
V každé z následujících úloh vyberte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova
v zadání.

1. tlustý
a) úzký b) pohledný c) hubený
d) slabý e) vyzáblý

2. soukromý
a) veřejný b) vlastní c) obecný
d) hromadný e) cizí

3. prodat
a) darovat b) koupit c) ukrást
d) najít e) vyhrát

4. sluha
a) král b) hrdina c) majitel
d) vládce e) pán

V každé z následujících úloh vyberte dvojici slov, mezi nimiž je vztah nejpodobnější vztahu
mezi dvojicí slov v zadání.

5. kniha : knihovna
a) čtenář : číst b) lyže : lyžárna c) žáci : škola
d) vlak : koleje e) vzdělání : moudrost

6. utíkat : rychle
a) spát : tvrdě b) chápat : chytrý c) růst : výška
d) osel : hloupě e) malovat : kreslit

7. krása : půvab
a) žena : krásná b) síla : silný c) Česko : Češi
d) odvaha : statečnost e) úcta : drzost

V každé z následujících úloh vyberte dvojici slov nebo výrazů, které se nejlépe hodí na
vynechaná místa ve větě v zadání.

8. _____ stromků se konalo v rámci rozsáhlého projektu, který pomáhal zvýšit odolnost
_____ vůči povodním.
a) Pěstování – zahrad b) Roubování – řek c) Vysazování – krajiny
d) Kácení – lesů e) Rozmístění – parků

9. Očkování se ____ hlavně těm, kteří budou pobývat v místech ____ vztekliny déle než
jeden měsíc.
a) nařizuje – přemnožení b) zakazuje – nedostatku c) týká – objevení
c) nabízí – šíření e) doporučuje – výskytu

10. Na výstavě se můžete v sedmi tematických celcích ____ s obyvateli souše i světa pod ____ moře.
a) podělit – úrovní b) seznámit – hladinou c) poučit – dnem
d) prohlédnout – vodou e) pobavit – dojmem
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1. CVIČNÝ TEST Z OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ V každé z následujících úloh vyberte výraz, který nejlépe odpovídá výrazu v zadání.

11. je o něm slyšet
a) je hlasitý b) je známý c) je důležitý
d) slyšeli jsme o něm e) vyslýchají ho

12. to nic není
a) neexistuje to b) není to na nic c) neznám to
d) nestojí to za pozornost e) nelíbí se mi to

13. místo k vědeckým pokusům
a) zkušebna b) kabina c) laboratoř
d) univerzita e) učebna

14. tvrzení odpovídající skutečnosti
a) pravda b) rozkaz c) věta
d) rada e) návod

Text k úlohám č. 15 až 22:
Svíce je symbolem světla. Hořením knotu je roztavován vosk, který se tím podílí na ohni: vztah mezi
duchem a hmotou. Tato světelná symbolika vždy hrála v myšlenkovém světě křesťanstva významnou
roli. K Římanům se svíce dostaly patrně od Etrusků. Pochodně, svíce nebo lampy byly zapalovány
v chrámech během bohoslužeb, před obrazy božstev, při pohřbech. V křesťanském kultu patří svíce
stejně jako kadidlo a hudba, omývání a procesí ke zvykům na první pohled indiferentním, které
teprve v duchovních souvislostech nabývají na smyslu. V neapolských katakombách se nacházejí
nástěnné malby z 5. stol., na nichž jsou vyobrazeni světci s hořícími svícemi. Podobná vyobrazení
najdeme i v Aquileji a Africe.

(Heinz-Mohr, Gerd: Lexikon symbolů. Volvox Globator, Praha 1999)

Vyberte tvrzení, které odpovídá tomu, co se píše v textu.

15. a) ano – b) ne Symbol svíce je pro křesťany důležitý.

16. a) ano – b) ne Svíci používali jako první Římané.

Vyberte tvrzení, které je v protikladu k tomu, co říká text.

17. a) ano – b) ne Malby se světci a svícemi jsou pouze v Neapoli.

18. a) ano – b) ne Ke křesťanskému kultu patří i jiné věci než svíce.

