyjadřuje v kukurštině minulost?
a) Arauš huaka buči.
b) Hurauč hiki ručo.
c) Čuruš buaba aričo.
d) Čujabu ruača huči.
e) Čuhuruk buama mičo.

3

12. Které z následujících souvětí umožňuje více rozdílných interpretací?
a) Čím víc její bratr vyjmenovával přednosti, tím víc ona poukazovala na nedostatky, jako by nad
ním chtěla v té diskusi zvítězit.
b) Necítily jsme se ve své kůži a zároveň jsme byly okouzlené, představovaly jsme si, jak bychom
vypadaly, kdyby se nám dostalo jiné výchovy.
c) Elena naplnila lavor, strčila do jedné z bot ruku, jako by to byla noha, a chvíli s ní ve vodě
chodila.
d) Na sraz přišel i Artur s kamarádem a Elena z něj nemohla spustit oči.
e) Artur nám sděloval výsledky v dialektu, jako by byl na ulici, a ne ve třídě.
13. Mezi následujícími možnostmi najděte to souvětí, které obsahuje pouze věty hlavní.
a) Nevyřešili nutné opravy domu, ale dohodli se na jeho rychlém prodeji.
b) Celý večer se díval na televizi jen proto, aby se nemusel s nikým bavit.
c) Odstěhovali se do zahraničí, ačkoli neuměli žádný cizí jazyk.
d) Budeš se s tím muset smířit, i kdyby se ti to ani trošku nelíbilo.
e) Rozhodl se postavit nový dům, což pro bylo pro všechny ohromné překvapení.
14. Stejný etymologický základ jako slovo exkluzivní NEMÁ slovo
a) inkluze.
b) kluzák.
c) klauzule.
d) klášter.
e) klauzura.
15. Stejný etymologický základ jako slovo nářek NEMÁ slovo
a) říci.
b) přeřeknutí.
c) řičet.
d) říkadlo.
e) výrok.

Logicko-analytické myšlení
16. „Některé myši jsou přenašeči. Každá myš je viník.“ Co z těchto premis plyne?
a) Žádný viník není přenašeč.
b) Někteří viníci nejsou přenašeči.
c) Někteří přenašeči nejsou viníci.
d) Každý viník je přenašeč.
e) Někteří viníci jsou přenašeči.
17. „Žádný puch není odér. Některé odéry jsou vůně.“ Co z těchto premis plyne?
a) Některé vůně nejsou puchy.
b) Některé puchy nejsou vůně.
c) Každá vůně je puch.
d) Žádná vůně není puch.
e) Některé vůně jsou puchy.
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18. Máte před sebou čtyři karty. Každá karta má na rubové straně písmeno a na lícové číslo. Karty
před Vámi ukazují následující.
63AG
Vaším cílem je ověřit pravidlo: Pokud je na rubu karty samohláska, pak je na jejím líci sudé číslo.
Které všechny karty musíte otočit?
a) Jen kartu ukazující „A“.
b) Kartu ukazující „A“ a kartu ukazující „G“.
c) Kartu ukazující „6“ a kartu ukazující „3“.
d) Kartu ukazující „A“ a kartu ukazující „6“.
e) Kartu ukazující „A“ a kartu ukazující „3“.
19. Ekvivalentní danému výroku je takový výrok, který je pravdivý právě tehdy a jen tehdy, když je
pravdivý onen daný výrok.
Najděte výrok, který je ekvivalentní výroku „nevrčí, nebo kouše“.
a) Kouše, nebo nevrčí.
b) Vrčí nebo kouše.
c) Vrčí a kouše.
d) Kouše, právě když vrčí.
e) Nekouše, nebo vrčí.
20. Negace výroku je takový výrok, který je pravdivý právě tehdy, když je původní výrok nepravdivý;
naopak, když je původní výrok pravdivý, je jeho negace vždy nepravdivým výrokem.
Najděte výrok, který je negací výroku „umí nebo učí“.
a) Umí.
b) Neumí ani neučí.
c) Neučí.
d) Neumí a neučí.
e) Umí nebo neučí.
21. Pirátský kapitán Jack Sparrow stojí u kormidla své lodi a vrhá stín dlouhý 135 cm. Ve stejnou
chvíli vrhá hlavní stěžeň jeho lodi stín dlouhý 18 metrů. Jaká je výška stěžně, když budeme
předpokládat, že kapitán Sparrow je vysoký 180 cm?
a) 15 metrů
b) 16 metrů
c) 20 metrů
d) 24 metrů
e) 25 metrů
22. Najděte tři číslice, které je potřeba vyškrtnout z čísla 234658791, aby vzniklo co nejmenší číslo.
Čemu se rovná součet těchto vyškrtnutých číslic?
a) 20
b) 21
c) 22
d) 23
e) 24
23. Na amatérském šachovém turnaji hraje každý s každým. Celkem je na programu 153
šachových partií. Kolik hráčů a hráček se účastní turnaje?
a) 13
b) 17
c) 18
d) 23
e) 25
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24. Archeologové vykopali hliněnou destičku napsanou nerozluštěným písmem národa Natarů,
o níž věděli, že se na ní nachází symbol reprezentující jejich hlavní božstvo. Věděli též, že Nataři
psali v řádcích zprava doleva, že hledaným symbolem pro božstvo musí začínat alespoň jeden
řádek, že se tento symbol nachází na právě třech řádcích a že se v žádném řádku nesmí opakovat
více než dvakrát. Který ze symbolů představuje hlavní božstvo kultury Natarů?

