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Všeobecné znalosti 

01. Který z následujících států je rozlohou nejbližší ČR? 
a) Albánie 
b) Dánsko 
c) Spojené království 
d) Černá Hora 
e) Portugalsko 

  

02. Seřaďte města podle jejich zeměpisné délky od východu na západ. 
a) Montevideo – Kuala Lumpur – Dakar – Podgorica – Abú Dhabí 
b) Podgorica – Montevideo – Abú Dhabí – Dakar – Kuala Lumpur 
c) Dakar – Montevideo – Kuala Lumpur – Podgorica – Abú Dhabí 
d) Dakar – Podgorica – Montevideo – Kuala Lumpur – Abú Dhabí 
e) Kuala Lumpur – Abú Dhabí – Podgorica – Dakar – Montevideo 

  

03. Určete, kteří spisovatelé NEPATŘÍ do epochy romantismu. 
a) Novalis, G. G. Byron, A. Mickiewicz 
b) W. Scott, A. S. Puškin, H. Heine 
c) K. J. Erben, E. T. A. Hoffmann, A. S. Puškin 
d) Novalis, M. Twain, G. Flaubert 
e) Stendhal, Novalis, A. S. Puškin 

  

04. Jakému historickému architektonickému slohu odpovídá budova na obrázku? 

 
a) gotika 
b) románský 
c) baroko 
d) klasicismus 
e) renesance 
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05. Vyberte správné iniciály jména světové političky na obrázku. 

 
a) M. A. 
b) H. C. 
c) K. H. 
d) A. M. 
e) M. O. 

  

06. Které z uvedených souhvězdí leží na zodiakálním pásu táhnoucím se na nebeské sféře 
symetricky podél ekliptiky v šíři ±8 stupňů? 

a) Malá medvědice 
b) Jednorožec 
c) Rak 
d) Labuť 
e) Perseus 

  

07. Vyberte hudební pojem, jenž NEURČUJE tempo. 
a) andante 
b) allegro 
c) vivace 
d) staccato 
e) moderato 

  

08. Jak se nazývá jazykový prostředek vyjádřený následujícím podtrženým slovem, resp. slovy? 
Cigareta bez dýmu je jako země bez plynu. 

a) metonymie 
b) synekdocha 
c) apoteóza 
d) anafora 
e) asonance 

  

09. Vyberte válku, jež se odehrála ve druhé polovině 19. století. 
a) španělská občanská válka 
b) krymská válka 
c) rakousko-turecká válka 
d) válka o španělské dědictví 
e) britsko-americká válka 

  

10. Světcem, který měl údajně kázat zvířatům, byl 
a) Petr (apoštol). 
b) Ježíš Kristus. 
c) Jan Křtitel. 
d) Jan Nepomucký. 
e) František z Assisi. 

  



4 

11. Mezi románské jazyky NEPATŘÍ 
a) gótština. 
b) portugalština. 
c) valonština. 
d) lotrinština. 
e) katalánština 

  

Verbální myšlení a jazykové kompetence 

12. Najděte mezi následujícími možnostmi tu, která je zapsána bez pravopisných a gramatických 
chyb. 

a) Podle rozsudku lékař nepochybyl, když zánět slepého střeva léčil, jako běžnou nevolnost 
z jídla. 

b) Pozvali dokonce Její Výsost britskou královnu Alžbětu II., a přesto o akci média neinformovala. 
c) Patogenní mikrobi na acylpyrin v roztoku reagovaly pomaleji než na ibuprofen. 
d) O konfliktu na blízkém Východě je spravil osobní vyslanec tamějšího emíra. 
e) Odnes ty Václavovi věci, které tu po něm zůstaly okamžitě pryč z domu. 

