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Verbální myšlení a jazykové kompetence
01. V následující větě je skryto slovo označující rostlinu. Najděte ho. Neměňte pořadí slov ani
pořadí písmen v nich.
Podezřelého údajně někdo viděl, jak si cosi kamsi zastrkuje.
O jakou rostlinu se jedná?
a) o kapradinu
b) o keř
c) o vodní rostlinu
d) o jehličnatý strom
e) o listnatý strom
02. Které cizí slovo označuje pozastavení či odklad?
a) vitrum
b) labium
c) exemplum
d) dorzum
e) moratorium
03. Který frazeologizmus odpovídá významu řešit za někoho problém?
a) udělat někomu medvědí službu
b) tahat za někoho horké kaštany z ohně
c) pozdě bycha honit
d) přilívat olej do ohně
e) dát za někoho ruku do ohně
04. Doplňte přirovnání.
Rozárce chtěli ostříhat její kudrnaté vlasy, ale jen tak se nedala a křičela jako…
a) by jí za patami hořelo.
b) když hrách na stěnu hází.
c) opařená.
d) melancholická lvice.
e) když ji na nože berou.
05. Stejný etymologický základ jako slovo spiritismus NEMÁ slovo
a) konspirace.
b) špiritus.
c) inspirace.
d) spirituál.
e) spirála.
06. Stejný etymologický základ jako slovo apartmá NEMÁ slovo
a) apartheid.
b) parta.
c) partaj.
d) apartní.
e) parita.
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07. Najděte mezi následujícími možnostmi tu, která je zapsána bez pravopisných a gramatických
chyb.
a) K cíly cesty, kterým byla budova Pedagogické fakulty na Náměstí Republiky, jsme došli rychle.
b) Rozčepířená ptáčata se schovávala v tom nejhustčím křoví, kde nebyla ani vidět.
c) Rozhodnutí Evropské unie, že všechny výrobky jako ty naše jsou v pořádku, vyvolalo napětí.
d) I když s oběmi dvěmi kamarádkami vycházel vždy dobře, Alice mu byla milejší, než Hanka.
e) Navrhli nám, že by jsme se mohli vypravit na výlet do oderských vrchů a na Libavou.
08. Které z následujících souvětí umožňuje více rozdílných interpretací?
a) Z vraždy byla obviněna pohledná guvernantka, o níž se šuškalo, že má poměr s uhlobaronem
Gibsonem.
b) V inkriminovaný den našla guvernantka na stole dětského pokoje lísteček se vzkazem od paní
domu, který ji překvapil.
c) Když přišla guvernantka k lávce, paní Gibsonová na ni údajně čekala a začala jí velmi spílat.
d) Guvernantka se dušovala, že je nevinná, a své tvrzení podepřela přesvědčivou výpovědí.
e) Paní Gibsonová svírala v ruce lísteček popsaný zčásti guvernantčiným písmem, v němž
slibovala, že na schůzku přijde.
09. Textař potřebuje do refrénu písně dvojici slov se shodným počtem slabik a ve shodném pádě.
Významově by se mu hodila podstatná jména říčka a řečiště, která ovšem mají v 1. pádě rozdílný
počet slabik. Mají v některém jiném pádě shodný počet slabik?
a) ve 2. a 7. pádě množného čísla
b) v několika pádech jednotného i množného čísla
c) pouze v 7. pádě množného čísla
d) pouze ve 2. pádě množného čísla
e) ne, v žádném
10. 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) otázka jako odpověď na otázku
b) nezodpovězená zapeklitá otázka
c) otázka dosažení optimálního ideálu
d) zapeklitá řečnická otázka
e) otázka života po životě
11. Mezi slovy z různých evropských jazyků najděte to, které má jiný význam než ostatní.
a) coq
b) culina
c) kitchen
d) Küche
e) кухня (kuchnja)
12. 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.
Alportu al ni fortan hindan teon.
a) Ve všem je skrytý Bůh.
b) Zdejší pevnost nebyla nikdy dobyta.
c) Přineste nám silný indický čaj.
d) Tam je chrám hinduistických bohů.
e) Oba čekali skrytí za bránou.
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13. Přečtěte si pozorně následující gramatická pravidla fiktivního jazyka BJARI.
1. Kořen bjarských podstatných jmen je dvojslabičný a končí na -I.
2. V bjarštině nenajdeme nám známé kategorie jednotného a množného čísla, místo toho se zde
rozlišují kategorie maločet, vícečet a všečet.
Maločetná kategorie se vyjadřuje pomocí přípony -RU a označuje 1–2 exempláře.
AMBIRU jedno až dvě koťata
Pouze k označení párových orgánů či končetin se užívá koncovky zdvojené.
HIBIRURU uši
Vícečetná kategorie se vyjadřuje pomocí přípony -RURBA a označuje více než dva exempláře.
AMIRURBA kočky, řada koček
Všečetná kategorie se vyjadřuje pomocí přípony -RURBARI a označuje všechny exempláře
množiny.
HULIRURBARI všichni psi
Pokud víme, že „NIS“ je sloveso a „SUBJU“ přídavné jméno, pak může být pouze jediná z vět
v nabídce správným překladem bjarské věty AMBIRURBARI NIS SUBJU BUNIRURU.
Vyberte ji.
a) Kočky mají rychlé nohy.
b) Všechny kočky mají dobrou intuici.
c) Všechna koťata mají dobré oči.
d) Všichni psi mají ostré zuby.
e) Řada koťat má jemnou srst.