a) ጨ
b) ቾ
c) ኹ
d) ቇ
e) ፅ
25. Jakou hodnotu bude mít buňka B3 v Excelu, pokud se vyhodnotí všechny vzorce zobrazených
buněk?

a) 30
b) 42
c) 48
d) 1
e) 40
26. V následující tabulce jsou čisté příjmy tří vedoucích pracovníků podniku za roky 2015 až 2020.
Při auditu však vyšlo najevo, že uvedený příjem vedoucího pracovníka, který bral v roce 2016
ze všech tří pracovníků nejméně, nezohledňoval příjmy z projektu, a ve skutečnosti činil 2 096
673 Kč. Jak velký je rozdíl mezi hodnotou uvedenou v tabulce a hodnotou zjištěnou při auditu?

a) 220 143 Kč
b) 95 216 Kč
c) 150 000 Kč
d) 350 000 Kč
e) 250 000 Kč
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27. Podívejte se na uvedený rozvrh a představte si, že všichni vyučující mají vypsané konzultační
hodiny v časech, kdy zrovna neučí. Víte, že každá konzultace vám zabere 90 minut. Se kterou
kombinací vyučujících NEZVLÁDNETE konzultovat po 13:00? (Pořadí nehraje roli.)

a) Bílá – Adamec
b) Adamec – Crha
c) Bílá – Crha
d) Crha – Dlouhý
e) Adamec – Dlouhý
28. V tabulce jsou v korunách uvedeny ceny knih „A“ až „E“ u jednotlivých prodejců a cena za
dopravu, která je každým prodejcem účtována vždy bez ohledu na cenu zásilky. U koho musíte
objednat knihy „A“ a „C“, abyste zaplatili co nejméně?

a) obě knihy od Petry
b) knihu „A“ od Aleny a knihu „C“ od Lenky
c) knihu „A“ od Lenky a knihu „C“ od Aleny
d) obě knihy od Aleny
e) obě knihy od Lenky
29. Hlemýžď leze na plot, který je vysoký 120 cm. Jelikož je to malý hlemýžď, každý den dokáže
vystoupat jen 50 centimetrů vysoko. Navíc vždy během noci sklouzne o 40 cm dolů. Kolik dnů bude
hlemýždi trvat, než vyšplhá na vršek plotu?
a) 8
b) 9
c) 10
d) 11
e) 12
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30. Developer nabízí k prodeji byty v nově vystavěném obytném komplexu. V jeho nabídce jsou
tyto tři typy bytů:
MINI – 3 okna, má jeden balkon, nemá žádné garážové stání;
MEDIUM – 6 oken, nemá balkon, má jedno garážové stání;
MAXI – 6 oken, má jeden balkon a dvě garážová stání.
Když jsme budovu obešli, napočítali jsme 54 oken, 6 balkonů a 9 garážových stání. Kolik je
v bytovém komplexu bytů typu MEDIUM?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