Rozhodněte, zda je, nebo není možné tyto informace získat z textu.

19. a) ano – b) ne Některé křesťanské zvyky získávají smysl jen ve svém duchovním významu.

20. a) ano – b) ne Vyobrazení světců nacházená v Africe jsou jednodušší než ta v Neapoli.

Rozhodněte, zda tyto informace vyplývají, nebo nevyplývají z textu.

21. a) ano – b) ne Římané přebírali některé poznatky od Etrusků.

22. a) ano – b) ne Je nutné, aby při všech bohoslužbách hořely svíce.
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Text k úlohám č. 23 až 27:
Inspicient pobíhá za kulisami s knihou v ruce, posílá herce v pravý okamžik a pravou dírou na jeviště,
diriguje nebo i vyluzuje zvuky za scénou a dává znamení, kdy má jít opona nahoru. Dále zvoní do
šaten, křičí po chodbách „začínáme“, hraje menší role, dupe jako kůň (když je v kuse kůň přede-
psán), tyká si s herci a dostává vynadáno za všechno, co se přihodí. Jako jsou velcí a menší režiséři,
jsou také velcí a menší inspicienti. Inspicient musí být současně v pravé i levé kulise, za scénou i v pro-
padu, musí dohlížet, je-li všechno na jevišti, musí vědět o všech rekvisitách a konec konců o reprisách
zastupuje režiséra. Je to muž na roztrhání. (K. Čapek: Jak se co dělá, O lidech. Praha 1960)

23. Kde pracuje inspicient? a) v televizi b) v cirkusu c) v divadle

U každého tvrzení rozhodněte, zda odpovídá tomu, co se píše v textu.

24. a) ano – b) ne Autor článku pokládá práci inspicienta za bezvýznamnou.

25. a) ano – b) ne Inspicient je výše postavený než režisér.

26. a) ano – b) ne Inspicient má mnoho různých úkolů.

27. a) ano – b) ne Herci se inspicientovými pokyny obvykle neřídí.

Text k úlohám č. 28 až 30:
Inženýrka ekonomie provede Vaše účetnictví, daně, mzdy aj. Výborná znalost daňové problematiky.
Praxe. Tel.: 909 564 875                                                                                                (inzerát)

U každého tvrzení rozhodněte, zda vyplývá z textu.

28. a) ano – b) ne V inzerátu se nabízí provedení pouze tří typů služeb, a to vedení
účetnictví, daní a mezd.

29. a) ano – b) ne Pisatelka inzerátu nemá praktické zkušenosti.

30. a) ano – b) ne Pisatelka inzerátu má vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomie.

Text k úlohám č. 31 až 34:

Adélka chodí pravidelně s rodiči každou 1. neděli o prázdninách do místní zoo. Je to dárek za vy-
svědčení. Letos ukončí už 7. třídu a rodiče jí slíbili, že bude-li mít na závěrečném vysvědčení samé
jedničky nebo alespoň vyznamenání (na vysvědčení nesmí být žádná trojka a aritmetický průměr
známek nesmí mít větší než 1,5), udělají si navíc ještě o prázdninách výlet do zoo v hlavním městě.

U každého z následujících tvrzení rozhodněte, zda odpovídá údajům v textu:

31. a) ano – b) ne K uskutečnění výletu do zoo v hlavním městě je nezbytné, aby Adélka
měla na vysvědčení samé jedničky.

32. a) ano – b) ne Čtyři dvojky a šest jedniček na Adélčině vysvědčení jsou postačující
pro uskutečnění výletu do zoo v hlavním městě.

33. a) ano – b) ne Trojka z matematiky a průměr 1,2 jsou považovány rodiči za splnění
podmínek, které stanovili pro uskutečnění výletu do zoo v hlavním městě.

34. a) ano – b) ne Jaké bude mít Adélka vysvědčení není rozhodující pro návštěvu místní zoo.
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Text k úlohám č. 35 až 39:
Babička má čtyři vnučky (Aničku, Petru, Barborku a Katku) a rozhodla se, že každé z vnuček uplete
k vánočním svátkům svetr. Doma měla 4 klubíčka bílé a 7 klubíček červené vlny po 100 gramech.
V obchodě ještě koupila 10 klubíček modré vlny po 50 gramech. Všechnu vlnu spotřebovala.

