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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.
V dnešní době je televizní přijímač součástí většiny domácností.
O jakou rostlinu se jedná?
a) o jehličnatý strom
b) o luční květinu
c) o kaktus
d) o keř
e) o listnatý strom
02. Které cizí slovo označuje přivlastnění si něčeho?
a) demarkace
b) privatizace
c) apropriace
d) akribie
e) rektifikace
03. Který frazeologizmus odpovídá významu být opatrný ve vyjadřování?
a) mít za lubem
b) mít mlsný jazyk
c) dát si pozor na jazyk
d) držet někoho pod krkem
e) mít nabroušený jazyk
04. Doplňte přirovnání.
Hokejisté podcenili přípravu, a proto v zápase se Švédy dopadli jako…
a) Lomikar s Kozinou.
b) když je do vody hodí.
c) táborité u Lipan.
d) sedláci u Chlumce.
e) Napoleon v Rusku.
05. Stejný etymologický základ jako slovo progresivní NEMÁ slovo
a) grád.
b) regrese.
c) agrese.
d) degradovat.
e) grácie
06. Stejný etymologický základ jako slovo signál NEMÁ slovo
a) residence.
b) signatura.
c) designovat.
d) design.
e) insignie.
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07. Najděte mezi následujícími možnostmi tu, která je zapsána bez pravopisných a gramatických
chyb.
a) Mladí slávisté se radovali z vítězství svého klubu a výskali přitom jako malé děti.
b) Říká se, že pýcha předchází pád a v životě už to tak hold bývá.
c) Turistické průvodce nás směřovaly na úzskou pěšinku, která se vynula po úpatí prudkého
kopce.
d) Všichni známí, se kterými jsme bydleli na sídlišti Černý most se už odstěhovali.
e) Ta moje taška s velkýma ušima je lepší, než tvoje, tak si ji klidně můžeš půjčit.
08. Které z následujících souvětí umožňuje více rozdílných interpretací?
a) Helena uznala, že čin spáchala, ale za vražedkyni manžela se nepovažovala.
b) Hlavní postavou hororové povídky je Helena, která vypravěči Francoisovi a inspektorovi
Charasemu objasňuje okolnosti záhadné smrti manžela.
c) Podle Helenina tvrzení vynalezl její muž přenosové zařízení, které následně vyzkoušel sám na
sobě.
d) Cronenbergův remake je mnohem děsivější, ale původní film z roku 1958 má zase
promyšlenější strukturu.
e) Na jednom z filmových plakátů je zpodobněn hlavní hrdina se synovcem, který mouchu s bílou
hlavou uviděl jako první.
09. Textař potřebuje do refrénu písně dvojici slov se shodným počtem slabik a ve shodném pádě.
Významově by se mu hodila podstatná jména mříž a trestanec, která ale mají v 1. pádě rozdílný
počet slabik. Mají v některém jiném pádě shodný počet slabik?
a) ve 3. a 6. pádě množného čísla
b) pouze v 7. pádě množného čísla
c) v 7. pádě jednotného i množného čísla
d) ne, v žádném
e) v několika pádech množného čísla
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) účinné léky v lékárně
b) účinný léčivý prostředek
c) ozdravný lázeňský pramen
d) léčitel doporučující léky
e) toxický jed v potravinách
11. Mezi slovy z různých evropských jazyků najděte to, které má jiný význam než ostatní.
a) słońce
b) soleil
c) Sonne
d) son
e) солнце (solnce)
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.
Ĝi devas esti donaco por mia filo.
a) Ta kniha je dar od velkého filozofa.
b) Musíš si to uložit jako vlastní soubor.
c) Ráda bych se věnovala filologii.
d) To má být dar pro mého syna.
e) Dnes bude k obědu filé.
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13. Přečtěte si pozorně následující gramatická pravidla fiktivního jazyka GIBURI.
Systém přivlastňovacích zájmen je v giburštině odvozený od zájmen osobních. Ta jsou následující:
GRU (já)

GRAU (my)

GRE (ty)

GRAE (vy)

GRO (on nebo ona) GRAO (oni nebo ony)
Je-li vlastněný objekt ženského rodu, přidává se k příslušnému osobnímu zájmenu koncovka -A:
GRUA LUKA moje příbuzná
Je-li vlastněný objekt mužského rodu, přidává se k příslušnému osobnímu zájmenu koncovka -I:
GREI BUKI tvůj pes
Je-li vlastněný objekt v množném čísle, koncovka přivlastňovacího zájmena se zdvojuje.
GREII BUKKI tví psi
Jak zní v giburštině gramaticky správný překlad věty „Vy jste naše příbuzné.“?
a) GRAO HIBI GRAOAA LUKKA.
b) GRAE HIBI GRAUAA LUKKA.
c) GRAE HIBI GRAUA LUKKA.
d) GRAE HIBI GRAUII LUKKA.
e) GRAO HIBI GRAOI LUKKA.

