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Všeobecné znalosti
01. Který z následujících států je rozlohou nejbližší ČR?
a) Řecko
b) Srbsko
c) Spojené království
d) Černá Hora
e) Severní Korea
02. Seřaďte města podle jejich zeměpisné délky od východu na západ.
a) Dakar – Jakarta – Panama City – Abú Dhabí – Tirana
b) Jakarta – Abú Dhabí – Tirana – Dakar – Panama City
c) Jakarta – Dakar – Tirana – Panama City – Abú Dhabí
d) Tirana – Abú Dhabí – Dakar – Panama City – Jakarta
e) Dakar – Tirana – Abú Dhabí – Jakarta – Panama City
03. Určete, kteří spisovatelé patří k pražským německým autorům.
a) G. Hauptmann, A. Schnitzler, R. M. Rilke
b) R. M. Rilke, P. Leppin, M. Brod
c) G. Meyrink, R. M. Rilke, G. Hauptmann
d) J. Urzidil, P. Leppin, A. Schnitzler
e) J. Roth, R. M. Rilke, F. Werfel
04. Jakému historickému architektonickému slohu odpovídá budova na obrázku?

a) klasicismus
b) románský
c) gotika
d) tudorovský
e) renesance
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05. Vyberte správné iniciály jména světového politika na obrázku.

a) B. C.
b) G. B.
c) T. R.
d) R. R.
e) J. F. K.
06. Které z uvedených souhvězdí leží na zodiakálním pásu táhnoucím se na nebeské sféře
symetricky podél ekliptiky v šíři ±8 stupňů?
a) Býk
b) Honící psi
c) Orion
d) Drak
e) Orel
07. Vyberte hudební pojem, jenž NEURČUJE hlasitost tónu.
a) forte
b) piano
c) pianissimo
d) crescendo
e) moderato
08. Jak se nazývá jazykový prostředek vyjádřený následujícím podtrženým slovem, resp. slovy?
Probouzí se zahrada a s ní i jarní nálada.
a) metonymie
b) anafora
c) synekdocha
d) asonance
e) epiteton
09. Vyberte válku, jež se odehrála ve druhé polovině 20. století.
a) 1. balkánská válka
b) válka o Falklandy
c) 1. anglo-afghánská
d) zimní válka (mezi Finskem a SSSR)
e) španělská občanská válka
10. Papeže volí
a) římská diecéze.
b) papežská konzistoř.
c) biskupská konference.
d) kolegium biskupů.
e) kolegium kardinálů.
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11. Galština patří mezi jazyky
a) keltské.
b) ugrofinské.
c) semitské.
d) západogermánské.
e) západoslovanské.