Kritické myšlení
31. Přečtěte si věty označené písmeny A–E z příručky pro akvaristy, které ovšem nejsou
v původním pořadí.
A. Vypadají dekorativně a mají důležitou úlohu při udržování zdravého prostředí v akváriu.
B. K zadním nebo bočním stranám nádrže se nejlépe hodí rostliny s dlouhými štíhlými listy.
C. Akvarijní rostliny jsou dostupné v mnoha formách a barevných provedeních.
D. Rostliny rovněž rybám poskytují stín, úkryt, místo pro tření a v některých případech i potravu.
E. Pro použití rostlin v akváriu je určující jejich tvar.
Z následujících možností uspořádání vyberte tu, která z uvedených výpovědí vytvoří logický a
čtenářsky přístupný celek.
a) B – E – D – C – A
b) C – A – D – E – B
c) D – E – C – A – B
d) D – C – A – B – E
e) C – B – E – A – D
32. Přečtěte si definici slova difuze z Akademického slovníku cizích slov a na jejím základě
rozhodněte, ve které z vět níže NELZE toto slovo smysluplně použít.
difuze [dy-], -e ž (l) 1. kniž. a odb. pronikání, prostupování; 2. cukr. výroba cukrové šťávy
vyluhováním řepných řízků n. rozsekané cukrové třtiny horkou vodou; 3. opt. d. světla odchýlení
od přímého směru postupu do všech možných směrů, rozptyl.
a) Pronikání steroidních hormonů do buněk je usnadněno jejich lipofilní povahou, kdy pronikají
buněčnou membránou pouhou d________.
b) Charakter se mění vývojem společnosti, ale i následkem kulturních d________ a etnických
migrací.
c) Účinnost částicové d________ závisí na koncentraci nosičů a jejich střední volné dráze čili
dráze, kterou částice v průměru urazí mezi dvěma po sobě následujícími srážkami.
d) Výjimkou z pravidla je přenos tepla d________ volných elektronů v elektronově
degenerovaném plynu.
e) Nikdy nejde o relativně osamostatněné úvahové d________, a právě tak nikdy nejde o nějakou
abstraktní představu světa.
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33. Které z uvedených zařízení nejlépe odpovídá této definici?
Drobná kovová zařízení s rotačním středem. Většinou jsou instalovaná v pohyblivých deskách
oddělujících jednotlivé prostory za účelem zabezpečení; umožňují vložení menších přenosných
pomůcek s jedinečným vzorem, určených k individualizovanému vstupu do oddělených prostor.
a) zámky ve dveřích
b) rolovací garážová vrata
c) domácí trezor
d) vruty do sádrokartonu
e) kolečka na spodní části pohyblivé kartotéky
34. „Studie na 250 klientech kontaktního centra pro drogově závislé zjistila, že 90 % dotázaných
mělo v mládí zkušenosti s užíváním marihuany.“
O kterém z následujících tvrzení můžeme na základě výše uvedených informací s jistotou říci, že
platí?
a) Více než 90 % dospívajících má zkušenosti s užíváním marihuany.
b) Pouze u 25 dotázaných nebylo zjištěno, že by v mládí měli zkušenosti s užíváním marihuany.
c) Pakliže člověk v mládí užívá marihuanu, existuje 90% šance, že se stane klientem kontaktního
centra.
d) Zkušenost s užíváním marihuany 9x zvyšuje šanci, že se dospívající stane závislým na jiných
návykových látkách.
e) Až 90 % uživatelů marihuany se v budoucnosti léčí se závislostí.
35. Při definování by pod to, čím definujeme, nemělo spadat ani více, ani méně věcí, než kolik
spadá pod definovaný pojem. Která definice tento požadavek splňuje?
a) Obdélník je rovnoběžník, který má všechny úhly pravé.
b) Kruh je množina všech bodů, které leží ve stejné vzdálenosti od středu.
c) Národ je skupina lidí mluvících stejným jazykem.
d) Vdovec je muž, kterému zemřela družka.
e) Bratranec je potomek otcovy sestry či bratra.
36. Tzv. chyba třetího faktoru je argumentační chyba, kdy je nějaký vztah nepodloženě vydáván
za vztah příčiny a následku. Když tvrdíme, že X způsobuje Y, ale ve skutečnosti jsou X i Y
zapříčiněny Z, pak Z je tzv. třetím faktorem. Proto pokud uvádíme vztah příčiny a následku, musíme
si dát pozor na možnost vlivu třetího faktoru.
Následující text je příkladem chyby třetího faktoru.
Když pachatel vcházel do domu, byl usmrcen automatickým samostřílem.
Co je v tomto případě pravděpodobným třetím faktorem?
a) Jednotlivé složky policie nechrání dostatečně obyvatelstvo před možnými riziky.
b) Pachatel byl nadměrně vysoký, a proto jej střela zasáhla.