Logicko-analytické myšlení
14. Na mapě je Čohácká dědina vyznačena 12 cm od Olomouce. Víme-li, že mapa má měřítko
1 : 75 000, jaká je dle této mapy mezi oběma místy vzdálenost vzdušnou čarou?
a) 3 km
b) 9 km
c) 16 km
d) 48 km
e) 90 km
15. Součet pěti po sobě jdoucích celých čísel je roven 170. Jakou hodnotu má nejmenší z těchto
čísel?
a) 30
b) 31
c) 32
d) 33
e) 34
16. 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 dvoukorun. Jaká je celková hodnota mincí v peněžence?
a) 64 Kč
b) 50 Kč
c) 74 Kč
d) 76 Kč
e) 106 Kč
17. Který zlomek je svou hodnotou nejblíž číslu 1/2?
a) 3/5
b) 10/17
c) 5/13
d) 7/18
e) 13/22
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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) orsej
b) práce
c) opice
d) posel
e) plíce
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) 35, 36, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 52
b) 34, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 53
c) 36, 37, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 51
d) 52, 51, 49, 45, 39, 38, 37, 36, 35
e) 35, 36, 38, 42, 45, 46, 47, 48, 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) 2
b) 3
c) 4
d) 6
e) 7

5

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 „Oslovím Petra, ale ne Frantu“?
a) Oslovím Petra nebo neoslovím Frantu.
b) Neoslovím Frantu a oslovím Petra.
c) Neoslovím Petra, nebo neoslovím Frantu.
d) Neoslovím Petra nebo Frantu.
e) Oslovím Frantu, nebo oslovím Petra.
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 „Venku je teplo i chladno“?
a) Ačkoli venku není teplo, venku není chladno.
b) Venku není chladno nebo venku není teplo.
c) Venku je teplo nebo chladno.
d) venku není chladno.
e) Venku není teplo.
23. „Některé pamflety jsou masakry. Každý masakr je sladkost.“ Co z těchto premis plyne?
a) Některé sladkosti jsou pamflety.
b) Každá sladkost je masakr.
c) Každá sladkost je pamflet.
d) Žádná sladkost není pamflet.
e) Některé sladkosti nejsou pamflety.
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) 200
b) 300
c) 500
d) 700
e) 900
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25. Jaký je výsledek příkladu vpravo?

a) -1
b) -3
c) -1/3
d) 3
e) 1
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 16:00–18:00. Které učebny můžete využít?

a) Učebnu 1, učebnu 3 nebo učebnu 5.
b) Jakoukoliv učebnu mimo učebny 2.
c) Učebnu 3 nebo učebnu 5.
d) Učebnu 1 nebo učebnu 3.
e) Pouze učebnu 1.
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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 NEPLATÍ.

a) Pokud by se konference konala v úterý mezi 10:00–11:00, Tomáš se jí nemůže zúčastnit.
b) Pokud by se konference konala ve čtvrtek mezi 10:00–11:00, Pavel se jí nemůže zúčastnit.
c) Konference pořádané v úterý se budou moci zúčastnit jen dva kolegové.
d) Konference se může uspořádat ve čtvrtek tak, aby se jí zúčastnili všichni.
e) Konference pořádané v pondělí se budou moci zúčastnit vždy jen dva kolegové.