Babička ví, že:
•Petra s Barborkou jsou dvojčata a nechtějí mít svetry stejné.
•Pro každou z dvojčat je potřeba na svetr 400 g vlny.
•Anička a Barborka chtějí svetr jednobarevný.
•Katce a Aničce se nelíbí červená barva.
•Na svetr pro Aničku je potřeba o 100 g více vlny než pro Petru.

S jistotou víme, že:

35. a) ano – b) ne Babička spotřebuje na svetřík pro Katku 400 g vlny.

36. a) ano – b) ne Babička spotřebuje na svetřík pro Katku 300 g vlny.

37. a) ano – b) ne Barborka dostane pod stromeček bílý svetr.

38. Komu bude patřit modrý svetr pod stromečkem?
a) Barborce b) Aničce c) Katce
d) Petře e) Jednobarevný modrý svetr pod stromečkem určitě nebude.

39. Pod stromečkem bude vícebarevný svetr:
a) modro-bílý b) červeno-modrý c) červeno-bílý
d) modro-bílo-červený e) žádný

Text k úlohám č. 40 až 45:
Turistický oddíl uspořádal pro své členy orientační pochod. Byly vytýčeny trasy A, B a C od
nejjednodušší po nejobtížnější. Kromě startu a cíle prochází účastníci následující orientační hlídky:
U Studánky, Rozhledna, U Rybníčku, Pod Vrcholkem, Vrcholek, Dolinka, U Boží muky, Vysílač.

Víme, že:
• Každá trasa prochází (kromě startu a cíle) čtyřmi orientačními hlídkami.
• Účastníci nejjednodušší trasy a nejobtížnější trasy se potkají až v cíli.
• Účastníci trasy A musí projít hlídkou Pod Vrcholkem, ale neprochází kolem hlídky

Vrcholek ani Rozhledna.
• Trasa C vede přes orientační body Vysílač a Dolinka do cíle.
• „Béčkaři“ se mohou potkat s „Áčkaři“ u hlídky U Boží muky a s „Céčkaři“ u hlídky Rozhledna.

40. Který orientační bod určitě odlišuje trasu B od trasy A?
a) Dolinka b) Vrcholek c) Pod Vrcholkem
d) Rozhledna e) Vysílač

Která z tras A, B, C může vést současně přes orientační hlídky Pod Vrcholkem a Vrcholek?

41. a) ano – b) ne trasa A

42. a) ano – b) ne trasa B

43. a) ano – b) ne trasa C
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Trasa A vede určitě přes hlídku:

44. a) ano – b) ne Dolinka

45. a) ano – b) ne U Boží muky

Text k úlohám č. 46 až 48:

V cestovní kanceláři pořádají během celého roku cyklistické výlety do různých oblastí České repu-
bliky. Lze vybrat z jednodenních až šestidenních výletů, a to se snídaní, s polopenzí nebo plnou penzí.

V tabulce jsou uvedeny ceny jednotlivých výletů pro jednu osobu podle typu výletu a dále
celkový počet výletů, které se uskuteční během celého roku.

počet výletů
během roku

cena za osobu
se snídaní

cena za osobu
s polopenzí

cena za osobu
s plnou penzí

jednodenní 24 160 210 230

dvoudenní 15 300 340 390

třídenní 18 450 520 600

čtyřdenní 12 1 620 1 720 1 890

pětidenní 7 2 000 2 500 3 000

šestidenní 4 2 400 2 900 3 600

46. Kolik procent ze všech výletů zaujímají třídenní výlety?
a) 15 % b) 22,5 % c) 30,75 %
d) 12 % e) Žádná z uvedených odpovědí není správná.

47. Kolik utrží cestovní kancelář celkem za následující objednané výlety?
• 3 osoby – dvoudenní výlet s polopenzí
• 4 osoby – čtyřdenní výlet se snídaní
• 2 osoby – jednodenní výlet s plnou penzí

a) 8 250,– Kč b) 6 030,– Kč c) 7 960,– Kč
d) 5 400,– Kč e) Žádná z uvedených odpovědí není správná.