  

13. Které z následujících souvětí umožňuje více rozdílných interpretací? 
a) Studentky se musely nastěhovat do pokojů, kterým dominovaly secesní skříně, v nejtěžších 

dobách jich tam bylo vtěsnáno až osm. 
b) Ačkoli příběh brněnské secesní vily Löw-Beer není zdaleka tak známý jako osudy nedaleko 

stojící funkcionalistické památky, rozhodně stojí za pozornost. 
c) Původnímu staviteli pochopitelně nepřišlo na mysl, že vila bude jednou sloužit jako domov 

mládeže, takže nebylo snadné ji k tomuto účelu přebudovat. 
d) Osudy vily Tugendhat, která se nachází na Černopolní ulici v Brně, jsou známy i širší 

veřejnosti. 
e) Po válce byla vila Löw-Beer znárodněna a od roku 1954 začala fungovat jako domov mládeže. 

  

14. Textař potřebuje do refrénu písně dvojici slov se shodným počtem slabik a ve shodném pádě. 
Významově by se mu hodila podstatná jména kocábka a ledoborec, která ovšem mají v 1. pádě 
rozdílný počet slabik. Mají v některém jiném pádě shodný počet slabik? 

a) ne, v žádném 
b) ve 2. a 7. pádě množného čísla 
c) pouze v 7. pádě množného čísla 
d) v několika pádech jednotného čísla 
e) pouze v 5. pádě jednotného 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) prací prostředek v prášku 
b) zaručeně funkční spotřebič 
c) zaručený zlepšovák 
d) neodbytná reklama na prací prášek 
e) univerzální všelék 

  

16. Mezi slovy z různých evropských jazyků najděte to, které má jiný význam než ostatní. 
a) rey 
b) rain 
c) король (koroľ) 
d) roi 
e) king 
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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 vi deziras helan aŭ nigran bieron? 

a) Proč podléhat temným touhám? 
b) Opravdu vedou dobré skutky do pekla? 
c) V těch velkých halách jsou zásoby granitu? 
d) Viděli jste někdy bílého a černého medvěda? 
e) Přejete si světlé, nebo tmavé pivo? 

  

18. Přečtěte si pozorně následující gramatická pravidla fiktivního jazyka NMALI. 
1) Kořen nmalských podstatných jmen je dvojslabičný a končí na -I. 
2) V nmalštině nenajdeme nám známé kategorie jednotného a množného čísla, místo toho se zde 
rozlišují kategorie maločet, vícečet a bezčet. 
Maločetná kategorie se vyjadřuje pomocí přípony -KU a označuje 1–2 exempláře. 
ARIKU jedno až dvě děti 
Pouze k označení párových orgánů či končetin se užívá koncovky zdvojené. 
VINIKUKU ledviny 
Vícečetná kategorie se vyjadřuje pomocí přípony -KUPA a označuje více než dva exempláře. 
IMIKUPA řada mužů 
Bezčetná kategorie se vyjadřuje pomocí přípony -KUPAKI a označuje nesčetné množství či 
všechny exempláře skupiny. 
ARIKUPAKI všechny děti 
Pokud víme, že „LIS“ je sloveso a „HABA“ přídavné jméno, můžeme konstatovat, že pouze jediná 
z vět v nabídce je gramaticky správným překladem nmalské věty IMIKUPAKI LIS HABA ANIKUKU. 
Vyberte ji. 

a) Muž má obě ruce levé. 
b) Oba muži mají dobré srdce. 
c) Všichni muži mají silné ruce. 
d) Řada mužů má dobré srdce. 
e) Bezpočet mužů má chytrou hlavu. 

  

19. V následující větě je skryto slovo označující rostlinu. Najděte ho. Neměňte pořadí slov ani 
pořadí písmen v nich. 
Po dlouhém výletu v nových botách mě bolí pata. 
O jakou rostlinu se jedná? 

a) o listnatý strom 
b) o zahradní květinu 
c) o léčivou bylinu 
d) o keř 
e) o jehličnatý strom 

  

20. Které cizí slovo označuje vytyčení hranic? 
a) divergence 
b) demarkace 
c) dekapitace 
d) ratifikace 
e) stratifikace 
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21. Který frazeologizmus odpovídá významu být zadýchaný? 
a) být jako na jehlách 
b) mít duši na jazyku 
c) mít jazyk na vestě 
d) mít roupy 
e) mít nabroušený jazyk 

  

22. Doplňte přirovnání. 
Franta pracoval celý den na poli, a tak usnul jako… 

a) sedlák u Chlumce. 
b) mladé tele. 
c) když ho do vody hodí. 
d) tělo bez duše. 
e) by se do země propadl. 