Logicko-analytické myšlení
14. Na mapě je Čohácká dědina vyznačena 24 cm od Olomouce. Víme-li, že mapa má měřítko
1 : 75 000, jaká je dle této mapy mezi oběma místy vzdálenost vzdušnou čarou?
a) 8 km
b) 18 km
c) 36 km
d) 72 km
e) 180 Km
15. Součet deseti po sobě jdoucích celých čísel je roven 105. Jakou hodnotu má nejmenší z těchto
čísel?
a) 4
b) 5
c) 6
d) 7
e) 8
16. V peněžence je 12 mincí. Mají hodnotu 1, 2, 5, 10 a 20 Kč. Čtyři z těchto mincí jsou dvoukoruny.
Nejvíc je ale v peněžence desetikorun. Jaká je celková hodnota mincí v peněžence?
a) 58 Kč
b) 74 Kč
c) 80 Kč
d) 84 Kč
e) 93 Kč
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17. Který zlomek je svou hodnotou nejblíž číslu 1/2?
a) 8/21
b) 7/19
c) 5/14
d) 8/13
e) 5/8
18. 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) dráče
b) hrábě
c) stáže
d) hrabě
e) krámy
19. 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) 52, 51, 47, 45, 40, 39, 38, 36, 33
b) 33, 34, 38, 39, 42, 45, 46, 47, 53
c) 34, 37, 40, 42, 45, 46, 48, 51, 53
d) 33, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 48, 53
e) 34, 37, 38, 40, 42, 47, 48, 50, 53
20. 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) 6
b) 7
c) 9
d) 10
e) 11
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21. 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 „Je hezky a nepadá rosa“?
a) Nepadá rosa, ale je hezky.
b) Padá rosa a je hezky.
c) Není hezky nebo padá rosa.
d) Není hezky a nepadá rosa.
e) Je hezky nebo nepadá rosa.
22. 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. Který výrok
je negací výroku „Pije, nebo žije“?
a) Nežije.
b) Nepije ani nežije.
c) Pije.
d) Nepije a nežije.
e) Pije nebo nežije.
23. „Žádný paša není marťan. Někteří marťani jsou světci.“ Co z těchto premis plyne?
a) Někteří pašové jsou světci.
b) Někteří světci nejsou pašové.
c) Někteří světci jsou pašové.
d) Žádný světec není paša.
e) Někteří pašové nejsou světci.
24. 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) 1000
b) 2000
c) 6000
d) 7000
e) 8000
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25. Jaký je výsledek příkladu vpravo?

a) 9
b) 9,5
c) 6,5
d) 5
e) 11
26. Který z obrazců by jako pátý nejlépe doplnil řadu?

a)

b)

c)

d)

e)

c)

d)

e)

27. Který z obrazců nejlépe doplňuje řadu?

a)

b)

28. Následující tabulka ukazuje kapacitu pěti učeben a také časy, v nichž jsou jednotlivé učebny
každý den již obsazeny.
Potřebujete uspořádat seminář pro 35 osob v čase 8:00–10:00. Které učebny můžete využít?