Verbální myšlení a jazykové kompetence
12. Najděte mezi následujícími možnostmi tu, která je zapsána bez pravopisných a gramatických
chyb.
a) Ve sladčích roztocích se bacily rozmnožovali výrazně rychleji než v kyselejších.
b) Skupinka turistů, kterou jsme potkali na Náměstí Hrdinů se nám pak ztratila z dohledu.
c) Chtěli se podívat na pražskou Malou Stranu, a pokud by pršelo, měli naplánované posezení
u piva.
d) Už mám otlaky na obou ramenách, protože tenhle batoh je těžší, než ostatní.
e) Přísloví o tom, že ranní ptáče dál doskáče zní bizardně, ale asi je pravdivé.
13. Které z následujících souvětí umožňuje více rozdílných interpretací?
a) Za novinku lze považovat i to, že jeden z prezidentových psů pochází z útulku.
b) Pozornost upoutal i krásný kokršpaněl vicepremiéra, který se během projevu třásl zimou.
c) Novináři měli jasno v tom, kolik psů obývalo Bílý dům, ale málo se psalo o tom, že v něm
přebývali i netradiční mazlíčci.
d) Málokdo ví, že se zahradami proháněly i dvě vačice s kuriózními jmény, které patřily
prezidentovým vnoučatům.
e) Prezidentův pes se při inauguraci nechoval nejlépe, ale bylo vidět, že je na svého páníčka
velmi fixovaný.
14. Textař potřebuje do refrénu písně dvojici slov se shodným počtem slabik a ve shodném pádě.
Významově by se mu hodila podstatná jména dům a rodiště, která ovšem mají v 1. pádě
jednotného čísla rozdílný počet slabik. Mají v některém jiném pádě shodný počet slabik?
a) v několika pádech množného čísla
b) pouze v 5. pádě jednotného čísla
c) pouze v 7. pádě množného čísla
d) ne, v žádném
e) pouze ve 2. pádě množného čísla
15. Jedno z následujících slovních spojení obsahuje výraz, jenž je po informační stránce
nadbytečný – lze ho tudíž vypustit, aniž by došlo ke změně významu. Najděte ho.
a) zdvořilé gesto lokaje
b) přepychové roucho dvořana
c) bláznivé žerty králova šaška
d) králova oblíbená favoritka
e) šat z nejjemnějšího hedvábí
16. Mezi slovy z různých evropských jazyků najděte to, které má jiný význam než ostatní.
a) nicht
b) noche
c) nox
d) night
e) nuit
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17. Lidé mluví přirozenými jazyky, a aby si ulehčili mezinárodní komunikaci, vytváří na jejich
základě jazyky umělé. Ty jsou obvykle založené na internacionální slovní zásobě a mají
zjednodušenou gramatiku. Najděte český význam následující věty, která je napsaná v jednom
z takových jazyků.
Ĉu mi darfas al vi skribi?
a) Zahrajete mi na housle?
b) Píšete o trpaslících?
c) Můžeš mě poškrábat?
d) Voní vám to po fialkách?
e) Smím vám napsat?
18. Přečtěte si pozorně následující gramatická pravidla fiktivního jazyka ČURMI.
1. Kořen čurmských podstatných jmen je dvojslabičný a končí na -I.
2. V čurmštině nenajdeme nám známé kategorie jednotného a množného čísla, místo toho se zde
rozlišují kategorie maločet, vícečet a všečet.
Maločetná kategorie se vyjadřuje pomocí přípony -MU a označuje 1–2 exempláře.
ČIBIMU jedno až dvě morčata
Vícečetná kategorie se vyjadřuje pomocí přípony -MUMBA a označuje více než dva exempláře.
ČURIMUMBA králíci, řada králíků
Všečetná kategorie se vyjadřuje pomocí přípony -MUMBAMI a označuje všechny exempláře
množiny.
ČUVIMUMBAMI všichni hlodavci
Pokud víme, že „ŽIS“ je sloveso, můžeme konstatovat, že pouze jediná z vět v nabídce je správným
překladem čurmské věty ČIBIMUMBAMI ŽIS ČUVIMUMBA. Vyberte jej.
a) Králíci jsou hlodavci.
b) Všechna morčata se podobají králíkům.
c) Králíci nejsou morčata.
d) Morčata připomínají králíky.
e) Všechna morčata jsou hlodavci.
19. V následující větě je skryto slovo označující rostlinu. Najděte ho. Neměňte pořadí slov ani
pořadí písmen v nich.
Seriál nemá ten správný náboj a v ordinaci se toho tolik neděje.
O jakou rostlinu se jedná?
a) o jehličnatý strom