c) Majitel zabezpečil nemovitost proti nepovolenému vniknutí.
d) Majitel nemovitosti nemohl z důvodu své nepřítomnosti upozornit pachatele na nebezpečí.
e) Samostříl byl vlivem technické chyby samovolně aktivován.
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Společné zadání otázek 37 až 40
Invalidní důchod je jedním z čtyř druhů důchodů českého důchodového systému (vedle důchodu
starobního, vdovského, vdoveckého a sirotčího). V závislosti na zjištěném stupni invalidity se
invalidní důchod nyní rozlišuje na invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého a třetího stupně.
Rozdíl mezi jednotlivými stupni invalidity spočívá v míře poklesu pracovní schopnosti občana
(pokles o 35 % až 49 % znamená invaliditu prvního stupně, o 50 % až o 69 % invaliditu druhého
stupně a o 70 % a více pak invaliditu třetího stupně).
Pro nárok na invalidní důchod je třeba splnit stanovené podmínky. Jednou z nich je tzv. zjištění
invalidity, [_____________]. Další nezbytnou podmínkou je potřebná doba pojištění, která se
zjišťuje z období před vznikem invalidity. Doba pojištění se nevyžaduje pouze v případě, kdy
invalidita vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Délka potřebné doby
pojištění pro nárok na invalidní důchod je závislá na věku občana. U občanů ve věku nad 28 let
činí potřebná doba pojištění 5 roků a zjišťuje se z posledních deseti roků před vznikem invalidity;
u osoby starší 38 let dále platí, že nesplní-li podmínku 5 let pojištění v posledních 10 letech před
vznikem invalidity, považuje se podmínka za splněnou též, pokud v posledních 20 letech před
vznikem invalidity získala 10 let pojištění. U osob ve věku do 28 let je potřebná doba pojištění
kratší; osoby do 20 let činí méně než 1 rok; u osoby od 20 do 22 let alespoň 1 rok; u osoby od 22
do 24 let alespoň 2 roky; u osoby od 24 do 26 let alespoň 3 roky; u osoby od 26 do 28 let alespoň
4 roky. Podmínky nároku na invalidní důchod stanoví zákon o důchodovém pojištění (z. č.
155/1995 Sb.).
37. Který z následujících výroků lze smysluplně doplnit na vynechané místo v textu
[_____________]?
a) jemuž předchází proces posuzování zdravotního stavu
b) jež následuje vždy po pracovním úrazu nebo vzniku nemoci z povolání
c) které zajišťuje zaměstnavatel v součinnosti se zdravotní pojišťovnou
d) aby se zabránilo souběhu pobírání invalidního důchodu a jiné sociální dávky
e) která nesmí vzniknout jako důsledek nezodpovědného chování
38. Podle údajů v textu rozhodněte, kdo má nárok na přiznání invalidního důchodu.
a) Muž, trvalé bolesti zad omezující pracovní uplatnění o 30 %, nevznikly jako nemoc z povolání,
56 let, v posledních dvaceti letech byl pojištěný čtyři roky.
b) Žena, ztráta dolní končetiny v důsledku úrazu při sportu, 21 let, zaměstnaná a pojištěná byla
půl roku.
c) Žena, omezená hybnost obou horních končetin v důsledku dětské mozkové obrny, 28 let, pět
let pracovala bez řádné smlouvy a bez pojištění.
d) Muž, zjištěná invalidita druhého stupně v důsledku užívání drog, 38 let, v posledních deseti
letech byl pojištěný jeden rok.
e) Muž, ztráta zraku v důsledku pracovního úrazu, věk 35 let, v posledních deseti letech byl
pojištěný čtyři roky.
39. Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje obsah celého textu?
a) Komu a jak se přiznává invalidní důchod.
b) Jaké jsou stupně invalidity.
c) Co je to tzv. zjištění invalidity.
d) Jak ovlivňuje délka pojištění přiznání invalidního důchodu.
e) Na základě jakého zákona vzniká národ na invalidní důchod.
40. Které z následujících tvrzení o textu platí?
a) Text zprostředkovává informace, jejichž zdroj nelze ověřit.
b) Text neobsahuje žádnou dvojsmyslnou formulaci, kterou lze vyložit více způsoby.
c) Text neobsahuje formulace založené na absolutních a relativních číselných hodnotách.
d) Text obsahuje alespoň jednu větu, jejímž obsahem je přímý rozkaz či nařízení.
e) Text obsahuje dvě formulace vyjadřující autorův subjektivní postoj ke sdělované skutečnosti.
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Všeobecné znalosti
41. Vyberte správné iniciály jména českého politika na obrázku.