a) Pouze učebnu 5.
b) Učebnu 1 nebo učebnu 5.
c) Učebnu 2 nebo učebnu 4.
d) Učebnu 2 nebo učebnu 5.
e) Pouze učebnu 2.
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29. 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 ve čtvrtek tak, aby se jí zúčastnili všichni.
b) Pokud by se konference konala ve středu mezi 10:00–11:00, Oto se jí nemůže zúčastnit.
c) Konference se může uspořádat v pondělí tak, aby se jí zúčastnili všichni.
d) Konference se může uspořádat ve středu tak, aby se jí zúčastnili všichni.
e) Pokud by se konference konala ve čtvrtek mezi 10:00–11:00, Petra se jí nemůže zúčastnit.

Kritické myšlení
30. U výslechu svědek na otázku „Viděl jste obviněného v pátek 28. února ve 13:30 na náměstí?“
odpověděl pouze „Ne.“ Budeme-li svědkovi věřit, pak lze bez znalosti dalších informací na základě
tohoto dialogu s jistotou říct, že
a) obviněný nemohl spáchat krádež, která se uskutečnila po 13. hodině v pátek 28. února v okolí
náměstí.
b) se obviněný v pátek 28. února na náměstí nevyskytoval.
c) svědek u výslechu tvrdil, že v pátek 28. února ve 13:30 obviněného na náměstí neviděl.
d) svědek vypovídal ve prospěch obviněného.
e) je svědek důvěryhodný.
31. Akademický slovník cizích slov podává o heslu kyzikénos tyto informace.
kyzikénos, -nu m ˂ř˃ numiz. střec. statér ražený v 6.–4. stol. př. n. l. z elektronu o hmotnosti 16 g
a představující měsíční žold těžkooděnce
Který z následujících údajů ve slovníku NEZJISTÍME?
a) v jakém oboru se používá
b) jak se slovo správně vyslovuje
c) z jakého jazyka slovo pochází
d) jak se v češtině skloňuje
e) jaký je jeho gramatický rod
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Společné zadání otázek 32 až 34
Při uzavření smlouvy o autoasistenci v zahraničí považujeme za pojistnou událost poruchu nebo
nehodu vozidla, která způsobuje jeho nepojízdnost, dále pak odcizení vozidla, vandalismus na
vozidle nebo chybu řidiče. V takovém případě za pojištěného nebo pojištěnému uhradíme:
a) drobnou opravu pojištěného vozidla v místě události nebo vyproštění a odtah nepojízdného
vozidla do nejbližšího servisu od místa události, avšak nehradíme náklady na náhradní díly;
b) uskladnění pojištěného vozidla na střeženém místě, [_________________]; c) přepravu
nepojízdného pojištěného vozidla do nejbližšího servisu od místa bydliště pojištěného v České
republice v případě, že je vozidlo natolik poškozené, že jeho oprava není možná do 5 pracovních
dnů; d) ubytování posádky pojištěného vozidla v hotelu po dobu opravy; e) dopravu posádky
pojištěného vozidla do cíle nebo výchozího místa cesty veřejnou dopravou (o způsobu dopravy
rozhoduje asistenční služba). Pojištění se nevztahuje na a) události vzniklé při soutěži nebo
v důsledku sázky a také při řízení vozidla bez platného řidičského oprávnění; b) poruchy, které
technicky i v rámci dopravních předpisů nebrání v pokračování cesty (např. porucha klimatizace
prostoru posádky); c) poruchu, která se již v uplynulých 12 měsících u téhož vozidla vyskytla.
32. Kterou z následujících výpovědí lze doplnit na vynechané místo v textu, aby byl text soudržný
a logický?
a) když je v dané lokalitě dle policejních statistik prokazatelně zvýšená kriminalita
b) je-li to v nejlepším zájmu pojištěného i pojišťovny
c) dojde-li k znepojízdnění vozidla během nepříznivého počasí
d) když z objektivních důvodů není odtah do opravny možný
e) má-li vozidlo mimořádnou hodnotu nebo jsou v něm uloženy cenné předměty
33. Kterými z následujících slov lze nahradit v textu podtržená slova, aniž by došlo ke změně
významu nebo vyznění textu?
a) aktivitu – přivozuje
b) akci – zdůvodňuje
c) událost – způsobuje
d) příležitost – vyvolává
e) příhodu – zapříčiňuje
34. Všechny následující osoby uzavřely smlouvu o autoasistenci. Komu z nich podle výše
uvedených podmínek NENÁLEŽÍ výplata pojistného?
a) Dvořákovi si během dovolené chtěli udělat výlet do sousedního města. Cestou ale měli havárii,
kterou zavinil pan Dvořák tím, že nedal přednost jinému autu. V důsledku havárie musela být
obě auta odtažena. Druhý řidič navíc trval na odtahu do autorizovaného servisu své značky,
nikoli do nejbližšího servisu. Pan Dvořák si nárokuje proplacení odtahu svého auta do nejbližší
opravny.
b) Benešovi na cestě na dovolenou srazili divoké prase. Jejich auto bylo po srážce natolik