b) o keř
c) o listnatý strom
d) o popínavou rostlinu
e) o pokojovou rostlinu
20. Které cizí slovo označuje navrácení majetku nebo jeho náhradu?
a) repatriace
b) relokace
c) privatizace
d) restituce
e) restaurace
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21. Který frazeologizmus odpovídá významu zhoršovat situaci?
a) házet hrách na stěnu
b) nasadit někomu psí hlavu
c) přilívat olej do ohně
d) udělat někomu medvědí službu
e) nechat někoho na holičkách
22. Doplňte přirovnání.
Jenda chtěl pomoct mamince s vařením, ale v kuchyni si počínal jako…
a) tělo bez duše.
b) by byl dnešní.
c) nešťastný šafářův dvoreček.
d) když ho na nože berou.
e) hrom do police.
23. Stejný etymologický základ jako slovo impresionismus NEMÁ slovo
a) deprese.
b) pres.
c) prezentní.
d) expresionismus.
e) represálie.
24. Stejný etymologický základ jako slovo kombinovat NEMÁ slovo
a) kombinačky.
b) kombiné.
c) kombucha.
d) kombinéza.
e) kombajn.
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Kritické myšlení
Společné zadání otázek 25 až 27
Z detektivního příběhu: Lord, který miloval med, náhle zemřel při snídani. Komorník vypověděl, že
jeho lordstvo právě snídalo jako obvykle čaj s medem, topinku s medem a vejce s medem, když
přiletěla zlořečená včela a bodla ho do nosu. Půl hodiny nato lord zemřel.
Šetření na místě odhalilo další skutečnosti, detektivovy poznámky se ovšem pomíchaly.
A. Díky kočovným vozům se včelíny mohou přemístit tam, kde mají včely vhodnou pastvu.
B. Oměj šalamounek obsahuje jed akonitin a med nasbíraný výhradně na oměji je prudce jedovatý.
C. Takto získaný med naservíroval lordovi ke snídani.
D. Prohlídka kol kočovných vozů ukázala, že se nedávno nacházely v lokalitě poblíž omějového
pole.
E. Lord vlastnil 80 včelstev včetně několika kočovných vozů, o které se staral komorník.
F. Komorník proto záměrně přivezl kočovné vozy k poli právě v době, kdy se poblíž nenacházel
jiný zdroj potravy pro včely.
25. Z následujících nabídek uspořádání vyberte tu, která z výše uvedených vět vytvoří smysluplný,
logicky navazující celek.
a) A – C – D – E – B – F
b) A – E – C – B – F – D
c) D – A – E – B – C – F
d) E – A – D – B – F – C
e) E – D – C – A – B – F
26. Který z výroků je plně v souladu se skutečnostmi, které ukázalo šetření?
a) Jed akonitin není pro člověka nebezpečný, pokud ho nepožije v medu.
b) Pokud včely nasbírají med pouze na oměji, je jedovatý.
c) Včely z kočovných včelínů jsou obecně nebezpečnější než včely ze stabilně umístěných
včelínů.
d) Včely sbírající med výhradně na oměji mají jedovatá žihadla.
e) Jed akonitin je pro člověka nebezpečný pouze tehdy, pokud ho konzumuje v horkém čaji.
27. Kdyby se příhoda skutečně stala, jak by o ní referovala černá kronika? Vyberte vhodný nadpis,
shrnující nejdůležitější informace o události.
a) Otrava z nepozornosti ve šlechtickém sídle
b) Přehnaná láska k medu stála lorda život
c) Kočovná včelstva ohrožují životy
d) Lord byl otráven medem
e) Nebezpečná včela útočila
28. Akademický slovník cizích slov podává o heslu époché tyto informace.
époché, neskl. s. ˂ř˃ filoz. (v řec. skepticizmu) zdržení se úsudku o objektivní povaze věcí
vycházející z pochybností o možnosti poznání
Který z následujících údajů ve slovníku NEZJISTÍME?
a) jak slovo správně vyslovovat
b) v jakém oboru se používá
c) jak slovo správně skloňovat
d) z jakého jazyka slovo pochází
e) jaký je jeho gramatický rod
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29. Tabulka a graf ukazují počet podaných přihlášek, dále počet přihlášených, kteří se dostavili
ke zkoušce, a počet přijatých uchazečů na obor X v letech 2017–2021. Který údaj NELZE z tabulky
a z grafu ani vyčíst, ani na základě informací v nich obsažených určit?