  

23. Stejný etymologický základ jako slovo principál NEMÁ slovo 
a) primátor. 
b) premiér. 
c) princezna. 
d) primitivní. 
e) print. 

  

24. Stejný etymologický základ jako slovo komplikovat NEMÁ slovo 
a) replika. 
b) komplic. 
c) kompot. 
d) implikovat. 
e) komplex. 
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Kritické myšlení 

Společné zadání otázek 25 až 27 
Z detektivního příběhu: Kocour zámožné lady Bigginsové byl unesen. Vzápětí ji únosce či 
únoskyně telefonicky žádal(a) o výkupné. V telefonu se ozval zvláštní, vyšší hlas, nebylo jasné, 
zda je ženský, či mužský. Dotyčný/á volal(a) opakovaně, telefonáty byly krátké. Lady ihned 
kontaktovala policii a té se poslední telefonát podařilo zaznamenat. 
Další šetření ukázalo pozoruhodné skutečnosti, poznámky z vyšetřování se ovšem pomíchaly. 
A. Na majáku se ale nacházelo i centrum sportovních potápěčů a celá jejich výbava. 
B. Je výrazně vyšší, ale pouze po dobu několika sekund, poté přejde do normálu. 
C. Zde v inkriminovanou dobu pobýval pouze správce majáku, zavalitý muž s hlubokým hlasem. 
D. Mimo jiné zásoba hélia, která se používá s kyslíkem při potápění. 
E. Signál vyšetřující zavedl k místnímu majáku. 
F. Hélium má tu vlastnost, že se po jeho vdechnutí změní hlas. 
25. Z následujících nabídek uspořádání vyberte tu, která z výše uvedených vět vytvoří smysluplný, 
logicky navazující celek. 

a) F – E – C – A – B – D 
b) A – D – C – F – B – E 
c) E – A – C – D – B – F 
d) A – E – C – B – F – D 
e) E – C – A – D – F – B 

  

26. Jaký závěr o vyděrači lze vyvodit z výše uvedených informací? 
a) Výkupné požadoval sportovní potápěč, který se před voláním nadechl hélia. 
b) Výkupné nemohl požadovat nikdo z majáku. 
c) Výkupné mohl požadovat správce majáku, pokud se před voláním nadechl hélia. 
d) Správce majáku mohl kocoura unést, výkupné ale požadoval někdo jiný. 
e) Výkupné požadoval někdo ze sportovních potápěčů s vyšším hlasem. 

  

27. Kdyby se příhoda skutečně stala, jak by o ní referovala černá kronika? Vyberte vhodný nadpis, 
shrnující nejpodstatnější informace o události. 

a) Nalezení uneseného mazlíčka 
b) Únosce kocoura nalezen na majáku 
c) Hélium ve službách únosců 
d) Kocour jako předmět vydírání 
e) Muž s podivným hlasem vydíral 

  

28. Akademický slovník cizích slov podává o heslu polyftong tyto informace. 
polyftong, -u m ˂ř˃ lingv. řidč. spojení několika samohláskových prvků v jediné slabice (op. 
monoftong) 
Který z následujících údajů ve slovníku NEZJISTÍME? 

a) jaký je jeho gramatický rod 
b) jak se v češtině skloňuje 
c) v jakých spojeních se užívá 
d) jaké slovo má opačný význam 
e) jak často se používá 

  



8 

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) Ve kterém roce byl do oboru X podán nejnižší počet přihlášek. 
b) Celkový počet přijatých uchazečů za sledované období. 
c) Počet úspěšných absolventů oboru X v roce 2020. 
d) Meziroční vývoj počtu podaných přihlášek mezi roky 2020 a 2021. 
e) Počet uchazečů, kteří si ve sledovaném období podali přihlášku a nedostavili se k přijímací 

zkoušce. 
  