a) K. G.
b) J. M.
c) O. P.
d) J. Č.
e) E. B.
42. Vyberte správné iniciály jména české disidentky a filantropky na obrázku.

a) M. M.
b) E. D.
c) D. Z.
d) M. C.
e) O. H.
43. Která dvojice k sobě patří?
a) František Křižík – kardiostimulátor
b) Jozef Murgaš – tramvaje
c) Mikuláš Koperník – železnice
d) bratranci Veverkové – aviatika
e) Prokop Diviš – elektřina
44. Které z níže uvedených děl NENAPSAL český spisovatel a dramatik Karel Čapek?
a) Trapné povídky
b) Žerty, hravé i dravé
c) Matka
d) Obyčejný život
e) Boží muka
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45. Vyberte seznam osob, jež kolaborovaly s nacistickým režimem.
a) Konrad Adenauer, Alois Eliáš, Sophie Scholl
b) Karel Čurda, Julius Fučík, Konrad Henlein
c) Emanuel Moravec, Albert Speer, Jan Šverma
d) Sophie Scholl, Emanuel Moravec, Albert Speer
e) Konrad Henlein, Karel Čurda, Albert Speer
46. Kolik písmen má název krajského města kraje, jehož obrys je na obrázku (tmavě jsou
znázorněny hranice ČR)?

a) 4
b) 9
c) 7
d) 5
e) 11
47. Vyberte tu možnost, v níž jsou města seřazena podle vzdálenosti vzdušnou čarou z Ostravy, a
to od nejkratší po nejdelší.
a) Krakov – Plzeň – Vídeň – Mnichov
b) Vídeň – Krakov – Plzeň – Mnichov
c) Krakov – Vídeň – Plzeň – Mnichov
d) Plzeň – Krakov – Vídeň – Mnichov
e) Vídeň – Plzeň – Krakov – Mnichov
48. Rozhodněte, které z uvedených měst NELEŽÍ na území Evropské unie.
a) Riga
b) Lyon
c) Kišiněv
d) Lodž
e) Belfast
49. Určete význam chemických značek a vzorců se zachováním pořadí zápisu.
Ca, H3PO4, Fe, Sn, K, Au
a) vápník, kyselina fosforečná, hliník, cín, draslík, zlato
b) vápník, kyselina fosforečná, železo, cín, draslík, zlato
c) kadmium, kyselina fosforečná, cín, železo, draslík, stříbro
d) kadmium, kyselina fosforová, železo, stroncium, draslík, zlato
e) kadmium, kyselina fosforová, měď, stroncium, draslík, stříbro
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50. Vyberte název dřeviny, jejíž list NENÍ na obrázku.

a) olše lepkavá
b) topol osika
c) lípa srdčitá
d) buk lesní
e) javor mléč
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