poškozené, že byla nutná dvoudenní oprava. Po dobu opravy Benešovi bydleli v penzionu,
který byl poblíž autoservisu. Paní Benešová si nárokuje proplacení prací při opravě auta a
náklady na ubytování v penzionu.
c) Pan Horák při cestě z dovolené přehlédl značku upozorňující na železniční přejezd, takže
projíždějící vlak narazil do zadní části vozu. Délku trvání opravy v nejbližším servisu odhadli
na několik týdnů, proto pan Horák nechal auto odtáhnout do servisu do svého místa bydliště
a nyní si nárokuje proplacení odtahové služby.
d) Pan Novák cestoval s rodinou do zahraničí vlastním automobilem. Během cesty si udělali
přestávku na oběd a krátký výlet. Po návratu zjistili, že auto má rozbitý celý přední blatník a
přední světlo. Pan Novák chce uhradit práci na opravě auta v nejbližším servisu, kde mu
všechny poškozené části vyměnili za nové.
e) Pospíšilovi jeli k moři vlastním autem. V polovině cesty děti zjistily, že se rozbilo ovládání
zadních oken a že je nemohou otevřít. Protože auto nemělo klimatizaci, pan Pospíšil nechal
na naléhání rodiny okénka opravit. Teď si nárokuje uhrazení prací při opravě.
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Společné zadání otázek 35 až 37
Z detektivního příběhu: Ze stáje zmizel pár dní před dostihy vzácný šedý hřebec s bílou lysinou,
favorit dostihů. Prohledány byly všechny stáje v okolí, ale po koni s bílou lysinou ani památka.
Kromě hřebce zmizel oné noci i jeho trenér, který byl posléze nalezen v lesní úžlabině
s roztříštěnou lebkou, v ruce svíral chirurgický nůž.
Šetření na místě odhalilo další skutečnosti, detektivovy poznámky se ovšem pomíchaly.
A. Odvedl ho k sobě do stáje a zatřel mu lysinu, aby ho nikdo nepoznal.
B. To ale brzy vycítilo nebezpečí a v sebeobraně koplo agresora do hlavy.
C. Trenér se nechal za úplatu přemluvit agentem sázkové kanceláře, aby svého svěřence před
dostihy vyřadil.
D. S tímto úmyslem ho v noci zavedl do temné úžlabiny, kde by nikdo neslyšel naříkání zvířete.
E. Když pak hřebec bezprizorně pobíhal po lese, uviděl ho provozovatel konkurenční stáje.
F. Rozhodl se mu přeříznout šlachu na stehně, aby v příštích dnech pokulhával.
35. Z následujících nabídek uspořádání vyberte tu, která z výše uvedených vět vytvoří smysluplný,
logicky navazující celek.
a) C – F – E – B – D – A
b) C – F – D – B – E – A
c) D – C – F – E – B – A
d) C – F – D – A – E – B
e) F – E – D – B – A – C
36. Který ze závěrů o smrti trenéra lze vyvodit z výše uvedených informací?
a) Kůň zabil trenéra i provozovatele konkurenční stáje.
b) Agent sázkové kanceláře ukradl koně a zabil jeho trenéra.
c) Trenérovi utekl kůň a on poté spáchal sebevraždu tím, že si přeřízl šlachy.
d) Trenéra zabil v sebeobraně jeho kůň.
e) Provozovatel konkurenční stáje zavraždil zraněného trenéra a odvedl mu koně.
37. Kdyby se příhoda skutečně stala, jak by o ní referovala černá kronika? Vyberte nadpis shrnující
nejdůležitější informace o události.
a) Pohřešovaný kůň zabil trenéra
b) Proradný trenér zaplatil nejvyšší cenu
c) Zatřená lysina změnila koně k nepoznání
d) Velké drama před dostihy vyřešeno
e) Pohřešovaný favorit dostihů nalezen
38. Které z uvedených opatření by nejméně posílilo roční státní rozpočet ČR a zároveň se jedná
o položku na straně příjmů?
a) Zvýšení zpoplatnění některých úseků silnic a dálnic v ČR prostřednictvím dálničních známek
pro osobní automobily do 3,5 tuny o 100 %.
b) Snížení hrubého měsíčního platu každého z poslanců a senátorů Parlamentu ČR o 10 000 Kč
měsíčně.
c) Zvýšení měsíčních koncesionářských poplatků za rozhlas a televizi o 10 %.
d) Zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků o 100 %.
e) Snížení sociálních příspěvků na bydlení v průměru o 1 000 Kč měsíčně u každé domácnosti,
která na to má nárok.
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39. 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) Ve kterých letech byla přijata alespoň čtvrtina těch, kteří si podali do oboru X přihlášku.
b) Počet uchazečů, kteří se ve sledovaném období dostavili se k přijímací zkoušce, ale nebyli
přijati ke studiu.
c) Průměrný počet podaných přihlášek za sledované období.
d) Rozdíl mezi počtem podaných přihlášek a počtem přijatých uchazečů v roce 2021.
e) Počet uchazečů, kteří se v roce 2022 dostaví k přijímací zkoušce.