a) Meziroční vývoj počtu podaných přihlášek mezi roky 2018 a 2019.
b) Průměrný počet přijatých uchazečů za sledované období.
c) Počet uchazečů, kteří si ve sledovaném období podali přihlášku ještě na jiný obor.
d) Počet uchazečů, kteří se v roce 2017 dostavili k přijímací zkoušce, ale nebyli přijati ke studiu.
e) Podíl uchazečů, kteří si v jednotlivých letech sledovaného období podali přihlášku a dostavili
se k přijímací zkoušce.
30. U soudu obžalovaný na otázku „Koupil jste si nový automobil v ceně 1 milion korun?“ odpověděl
pouze „Ne.“ Budeme-li obžalovanému věřit, pak lze bez znalosti dalších informací na základě
tohoto dialogu s jistotou říct, že
a) obžalovaný odmítl tvrzení, že by si koupil nový automobil za cenu 1 milion korun.
b) si obžalovaný nekoupil nový automobil.
c) obžalovaný ve skutečnosti zaplatil jinou než odhadní cenu automobilu.
d) automobil obžalovaného nestál více než 1 milion korun.
e) k automobilu obžalovaný přišel jinou cestou než koupí.
31. Které z uvedených opatření by nejvíce posílilo roční státní rozpočet ČR a zároveň se jedná
o položku na straně výdajů?
a) Zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků o 100 %.
b) Zvýšení měsíčních koncesionářských poplatků za rozhlas a televizi o 10 %.
c) Snížení hrubého měsíčního platu každého z poslanců a senátorů Parlamentu ČR o 10 000 Kč
měsíčně.
d) Snížení sociálních příspěvků na bydlení v průměru o 1 000 Kč měsíčně každé domácnosti,
která na to má nárok.
e) Zvýšení zpoplatnění některých úseků silnic a dálnic v ČR prostřednictvím dálničních známek
pro osobní automobily do 3,5 tuny o 100 %.
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Společné zadání otázek 32 až 34
Pojištěním storna cesty si sjednáváte pojištění pro tři různé situace: a) zrušení cesty; b) zmeškání
odjezdu; c) předčasný návrat. Pojištění zmeškaného odjezdu lze uplatnit z důvodu: a) dopravní
nehody nebo technické poruchy prostředku, kterým jste měl cestovat na místo odjezdu;
b) zpoždění prostředku meziměstské hromadné dopravy využité k dopravě na místo odjezdu –
v tomto případě uhradíme přiměřené náklady na náhradní dopravu do místa pobytu v zahraničí,
maximálně však do výše, [_________________].
Pojištění předčasného návratu se vztahuje na náklady na dopravu a dále na uhrazení nevratných
nákladů prokazatelně nespotřebované služby cestovního ruchu. Důvodem předčasného návratu
může být pouze: a) úmrtí rodinného příslušníka; b) neodkladná a neočekávaná hospitalizace
rodinného příslušníka; c) škoda na majetku pojištěného způsobená živelní událostí nebo
protiprávním jednáním třetí osoby, jejíž výše je odhadována nejméně na 200 000 Kč.
Pojištění storna se ale nevztahuje na tyto případy: a) pojistná událost nastala v důsledku špatných
geopolitických, klimatických, ekologických či epidemiologických situací v cílové zemi; b) pojištěný
nemohl čerpat dovolenou v plánovaném rozsahu; c) k předčasnému návratu došlo o méně než 36
hodin před plánovaným termínem. V rámci jedné pojistné události poskytneme pojistné plnění
všem pojištěným, kteří jsou uvedeni v jedné pojistné smlouvě.
32. Kterou z následujících výpovědí lze doplnit na vynechané místo v textu, aby byl text soudržný
a logický?
a) pro kterou se pojištěný operativně rozhodne.
b) v níž si pojištěný zakoupil náhradní dopravu.
c) která pojištěnému umožní neprodlenou přepravu do cíle cesty.
d) která by byla hrazena v rámci pojištění zrušení cesty.
