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Všeobecné znalosti
01. Který z následujících států je rozlohou přibližně třikrát větší než ČR?
a) Spojené království
b) Island
c) Bulharsko
d) Ukrajina
e) Andorra
02. Seřaďte města podle jejich zeměpisné délky od východu na západ.
a) Káthmándú – Teherán – Tunis – Lima – Manila
b) Manila – Teherán – Tunis – Lima – Káthmándú
c) Manila – Káthmándú – Teherán – Tunis – Lima
d) Lima – Teherán – Káthmándú – Manila – Tunis
e) Teherán – Káthmándú – Tunis – Lima – Manila
03. Určete, kteří spisovatelé NEPATŘÍ do epochy realismu.
a) G. Flaubert, Stendhal, M. de Cervantes
b) H. Sienkiewicz, L. N. Tolstoj, J. Arbes
c) V. Hugo, Novalis, K. H. Mácha
d) K. H. Mácha, G. Flaubert, I. A. Gončarov
e) L. N. Tolstoj, M. Twain, G. Keller
04. Jakému historickému architektonickému slohu odpovídá budova na obrázku?

a) novogotika
b) secese
c) klasicismus
d) baroko
e) renesance
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05. Vyberte správné iniciály jména světového politika na obrázku.

a) B. J.
b) M. G.
c) K. G.
d) L. B.
e) G. H.
06. Které z uvedených souhvězdí leží na zodiakálním pásu táhnoucím se na nebeské sféře
symetricky podél ekliptiky v šíři ±8 stupňů?
a) Jižní kříž
b) Lyra
c) Severní koruna
d) Panna
e) Sextant
07. Vyberte hudební pojem, jenž určuje tempo.
a) crescendo
b) staccato
c) piano
d) andante
e) spiccato
08. Jak se nazývá jazykový prostředek vyjádřený následujícím podtrženým slovem, resp. slovy?
Zajímá se o moderní českou literaturu, a tak čte Topola.
a) dithyramb
b) epifora
c) metonymie
d) epiteton
e) apoteóza
09. Vyberte válku, jež se NEODEHRÁLA v první polovině 19. století.
a) napoleonské války
b) britsko-americká válka
c) krymská válka
d) prusko-rakouská
e) americká válka o nezávislost
10. Mezi obvinění, kterým čelili křesťané v době Římské říše, NEPATŘÍ
a) odpovědnost za dobytí Říma barbary.
b) neuznávání autority císaře.
c) kanibalismus.
d) ateismus.
e) rozpoutání křížových výprav.
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11. Mezi germánské jazyky NEPATŘÍ
a) vandalština.
b) burgundština.
c) gotlandština.
d) afrikánština.
e) bretonština.

Verbální myšlení a jazykové kompetence
12. Najděte mezi následujícími možnostmi tu, která je zapsána bez pravopisných a gramatických
chyb.
a) Říkáme, že všude dobře, doma nejlépe a vzdáváme tak holt svému domovu.
b) Ve druhé třetině zápasu Pardubičtí ani nedali gól, ani se jim nepodařilo dostat soupeře pod
tlak.
c) Rád se chlubil se svými zlatými ručičkami, které prý jsou šikovnější, než ruce všech ostatních.
d) S přáteli, které známe už léta jsme nakonec strávili dovolenou v polabí.
e) Pečlivě smíčila celý dům a vymetala prach a špínu i z těch nejzašších koutů.
13. Které z následujících souvětí umožňuje více rozdílných interpretací?
a) Je přirozené, že se novináři zajímají o znalost angličtiny politiků, důležitá je ale i znalost jazyků
našich sousedů, zejména němčiny.
b) Ještě v devadesátých letech se politici mohli vymlouvat na to, že měli ve škole pouze ruštinu,
třicet let po sametové revoluci už ale tato výmluva poněkud pokulhává.
c) Mediální kritika politické kultury tu byla a bude, je ovšem otázka, zda ještě někoho přiměje
k reflexi vlastního jednání.
d) Vládní strany se ve své předvolební kampani obracely na vzdělané voličstvo, mohou tedy
očekávat, že na ně voliči budou klást vysoké nároky.
e) Dopis zřejmě formuloval náměstek ministra, který má problémy s angličtinou, což je na dané
pozici poněkud trapné.