Všeobecné znalosti
40. Určete, kteří spisovatelé patří do epochy realismu.
a) A. Mickiewicz, K. J. Erben, E. T. A. Hoffmann
b) L. N. Tolstoj, M. Twain, I. A. Gončarov
c) G. Flaubert, H. Sienkiewicz, J. B. Racine
d) V. Hugo, A. Mickiewicz, L. N. Tolstoj
e) W. Scott, G. Flaubert, J. B. Racine
41. Vyberte hudební pojem, jenž určuje hlasitost tónu.
a) chiuso
b) sempre
c) andante
d) crescendo
e) moderato
42. Jak se nazývá jazykový prostředek vyjádřený následujícím podtrženým slovem, resp. slovy?
Dopolední vyjádření Hradu premiéra překvapilo.
a) metafora
b) dithyramb
c) metonymie
d) epiteton
e) alegorie
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43. Vyberte válku, jež se odehrála v první polovině 20. století.
a) americká občanská válka
b) válka o španělské dědictví
c) italsko-etiopská válka (v Habeši)
d) krymská válka
e) 1. anglo-afghánská válka
44. Který z těchto příběhů NENÍ součástí Nového zákona?
a) o Janu Křtiteli
b) o Herodovi a vraždění neviňátek
c) o Lazarovi
d) o Lotově ženě
e) o milosrdném Samaritánovi
45. Gótština patří mezi jazyky
a) keltské.
b) uralské.
c) italické.
d) ugrofinské.
e) germánské.
46. Jakému historickému architektonickému slohu odpovídá budova na obrázku?

a) brutalismus
b) kubismus
c) secese
d) rokoko
e) klasicismus
47. Vyberte správné iniciály jména bojovníka za lidská práva na obrázku.

a) M. A.
b) M. G.
c) M. L. K.
d) B. B. K.
e) N. M.
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48. Které z uvedených souhvězdí leží na zodiakálním pásu táhnoucím se na nebeské sféře
symetricky podél ekliptiky v šíři ±8 stupňů?
a) Kružítko
b) Blíženci
c) Jižní kříž
d) Labuť
e) Velká medvědice
49. Který z následujících států je rozlohou nejmenší?
a) Portugalsko
b) Irsko
c) Severní Korea
d) Itálie
e) Bulharsko
50. Seřaďte města podle jejich zeměpisné délky od východu na západ.
a) Bagdád – Bogota – Dakar – Biškek – Tripolis
b) Tripolis – Bogota – Bagdád – Dakar – Biškek
c) Dakar – Bagdád – Bogota – Tripolis – Biškek
d) Dakar – Biškek – Tripolis – Bagdád – Bogota
e) Biškek – Bagdád – Tripolis – Dakar – Bogota
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