e) kterou je schopen pojištěný samostatně uhradit.
33. Kterými z následujících slov lze nahradit v textu podtržená slova, aniž by došlo ke změně
významu nebo vyznění textu?
a) vykázat – uskutečněné
b) požadovat – vypočtené
c) vyžadovat – náležité
d) využít – adekvátní
e) aplikovat – průměrné
34. Všechny následující osoby uzavřely pojištění storna cesty. Komu z nich podle výše uvedených
podmínek NENÁLEŽÍ výplata pojistného?
a) Adam měl letenku na let do Madridu na 11:30. Ráno zaspal, a aby ušetřil čas, nejel metrem,
ale objednal si taxi. Během cesty ale taxíku jiné auto nedalo přednost a došlo ke kolizi. Adam
letadlo nestihl a teď žádá o proplacení nevyužitých letenek.
b) Míša si zaplatila čtrnáctidenní poznávací zájezd na Island. Po jedenácti dnech ale dostala
zprávu, že se musí vrátit domů z důvodu úmrtí v rodině. Míša žádá o proplacení zpáteční
letenky, kterou si sama zaplatila, a také o vyplacení pojistky za poslední tři dny zájezdu, o které
přišla.
c) Karel se rozhodl jet na dovolenou s Josefem. Během pobytu v zahraničí ale Karlovi zavolal
jeho nadřízený, že musí dovolenou ukončit předčasně a vrátit se do práce. Protože Karel
sjednal pojištění storna cesty pro sebe i Josefa, žádá teď o vyplacení pojistného za předčasný
návrat.
d) Kamila odjela s rodinou na dovolenou do Bulharska. Po pěti dnech dostala zprávu, že její
matka byla hospitalizovaná se zlomeninou kyčelního krčku. Po diskusi, zda se vrátí domů
jenom Kamila, nebo celá rodina, bylo rozhodnuto, že se vrátí všichni. Protože Kamila nechala
do pojistné smlouvy uvést všechny rodinné příslušníky, žádá teď pro všechny vyplacení
pojistky za předčasný návrat.
e) Božena cestovala do Atén. Měla zaplacené ubytování na celý týden a zakoupenou zpáteční
letenku. Po dvou dnech ale dostala zprávu, že jí někdo odcizil nové auto, které si koupila za
450 000 korun. Rozhodla se vrátit, aby mohla jednat s policí, a teď žádá o vyplacení pojistného
v souvislosti s předčasným návratem.
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Logicko-analytické myšlení
35. Ekvivalentní danému výroku je takový výrok, který je pravdivý právě tehdy a jen tehdy, když je
pravdivý onen daný výrok. Který výrok je ekvivalentní výroku „Kouří, nebo neabstinuje“?
a) Nekouří, nebo abstinuje.
b) Nekouří, ačkoli neabstinuje.
c) Neabstinuje, nebo kouří.
d) Nekouří a neabstinuje.
e) Neabstinuje nebo nekouří.
36. Negace výroku je takový výrok, který je pravdivý právě tehdy, když je původní výrok nepravdivý;
a naopak: když je původní výrok pravdivý, je jeho negace vždy nepravdivým výrokem. Pokud je
výrok „Hladí a vrní“ nepravdivý, pak je pravdivý výrok
a) Pokud nevrní, nehladí.
b) Hladí a nevrní.
c) Pokud hladí, nevrní.
d) Nehladí nebo nevrní.
e) Nehladí a vrní.
37. „Některé pocity jsou myšlenky. Každá myšlenka je vzpoura.“ Co z těchto premis plyne?
a) Každá vzpoura je pocit.
b) Některé vzpoury jsou pocity.
c) Každá vzpoura je myšlenka.
d) Žádná vzpoura není pocit.
e) Některé vzpoury nejsou pocity.
38. Ve 14. století vynalezli cisterciánští mniši zápis čísel, který umožňuje do jediného symbolu
zakódovat libovolné číslo od 0 do 9999. Funguje tak, že k svislé středové čáře přikreslujeme další
komponenty, které říkají, kolik jednotek, desítek, stovek a tisícovek číslo obsahuje. Tyto
komponenty jsou zobrazeny níže. Vyčíslete výsledek příkladu zadaného v cisterciánském zápisu.