14. Textař potřebuje do refrénu svého nového šlágru dvojici slov se shodným počtem slabik a
ve shodném pádě. Významově by se mu hodila podstatná jména náramek a náušnice, která ovšem
mají v 1. pádě rozdílný počet slabik. Mají v některém jiném pádě shodný počet slabik?
a) v několika pádech jednotného čísla
b) pouze ve 2. pádě množného čísla
c) ne, v žádném
d) ve 2. a 7. pádě množného čísla
e) pouze v 5. pádě množného čísla, který se ovšem neužívá
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) chléb natřený pomazánkou
b) hermeticky uzavřená nádrž s plynem
c) nádrž s tekutým vodíkem
d) uzavřená nádrž s kapalinou
e) tekutý šumivý mok
16. Mezi slovy z různých evropských jazyků najděte to, které má jiný význam než ostatní.
a) hen
b) hungrig
c) голодный (golodnyj)
d) głodny
e) hungry
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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.
Kiom ĝi proksimume kostos?
a) Má ryba hodně kostí?
b) Jak daleko je na pobřeží?
c) Jak moc obvykle utrácíte?
d) Kolik to asi stojí?
e) Jaký je průměrný plat?
18. Přečtěte si pozorně následující gramatická pravidla fiktivního jazyka BAMBI.
1. Kořen bambských podstatných jmen je dvojslabičný a končí na -I.
2. V bambštině se rozlišují místo kategorií jednotného a množného čísla kategorie maločtu a
vícečtu.
Maločetná kategorie se vyjadřuje pomocí přípony -BRU a označuje 1–2 exempláře.
TULIBRU jedno či dvě telata
Pouze k označení párových orgánů či končetin se užívá koncovky zdvojené.
KIBIBRUBRU oči
Vícečetná kategorie se vyjadřuje pomocí přípony -BRURBA a označuje více než dva exempláře.
SULIBRURBA slůňata
Jak zní v bambštině gramaticky správný překlad věty „Slůně má legrační uši.“?
a) SULIBRU MIHA KIMBO HIMIBRUBRU.
b) SULIBRU MIHA KIMBO HIMIBRU.
c) SULIBRURBA MIHA KIMBO HIMIBRU.
d) SULIBRU MIHA KIMBO HIMIBRURBA.
e) SULIBRUBRU MIHA KIMBO HIMIBRUBRU.
19. V následující větě je skryto slovo označující rostlinu. Najděte ho. Neměňte pořadí slov ani
pořadí písmen v nich.
Paní Procházková má také zájem o pojištění denního odškodného v době pracovní neschopnosti.
O jakou rostlinu se jedná?
a) o kapradinu
b) o bylinu
c) o keř
d) o jehličnatý strom
e) o listnatý strom
20. Které cizí slovo označuje zákaz udržování a rozšiřování ozbrojené síly?
a) derogace
b) neutralizace
c) detence
d) demilitarizace
e) ratifikace
21. Který frazeologizmus odpovídá významu být namyšlený?
a) držet jazyk za zuby
b) mít za lubem
c) mít nos nahoru
d) mít mlsný jazyk
e) srazit podpatky
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22. Doplňte přirovnání.
Šéfredaktor se musel vyjádřit k mnoha textům, a tak své posudky psal, jako když…
a) bičem mrská.
b) seká dříví v lese.
c) střelí.
d) ho do vody hodí.
e) jede Frigo na mašině.
23. Stejný etymologický základ jako slovo dialog NEMÁ slovo
a) logopedie.
b) logo.
c) lógr.
d) analogie.
e) logaritmus.