Kritické myšlení
30. U výslechu podezřelý na otázku „Opustil jste budovu zaměstnavatele v 18 hodin večer a šel
rovnou domů?“ odpověděl pouze „Ne.“ Budeme-li podezřelému věřit, pak lze bez znalosti dalších
informací na základě tohoto dialogu s jistotou říct, že
a) podezřelý mohl spáchat trestný čin, který se stal v blízkosti budovy zaměstnavatele krátce po
18. hodině večer.
b) po 18. hodině večer byl podezřelý ještě v budově zaměstnavatele.
c) podezřelý běžně opouští budovu zaměstnavatele v 18 hodin večer.
d) podezřelý neopustil budovu zaměstnavatele v 18 hodin večer nebo nešel rovnou domů.
e) poté, co opustil budovu zaměstnavatele, nešel podezřelý rovnou domů.
31. Akademický slovník cizích slov podává o heslu erika tyto informace.
erika, -y ž ˂ř˃ zahr. keřík n. stromek rodu Erica s neopadavými jehlicovými lístky a drobnými
kulovitými n. zvonkovitými kvítky růz. barev, vřesovec
Který z následujících údajů ve slovníku NEZJISTÍME?
a) v jakých spojeních se užívá
b) jak se v češtině skloňuje
c) z jakého jazyka slovo pochází
d) v jakém oboru se používá
e) jaký je jeho gramatický rod
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Společné zadání otázek 32 až 34
Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné
s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo
místě podnikání. Výjimkou je pouze situace, [_________________], které vydal kupujícímu, určil
k opravě jinou osobu, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším. Pak
uplatní kupující právo na opravu u této jiné osoby.
Dle § 2172 věty třetí občanského zákoníku přitom platí, že osoba takto určená k opravě provede
opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Avšak je třeba upozornit,
že v případech, kdy reklamaci vad uplatnil spotřebitel (ve smyslu definice uvedené v zákoně
o ochraně spotřebitele, tj. fyzická osoba, jednající mimo rámec podnikatelské činnosti či
samostatného výkonu povolání), je třeba, aby oprava proběhla tak, aby byla dodržena lhůta pro
vyřízení reklamace stanovená v § 19 odst. 3 tohoto zákona. Dále je třeba zdůraznit, že záruční
servis je určen pouze k provedení opravy. Ostatní oprávněné nároky, tzn. dodání nového zboží,
slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy, musí kupující uplatnit výlučně u prodávajícího,
s nímž uzavřel smlouvu.
32. Kterou z následujících výpovědí lze doplnit na vynechané místo v textu, aby byl text soudržný
a logický?
a) kdy prodávající v písemném potvrzení o svých povinnostech z vadného plnění
b) kdy výrobce v prohlášení o kvalitě zboží
c) v níž v důsledku živelní pohromy prodávající v prohlášení
d) kdy prodejce pro vybrané druhy zboží
e) ve které prodejce v rozhovoru s kupujícím pro to zboží
33. Kterými z následujících slov lze nahradit v textu podtržená slova, aniž by došlo ke změně
významu nebo vyznění textu?
a) závad – administraci
b) problémů – odbavení
c) chyb – zařízení
d) závad – ukončení
e) kazů – likvidaci
34. Která z následujících osob NEPOSTUPUJE podle výše uvedených podmínek při reklamaci
správně?
a) Petr si koupil nefunkční rádio v prostějovském obchodě firmy ELT, která má sídlo v Brně. Podle
kupní smlouvy může rádio nechat opravit v servisu v Olomouci, od kterého Petr chce, aby mu
vrátil část peněz z kupní ceny.
b) Michalovi přestala fungovat tiskárna, kterou koupil v e-shopu. Podle kupní smlouvy ji může
nechat opravit v záručním servisu, který je přímo v Přerově, kde bydlí. Michal ale adresoval
svou žádost o odstoupení od smlouvy obchodu, který e-shop provozuje a který sídlí v Ostravě.
c) Mirka si koupila boty ve zlínské pobočce obchodního řetězce se sídlem v Praze. Na jedné z bot
se rozbil zip, když byla Mirka na školení v Praze, a proto se rozhodla boty vrátit tam.
d) Šárka je majitelka soukromé jazykové školy, ale kávovar, který v ní má, kupovala jako fyzická
osoba. Porouchaný kávovar Šárka reklamovala v určeném záručním servisu a trvala na tom,
aby oprava byla provedena v zákonem dané lhůtě.
e) Pavle se rozbily hodinky, které dostala jako dárek a které byly pořízené v obchodě
v Pardubicích. Protože ale studuje v Českých Budějovicích, kde má obchod jeden ze svých
záručních servisů, chce je nechat opravit tam.
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Společné zadání otázek 35 až 37
Z detektivního příběhu: Profesor biologie zemřel ráno v prudkých bolestech, poté co se vykoupal
v jezírku poblíž skalních útesů, jež bylo naplněné mořskou vodou po nedávné bouři. Jeho poslední
slova byla „lví hříva“. Záda měl poseta velkými šrámy, které připomínaly důtky.
Další události onoho dne pomohly objasnit biologovu smrt, detektivovy poznámky se ovšem
pomíchaly.
A. Lidově se jí říká „lví hříva“ a je prudce jedovatá.
B. Smrt ho zastihla na témže místě jako jeho pána.
C. Obě události vyšetřující vedly k tomu, aby původce neštěstí hledali přímo v jezírku.
D. Odpoledne se pak obrátil na lékaře jiný muž z městečka, který měl po koupeli v jezírku prudké
bolesti.
E. Nedlouho po profesorově smrti pošel v křeči i jeho pes.
F. Vylovili zde velkou medúzu, kterou sem zřejmě zahnala nedávná bouře.
35. Z následujících nabídek uspořádání vyberte tu, která z výše uvedených vět vytvoří smysluplný,
logicky navazující celek.
a) D – E – F – B – C – A
b) E – D – C – A – B – F
c) D – C – B – A – E – F
d) A – E – C – B – F – D
e) E – B – D – C – F – A
36. Který ze závěrů lze vyvodit z informací uvedených v zadání?
a) Profesor byl úkladně zavražděn během koupání.
b) Medúza zahubila několik osob i psů z městečka.
c) Poslední slova, která vyslovil profesor biologie, se vztahovala k medúze.
d) Obyvatelé městečka věděli, že se nesmí koupat v jezírku po mořské bouři.
e) Profesorův pes pošel poté, co sežral jedovatou medúzu.
37. Kdyby se příhoda skutečně stala, jak by o ní referovala černá kronika? Vyberte vhodný nadpis,
shrnující nejpodstatnější informace o události.
a) Biolog zahuben objektem svého výzkumu
b) Jezerní stvůra již neohrožuje město
c) Smrt náruživých plavců
d) Jedovatá medúza zabíjela v jezírku
e) Nejen pes zaplatil za koupání životem
38. Které z uvedených opatření by nejméně oslabilo roční státní rozpočet ČR a zároveň se jedná
o položku na straně výdajů?
a) Zvýšení hrubého měsíčního platu každého z poslanců a senátorů Parlamentu ČR o 10 000 Kč
měsíčně.
b) Postavení nové stanice letecké záchranné služby v ceně 40 mil. Kč, včetně zakoupení
záchranářského vrtulníku v ceně 100 mil. Kč v každém kraji ČR.
c) Příspěvek 1 000 Kč měsíčně každému starobnímu důchodci v ČR.
d) Zrušení spotřební daně z tabákových výrobků.
e) Zrušení zpoplatnění některých úseků silnic a dálnic v ČR prostřednictvím dálničních známek
pro osobní automobily do 3,5 tuny.
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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) Přesný počet přijatých uchazečů v roce 2022.
b) Celkový počet podaných přihlášek za sledované období.
c) Rozdíl mezi počtem podaných přihlášek a počtem přijatých uchazečů v roce 2021.
d) Minimální počet uchazečů, kteří se ve sledovaném období dostavili k přijímací zkoušce.
e) Ve kterém roce byl do oboru X podán nejvyšší počet přihlášek.