48. Jaká část všech uvedených cen výletů je vyšších než 1 620,– Kč?
a) dvě třetiny b) pět osmnáctin c) jedna polovina
d) čtyři devítiny e) Žádná z uvedených odpovědí není správná.

49. Je zadána operace�, která je pro všechna celá čísla definována takto:
a� ( )b a b ab a b= − + +2 3 4

O kolik je menší výsledek operace  3� 1 oproti výsledku operace  2� – 4?
a) o 29 b) o 34 c) o 12
d) Nelze rozhodnout. e) Žádná z uvedených možností není správná.
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Text k úlohám č. 50 až 52:
V chemické továrně vyrábějí dvě chemické látky A, B ve dvou různých zařízeních za různých teplot.
Výroba jedné dávky obou látek trvá od 6 hodin ráno do 15 hodin odpoledne. Počítač neustále za-
znamenává teplotu výrobního procesu do grafu:

50. Jaká je průměrná výrobní teplota (zaokrouhlená na jednotky) výrobního procesu látky A,
jestliže se teplota měří po půl hodině?
a) 24 °C b) 33 °C c) 45 °C
d) 32 °C e) Žádná z uvedených možností není správná.

51. Ve kterém časovém úseku byla teplota obou výrobních procesů stejná?
a) teploty se v každém okamžiku mění b) v době od 14:30 h do 15:00 h
c) v době od 9:30 h do10:00 h d) v době od 7:30 h do 8:00 h
e) Odpověď není ze zadání možná.

52. Po jak dlouhou dobu se teplota výrobního procesu látky B zvyšovala?
a) 3 hodiny b) 2,5 hodiny c) 4,5 hodiny
d) 3,5 hodiny e) 5 hodin

53. V dětském domově se osm dětí stará o malého pejska. Děti se dohodly, že s pejskem bude
jeden z nich chodit na procházku vždy ráno, další odpoledne a další večer. Děti se budou
střídat vždy ve stejném pořadí: Mirek, Anička, Jirka, Jana, Petra, Eva, Vláďa a Jindra. Po
Jindrovi zase půjde s pejskem na procházku Mirek a po Mirkovi Anička atd. Jestliže je dnes
2. července ráno a na procházku jde Mirek, kdo půjde na procházku 4. září odpoledne?
a) Jirka b) Jana c) Anička
d) Petra e) Eva
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54. V obchodě s oděvy je letní sleva, to znamená, že na každé zboží je poskytnuta sleva 25 %.
Maminka platila za vybrané zboží tisícikorunou a paní prodavačka jí vrátila 35,50 Kč. Kolik
by maminka musela zaplatit za totéž vybrané zboží, kdyby nebyla v obchodě letní sleva?
a) 1 286,– Kč b) 1 205,50 Kč c) 1 314,– Kč
d) 1 024,– Kč e) Odpověď nelze ze zadání jednoznačně určit.

55. Karel váží o 8 kg více než Jindra, Jindra váží o 4 kg méně než Pepa, který váží 62 kg.

Kolik gramů chybí všem třem klukům dohromady, aby vážili
1

4
tuny?

a) 231 400 g b) 2 314 000 g c) 640 000 g
d) 6 400 g e) 64 000 g

56. Kolem bazénu ve tvaru obdélníku o rozměrech 35 ×56 m má být vytvořen chodník široký
35 cm ze čtvercových dlaždic téže šířky, jako je šířka chodníku. Kolik dlaždic bude potřeba?
a) 5 604 b) 560 c) 524
d) 1 450 e) Ani jedna odpověď není správná.

57. Tři přirozená čísla jsou v poměru 2 : 4 : 5. Určete jejich součin, víte-li, že jejich součet je
roven součinu součtu čísel 10 a 1 s číslem 2.
a) 320 b) 160 c) 40
d) 480 e) Výsledek nelze jednoznačně určit.