30. Při rozhovoru s finančním poradcem klient na otázku „Podepsal jste 5. září 2020 směnku 
v hodnotě 20 tisíc korun?“ odpověděl pouze „Ne.“ Budeme-li klientovi věřit, pak lze bez znalosti 
dalších informací na základě tohoto dialogu s jistotou říct, že 

a) směnka ze dne 5. září 2020 byla zfalšovaná. 
b) směnka byla podepsána jindy než 5. září 2020. 
c) částka na směnce činila méně než 20 tisíc korun. 
d) klient nedluží částku 20 tisíc korun. 
e) klient popírá, že by 5. září 2020 podepsal směnku na 20 tisíc korun. 

  

31. Které z uvedených opatření by nejvíce 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) Zrušení spotřební daně z tabákových výrobků. 
c) Zvýšení hrubého měsíčního platu každého z poslanců a senátorů Parlamentu ČR o 10 000 Kč 

měsíčně. 
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 právní asistence je neživotním pojištěním pro případ vybraných rizik. Pojistníkem, který 
uzavřel s pojišťovnou pojistnou smlouvu, je společnost IMAX, jejíž produkty pojištěný užívá. 
Pojistník upozorňuje pojištěného (zájemce o pojištění) na důsledky spojené s tím, že se nestává 
pojistníkem: práva a povinnosti, která občanský zákoník přiznává výhradně pojistníkovi z titulu 
uzavřené pojistné smlouvy, se nevztahují na pojištěného, není-li v občanském zákoníku výslovně 
uvedeno, že uvedená práva a povinnosti může vykonávat i pojištěný. Pojištění je možné sjednat 
společně s koupí zboží nebo služby poskytované pojistníkem, zboží nebo službu je možné si 
zakoupit i odděleně, tj. bez pojištění. 
Pojištění je pojištěním právní ochrany a obsahuje následující: telefonickou službu poskytující 
právní podporu, [_________________], které se týkají zejména všeobecných právních otázek a 
nejasností v rámci prevence sporů v oblasti vztahů s úřady a institucemi, s cílem nalezení řešení 
jeho pojistné události mimosoudním smírem a/anebo dohodou; a dále s cílem nalezení řešení jeho 
pojistné události v soudním jednání, případně v exekučním jednání, a to zejména pověřením 
dodavatele služeb právním zastoupením pojištěného. 
32. Kterou z následujících výpovědí lze doplnit na vynechané místo v textu, aby byl text soudržný 
a logický? 

a) bez níž pojištěný zřejmě neuspěje ve sporech 
b) na níž se dohodne pojištěný s protistranou při potížích 
c) jež nebude poskytnuta v takových případech 
d) na kterou se pojištěný může obrátit s jakýmikoliv otázkami 
e) kterou se pojištěný zavázal využít ve všech otázkách 

  

33. Kterými z následujících slov lze nahradit v textu podtržená slova, aniž by došlo ke změně 
významu nebo vyznění textu? 

a) dopady – vymáhat 
b) implikace – čerpat 
c) následky – uplatňovat 
d) výsledky – aplikovat 
e) následky – provozovat 

  

34. Která z následujících osob NEMŮŽE čerpat služby na základě výše uvedených podmínek 
pojištění? 

a) Anna si pořídila nové auto na leasingovou smlouvu, jejíž součástí bylo pojištění právní 
asistence. Dostala se do finančních potíží a před jednáním o exekuci očekává, že bude moct 
svou situaci konzultovat s právním poradcem. 

b) Štěpán jezdí autem, které má na leasing od společnosti IMAX. Byl účastníkem dopravní 
nehody, kterou nezavinil. Když chtěl jednat s pojišťovnou od uhrazení následků nehody, 
pojišťovna ho odmítla, protože to může podle občanského zákoníku pouze pojistník. 

c) Viktor po havárii, kterou zavinil, očekává náročné jednání s majitelem druhého auta, které je 
úplně zničené a jehož majitel navíc žádá bolestné. Viktor současně s leasingem auta zakoupil 
i pojištění právní asistence, kterou teď hodlá čerpat. 

d) Mirka si pořídila na leasing nové auto, se kterým poškodila jiný vůz. Firma, jíž poškozené auto 
patří, chce od Mirky vymoct náhradu škody soudní cestou. Mirka v rámci svého pojištění žádá 
o právní pomoc při soudním sporu. 

e) Aleš se chce mimosoudně dohodnout na řešení následků havárie, kterou nezavinil, ale při 
které utrpěl těžká zranění. Očekává, že v rámci pojištění, které uzavřel současně 
s leasingovou smlouvou se společností IMAX, mu bude zajištěno právní zastoupení. 