24. Stejný etymologický základ jako slovo kompenzovat NEMÁ slovo
a) penze.
b) penzion.
c) suspendovat.
d) kompendium.
e) kompilovat.
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Kritické myšlení
Společné zadání otázek 25 až 27
Z detektivního příběhu: Pan Ferguson se obrátil na detektiva s podezřením, že jeho druhá žena,
s níž se před dvěma lety oženil, trpí vampyrismem. Byla totiž přistižena, jak saje krev z krčku jejich
ročního synka. V domě byly tou dobou přítomny i dvě služebné a mužův patnáctiletý syn z prvního
manželství.
Šetření na místě odhalilo další skutečnosti, detektivovy poznámky se ovšem pomíchaly.
A. Když však chlapečka škrábl šípem, byla jeho matka nablízku.
B. Ty se nacházely v otcově sbírce exotických zbraní.
C. Vrhla se proto k dítěti a sála mu krev.
D. Rozhodl se ho zabít šípy napuštěnými jedem kurare.
E. Věděla, že účinky kurare lze zmírnit vysátím jedu z rány.
F. Starší syn velmi žárlil na otcovu novou rodinu, zejména na malého bratra.
25. Z následujících nabídek uspořádání vyberte tu, která z výše uvedených vět vytvoří smysluplný,
logicky navazující celek.
a) A – F – E – B – D – C
b) F – A – C – B – D – E
c) F – D – B – A – E – C
d) F – E – D – B – A – C
e) A – D – C – E – B – F
26. Co lze na základě výše uvedených informací s jistotou konstatovat o chování paní domu?
a) Snažila se zachránit sobě i svému synkovi život po škrábnutí otráveným šípem.
b) Netrpěla vampyrismem, ale nechtěně ublížila svému ročnímu synkovi.
c) Nenáviděla svého nevlastního syna a chtěla se mu pomstít.
d) Snažila se zachránit svému synkovi život po škrábnutí otráveným šípem.
e) Vyznala se v účincích jedu kurare a chtěla ochránit obě děti.
27. Kdyby se příhoda skutečně stala, jak by o ní referovala černá kronika? Vyberte vhodný nadpis,
shrnující hlavní informace o události.
a) Domnělá upírka sála krev
b) Jed kurare ohrožoval životy
c) Záchrana ročního chlapečka
d) Pokus o bratrovraždu otráveným šípem
e) Otrávené šípy do dětských rukou nepatří
28. Akademický slovník cizích slov podává o heslu nard tyto informace.
nard, -u m. narda, -y z ˂semit.˃ odb. název někt. jihoasijských rostlin, z jejichž aromatických
oddenků a kořenů se kdysi připravovala vonná mast, nardový příd.
Který z následujících údajů ve slovníku NEZJISTÍME?
a) z jakého jazyka slovo pochází
b) jak se v češtině skloňuje
c) jaký je jeho gramatický rod
d) jaké slovo je s ním příbuzné
e) v jakém oboru se používá
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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 2019 a 2020.
b) Minimální roční počet podaných přihlášek ve sledovaném období.
c) Kolik bude podáno přihlášek v roce 2022.
d) Průměrný počet uchazečů, kteří se ve sledovaném období dostavili k přijímací zkoušce.
e) Ve kterých letech se k přijímací zkoušce dostavila alespoň polovina přihlášených uchazečů.
30. U doktora pan Alois na otázku „Přestal jste po zhlédnutí edukačního videa kouřit?“ odpověděl
pouze „Ne.“ Budeme-li panu Aloisovi věřit, pak lze bez znalosti dalších informací na základě tohoto
dialogu s jistotou říct, že
a) doktor již dříve s panem Aloisem probíral otázku kouření.
b) pan Alois je pravidelný kuřák.
c) doktor doporučil panu Aloisovi zhlédnutí edukačního videa.
d) pan Alois odmítl tvrzení, že po zhlédnutí edukačního videa přestal kouřit.
e) pan Alois kouří, přestože zhlédl video, které ho mělo od kouření odradit.