Všeobecné znalosti
40. Určete, kteří spisovatelé patří do epochy realismu.
a) V. Hugo, K. J. Erben, E. T. A. Hoffmann, A. S. Puškin
b) N. V. Gogol, J. B. Racine, K. H. Mácha
c) Novalis, G. G. Byron, A. S. Puškin
d) W. Scott, A. Mickiewicz, H. Heine
e) Stendhal, L. N. Tolstoj, M. Twain
41. Vyberte hudební pojem, jenž NEURČUJE hlasitost tónu.
a) piano
b) allegro
c) decrescendo
d) sforzato
e) crescendo
42. Jak se nazývá jazykový prostředek vyjádřený následujícím podtrženým slovem, resp. slovy?
Po heydrichiádě bylo často slyšet: „Otevřete, gestapo!“
a) synekdocha
b) aluze
c) alegorie
d) metafora
e) epiteton
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43. Vyberte válku, jež se NEODEHRÁLA v první polovině 20. století.
a) španělská občanská válka
b) válka o Falklandy
c) italsko-etiopská válka (v Habeši)
d) zimní válka (mezi Finskem a SSSR)
e) 1. balkánská válka
44. Bible byla původně napsána
a) řecky, hebrejsky, aramejsky.
b) aramejsky, řecky.
c) latinsky, hebrejsky.
d) aramejsky, řecky.
e) latinsky, řecky, hebrejsky.
45. Mezi germánské jazyky NEPATŘÍ
a) islandština.
b) velština.
c) dánština.
d) norština.
e) gotlandština.
46. Jakému historickému architektonickému slohu odpovídá budova na obrázku?

a) art deco
b) kubismus
c) funkcionalismus
d) brutalismus
e) socialistický realismus
47. Vyberte správné iniciály jména světové političky na obrázku.

a) U. L.
b) A. M.
c) K. H.
d) M. T.
e) E. 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) Lyra
b) Váhy
c) Jižní kříž
d) Kompas
e) Orion
49. Který z následujících států je rozlohou největší?
a) Španělsko
b) Černá Hora
c) Francie
d) Kolumbie
e) Spojené království
50. Seřaďte města podle jejich zeměpisné délky od východu na západ.
a) Montevideo – Soul – Káthmándú – San Salvador – Skopje
b) San Salvador – Montevideo – Káthmándú – Soul – Skopje
c) Montevideo – Káthmándú – Skopje – San Salvador – Soul
d) Soul – San Salvador – Káthmándú – Montevideo – Skopje
e) Soul – Káthmándú – Skopje – Montevideo – San Salvador
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