a) 10
b) 30
c) 50
d) 80
e) 90
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39. Jaký je výsledek příkladu vpravo?

a) 4
b) 11
c) 5
d) 3
e) 13
40. Který z obrazců by jako pátý nejlépe doplnil řadu?

a)

b)

c)

d)

e)

c)

d)

e)

41. Který z obrazců nejlépe doplňuje řadu?

a)

b)

42. Který zlomek je svou hodnotou nejblíž číslu 1/2?
a) 13/21
b) 7/19
c) 3/8
d) 5/14
e) 5/13
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43. Následující tabulka ukazuje kapacitu pěti učeben a také časy, v nichž jsou jednotlivé učebny
každý den již obsazeny.
Potřebujete uspořádat seminář pro 45 osob v čase 16:00–18:00. Které učebny můžete využít?

a) Pouze učebnu 1.
b) Učebnu 1 nebo učebnu 3.
c) Učebnu 3 nebo učebnu 5.
d) Jakoukoliv učebnu mimo učebny 2.
e) Učebnu 1, učebnu 3 nebo učebnu 5.
44. Kolegové z různých měst v ČR chtějí uspořádat hodinovou Skype konferenci a do tabulky
zanesli své časové možnosti.
Rozhodněte, který z následujících výroků platí.

a) Konference se může uspořádat v úterý tak, aby se jí zúčastnili všichni.
b) Konference se může uspořádat ve středu tak, aby se jí zúčastnili všichni.
c) Pokud by se konference konala ve čtvrtek mezi 10:00–11:00, Pavel se jí nemůže zúčastnit.
d) Existuje jen jeden den, kdy je možné konferenci uspořádat tak, aby se jí účastnili všichni.
e) Konference se může uspořádat v pondělí tak, aby se jí zúčastnili všichni.
45. Na mapě je Čohácká dědina vyznačena 48 cm od Olomouce. Víme-li, že mapa má měřítko
1 : 75 000, jaká je dle této mapy mezi oběma místy vzdálenost vzdušnou čarou?
a) 12 km
b) 16 km
c) 24 km
d) 36 km
e) 144 km
46. Součet deseti po sobě jdoucích celých čísel je roven 95. Jakou hodnotu má nejmenší z těchto
čísel?
a) 4
b) 5
c) 6
d) 7
e) 8
47. V peněžence je 12 mincí. Mají hodnotu 1, 2, 5, 10 a 20 Kč. Čtyři z těchto mincí jsou
desetikoruny. Nejvíc je ale v peněžence pětikorun. Jaká je celková hodnota mincí v peněžence?
a) 65 Kč
b) 83 Kč
c) 85 Kč
d) 88 Kč
e) 118 Kč
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48. Tabulka na každém řádku obsahuje slovo složené z pěti písmen. Cílem je uhodnout slovo
v posledním řádku. Víme, že písmena vytištěná na bílém pozadí se v hledaném slově nevyskytují;
písmena na šedém pozadí se vyskytují, ale na jiné pozici; a písmena na černém pozadí se
v hledaném slově vyskytují právě na dané pozici. Z následujících možností vyberte hledané slovo.

a) dárek
b) šálek
c) rodák
d) linie
e) párek
49. Devítičlenná skupina turistů cestuje vlakem. Jedna třetina z nich chce sedět u okna (tj. v jedné
z krajních řad) na místě s lichým číslem a jedna třetina na jakémkoliv místě se sudým číslem.
Ostatní mohou sedět kdekoliv, s výjimkou již obsazených míst (označeny křížkem). Který výběr
míst ve vlaku je správný?

a) 35, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 51, 53
b) 52, 50, 49, 48, 46, 40, 38, 36, 34
c) 33, 39, 41, 43, 47, 49, 50, 52, 53
d) 36, 37, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 52
e) 34, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 48, 52
50. Na obrázku jsou dvě identické kostky. Obě jsou vyrobeny tak, aby součet hodnot protilehlých
stran dával číslo sedm. Čemu se rovná součet hodnot stran, kterými se kostky vzájemně dotýkají?

a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
e) 9
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