31. Které z uvedených opatření by nejméně oslabilo roční státní rozpočet ČR a zároveň se jedná
o položku na straně příjmů?
a) Postavení nové stanice letecké záchranné služby v ceně 40 mil. Kč, včetně zakoupení
záchranářského vrtulníku v ceně 100 mil. Kč v každém kraji ČR.
b) Zvýšení hrubého měsíčního platu každého z poslanců a senátorů Parlamentu ČR o 10 000 Kč
měsíčně.
c) Zrušení spotřební daně z tabákových výrobků.
d) Příspěvek 1 000 Kč měsíčně každému starobnímu důchodci v ČR.
e) Zrušení zpoplatnění některých úseků silnic a dálnic v ČR prostřednictvím dálničních známek
pro osobní automobily do 3,5 tuny.
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Společné zadání otázek 32 až 34
Pojištění zavazadel slouží k úhradě škody, která vznikla pojištěnému na zavazadlech v důsledku
krádeže nebo vloupání. Zahrnuje zavazadla, která jsou ve vlastnictví pojištěného a která si vzal na
cestu nebo během cesty pořídil. Vztahuje se na cestovní zavazadla a věci osobní potřeby obvyklé
pro daný účel cesty, které jsou ve vlastnictví pojištěného a které si vzal na cestu, případně na věci,
[_________________]. Hodnota zavazadla a věci osobní potřeby je určena jejich časovou cenou.
Pojistnou událostí je poškození, zničení nebo odcizení věci: a) v souvislosti s živelní událostí;
b) v souvislosti s odcizením z uzamčené a k tomu určené místnosti ubytovacího zařízení nebo
z úschovny určené pro odložení věcí (nevztahuje se na veřejné úschovní schránky) potvrzeným
policejním protokolem; c) v souvislosti s vloupáním do dopravního prostředku, pokud byla věc
uzamčena v zavazadlovém prostoru a nebyla viditelná zvenku; d) pokud byl pojištěný zbaven
možnosti věci opatrovat po úrazu nebo v důsledku dopravní nehody. Pojistnou událostí je dále
ztráta nebo odcizení osobních dokladů. V takovém případě uhradíme dopravu do místa vystavení
náhradního dokladu a doručení náhradních dokladů do místa pobytu v zahraničí.
Pojištění zavazadel se nevztahuje na případy: a) vloupání do stanu nebo přívěsu, a to ani tehdy,
pokud byl stan nebo přívěs uzamčen (uvedená výluka se nevztahuje na obytné vozy); b) odcizení,
poškození nebo zničení pojištěné věci v době, kdy byla zavazadla svěřena dopravci; c) kdy
pojištěnému škodu způsobí osoba blízká nebo osoba žijící ve společné domácnosti nebo další
spolucestující.
32. Kterou z následujících výpovědí lze doplnit na vynechané místo v textu, aby byl text soudržný
a logický?
a) které pojištěný přislíbil přepravit ve svých zavazadlech
b) jimž pojištěný věnoval po celou cestu náležitou pozornost
c) které si pojištěný prokazatelně během cesty pořídil
d) o nichž pojištěný tvrdí, že bezpochyby v jeho zavazadlech byly
e) jež prokazatelně patřily blízkým osobám pojištěného
33. Kterými z následujících slov lze nahradit v textu podtržená slova, aniž by došlo ke změně
významu nebo vyznění textu?
a) schváleným – sledovat
b) uznaným – ovládat
c) přiznaným – spravovat
d) odsouhlaseným – ochraňovat
e) ověřeným – hlídat
34. Které z následujících osob podle výše uvedených podmínek NENÁLEŽÍ výplata pojistného?
a) Hanka si při dlouhém čekání na další let uložila příruční kufřík do veřejné úschovní schránky
na letišti. Když se vrátila z prohlídky města, našla ve schránce jen cizí igelitku plnou odpadků.