58. Kamil má na posteli nachystané oblečení, které si má vzít na sebe do školy. Může si vybrat
ze tří triček, ze dvou kalhot a ze tří čepic. Všechny kombinace oblečení jsou možné. Kolik
možných kombinací tričko – kalhoty – čepice si může Kamil do školy obléci?
a) Možností je více jak 7 a méně než 12.
b) Možností je více jak 10.
c) Možností je právě 9.
d) Možností je více jak pět a méně jak 18.
e) Možností je méně než 5.

59. Do přípravného oddělení hudební školy chodí 15 žáků. Na konci roku se děti měly
rozhodnout, na jaký hudební nástroj se začnou učit hrát. 8 dětí si vybralo klavír, 5 dětí
housle, přičemž tři děti si vybraly klavír i housle. Ostatní děti se rozhodly hrát na jiný
nástroj, než je klavír a housle. Kolik takových dětí bylo?
a) 12 b) 2 c) 5
d) 7 e) Odpověď nelze ze zadání určit.

V následujících úlohách č. 60 až 62 porovnávejte hodnoty, které jsou uvedeny v kroužcích.

60. Je dáno 8 po sobě jdoucích přirozených čísel. Největší z nich je 19.
a) Větší je hodnota vpravo.
b) Větší je hodnota vlevo.
c) Nelze určit, která hodnota je větší.
d) Obě hodnoty jsou stejně velké.
e) Hodnota vpravo je o 2 menší než

hodnota vlevo.
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61. a) Větší je hodnota vpravo.
b) Větší je hodnota vlevo.
c) Větší bude hodnota vlevo, pokud

bude b záporné číslo.
d) Obě hodnoty jsou stejně velké.
e) Hodnoty nelze porovnat.

62. Tři sklenice medu stojí tolik, co devět sklenic marmelády. Dvě sklenice kompotu jsou
o 20,– Kč levnější než dvě sklenice marmelády. Sklenice kompotu stojí 24,– Kč.

a) Větší je hodnota vpravo.
b) Větší je hodnota vlevo.
c) Nelze určit, která hodnota je větší.
d) Obě hodnoty jsou stejně velké.
e) Hodnota vpravo je o 2 menší než

hodnota vlevo.

Text k úlohám č. 63 až 70:
V trojúhelníku a v kruhu jsou zakresleny další trojúhelníky a kružnice.

63. Kolik je na obrázku trojúhelníků?
a) 14 b) 15 c) 16
d) 17 e) 13

64. O kolik větší je počet kružnic v trojúhelníku
než počet trojúhelníků v kruhu, ale ne ve
velkém trojúhelníku?
a) 7 b) 3
c) Neliší se. d) 6
e) Žádná z uvedených možností není

správná.

65. Odečteme-li počet kružnic a trojúhelníků ve velkém kruhu, ale ne ve velkém trojúhelníku
od počtu všech trojúhelníků ve velkém trojúhelníku, dostaneme číslo:
a) 11 b) 9 c) 8
d) 14 e) Žádná z uvedených možností není správná.

66. Má-li malá kružnice hodnotu tři a malý trojúhelník hodnotu pět, jaký je součet hodnot všech
kružnic a trojúhelníků, které jsou ve velkém kruhu a současně ve velkém trojúhelníku?
a) 94 b) 151 c) 39
d) 33 e) Žádná z uvedených možností není správná.

U každého z následujících příkladů č. 67 až 70, rozhodněte, zda je tvrzení pravdivé:

67. a) ano – b) ne V trojúhelníku, ale ne v kruhu je méně malých kružnic než malých
trojúhelníků.

68. a) ano – b) ne Ve velkém trojúhelníku a ve velkém kruhu současně je celkem
9 malých kružnic a malých trojúhelníků.
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69. a) ano – b) ne Ve velkém trojúhelníku, ale ne ve velkém kruhu je počet malých
trojúhelníků o jeden větší než jejich počet ve velkém kruhu.

70. a) ano – b) ne Ve velkém kruhu a současně ve velkém trojúhelníku je stejný počet
malých kružnic jako malých trojúhelníků ve velkém trojúhelníku, ale ne ve
velkém kruhu.
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