  



10 

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 „Kouše, nebo neškrábe“? 

a) Neškrábe nebo nekouše. 
b) Neškrábe, nebo kouše. 
c) Nekouše, ačkoli neškrábe. 
d) Nekouše, nebo škrábe. 
e) Nekouše a neškrábe. 

  

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 „Pálí a studí“ nepravdivý, pak je pravdivý výrok 

a) Nepálí nebo nestudí. 
b) Ačkoli pálí, nestudí. 
c) Nepálí a studí. 
d) Pálí a nestudí. 
e) Ačkoli nestudí, nepálí. 

  

37. „Některé myši nejsou potkani. Každá myš je savec.“ Co z těchto premis plyne? 
a) Žádný savec není potkan. 
b) Některý savec je potkan. 
c) Některý savec není potkan. 
d) Každý potkan je myš. 
e) Některý potkan není savec. 

  

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) 100 
b) 200 
c) 300 
d) 400 
e) 500 
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39. Jaký je výsledek příkladu vpravo? 

 
a) 0,25 
b) 2 
c) 1 
d) -1 
e) -0,25 

  

40. Který z obrazců by jako pátý nejlépe doplnil řadu? 

 
a) b) c) d) e) 

  

  

41. Který z obrazců nejlépe doplňuje řadu? 

 
a) b) c) d) e) 

 
 

  

42. Který zlomek je svou hodnotou nejblíž číslu 1/2? 
a) 5/12 
b) 13/22 
c) 7/17 
d) 11/19 
e) 12/21 
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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 25 osob v čase 8:00–10:00. Které učebny můžete využít? 

 
a) Pouze učebnu 5. 
b) Pouze učebnu 2. 
c) Učebnu 2 nebo učebnu 4. 
d) Učebnu 2 nebo učebnu 5. 
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 NEPLATÍ. 

 
a) Pokud by se konference konala ve čtvrtek mezi 10:00–11:00, Oto se jí nemůže zúčastnit. 
b) Konference se může uspořádat v úterý tak, aby se jí zúčastnili všichni. 
c) Pokud by se konference konala ve středu mezi 10:00–11:00, Petra se jí nemůže zúčastnit. 
d) Existuje jen jeden den, kdy je možné konferenci uspořádat tak, aby se jí účastnili všichni. 
e) Konference pořádané ve čtvrtek se budou moci zúčastnit jen dva kolegové. 

  

45. Na mapě je Čohácká dědina vyznačena 6 cm od Olomouce. Víme-li, že mapa má měřítko 
1 : 150 000, jaká je dle této mapy mezi oběma místy vzdálenost vzdušnou čarou? 

a) 4 km 
b) 9 km 
c) 18 km 
d) 40 km 
e) 90 km 

  

46. Součet deseti po sobě jdoucích celých čísel je roven 125. 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 pětikoruny. 
Nejvíc je ale v peněžence dvacetikorun. Jaká je celková hodnota mincí v peněžence? 

a) 113 Kč 
b) 120 Kč 
c) 133 Kč 
d) 148 Kč 
e) 165 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) spása 
b) právo 
c) báseň 
d) nárok 
e) lázeň 

  

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) 52, 50, 48, 46, 45, 42, 40, 39, 38 
b) 34, 38, 40, 42, 49, 50, 51, 52, 53 
c) 33, 34, 35, 38, 41, 45, 46, 50, 53 
d) 34, 38, 39, 40, 46, 48, 50, 52, 53 
e) 33, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 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) 4 
b) 5 
c) 6 
d) 7 
e) 8 

  

 

 