b) Patrikovi se z nepoškozeného batohu ztratila peněženka a doklady. Požaduje proplacení cesty
vlakem z letoviska na pobřeží do hlavního města, kde mu byl vystaven náhradní pas.
c) Petr uplatňuje nárok na vyplacení pojistného, protože se mu ztratila taška s notebookem,
kterou si uložil v hotelové úschovně.
d) Jakubovi zloději ukradli tašku se sportovním vybavením, když se vloupali do obytného vozu,
kterým Jakub cestoval se svou přítelkyní.
e) Elišce se ztratilo pouzdro s houslemi z uzamčeného automobilu. Eliška měla sjednané
pojištění a pouzdro bylo uloženo v zamčeném kufru auta a ještě přikryté dekou.
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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 „Krade, nebo neposlouchá“?
a) Nekrade, ačkoli neposlouchá.
b) Nekrade, nebo poslouchá.
c) Nekrade a neposlouchá.
d) Neposlouchá nebo nekrade.
e) Neposlouchá, nebo krade.
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. Který výrok
je negací výroku „Vyletím nebo poplavu“?
a) Nevyletím.
b) Vyletím a poplavu.
c) Nevyletím, ani nepoplavu.
d) Ačkoli nevyletím, poplavu.
e) Nepoplavu.
37. „Každé maso je pánev. Některá masa jsou sledi.“ Co z těchto premis plyne?
a) Některé pánve nejsou sledi.
b) Někteří sledi jsou pánve.
c) Žádný sleď není pánev.
d) Někteří sledi nejsou pánve.
e) Každá pánev je maso.
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) 3
b) 6
c) 7
d) 9
e) 15
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39. Jaký je výsledek příkladu vpravo?

a) 19
b) 21
c) 55
d) 47
e) 63
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) 10/17
b) 8/19
c) 9/22
d) 2/5
e) 5/12
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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 20 osob v čase 13:00–15:00. Které učebny můžete využít?

a) Pouze učebnu 1.
b) Jakoukoliv učebnu mimo učebny 2.
c) Učebnu 4 nebo učebnu 5.
d) Učebnu 1 nebo učebnu 4.
e) Učebnu 1 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) Pokud by se konference konala ve čtvrtek mezi 10:00–11:00, Jitka se jí nemůže zúčastnit.
b) Existuje jen jeden den, kdy je možné konferenci uspořádat tak, aby se jí účastnili všichni.
c) Konference se může uspořádat v pondělí tak, aby se jí zúčastnili všichni.
d) Pokud by se konference konala v úterý mezi 10:00–11:00, Klára se jí nemůže zúčastnit.
e) Konference se může uspořádat v úterý tak, aby se jí zúčastnili všichni.
45. Na mapě je Čohácká dědina vyznačena 8 cm od Olomouce. Víme-li, že mapa má měřítko
1 : 150 000, jaká je dle této mapy mezi oběma místy vzdálenost vzdušnou čarou?
a) 12 km
b) 24 km
c) 36 km
d) 48 km
e) 120 km
46. Součet pěti po sobě jdoucích celých čísel je roven 175. Jakou hodnotu má nejmenší z těchto
čísel?
a) 30
b) 31
c) 32
d) 33
e) 34
47. 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 pětikorun. Jaká je celková hodnota mincí v peněžence?
a) 33 Kč
b) 45 Kč
c) 59 Kč
d) 64 Kč
e) 88 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) zebra
b) borec
c) sazeč
d) názor
e) vzdor
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) 34, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 49
b) 35, 36, 39, 42, 45, 46, 47, 48, 51
c) 52, 51, 46, 45, 40, 39, 38, 35, 33
d) 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 46, 47
e) 34, 36, 37, 40, 44, 45, 46, 47, 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) 3
b) 4
c) 5
d) 7
e) 8
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