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OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY2

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

1. NÁLADOVÝ
(A) zlostný
(B) veselý
(C) vznětlivý
(D) naladěný
(E) vyrovnaný
 

2. SPANILÝ
(A) rozcuchaný
(B) nečistý
(C) urostlý
(D) zmačkaný
(E) nevzhledný
 

3. ZDRŽENLIVÝ
(A) zrychlený
(B) unáhlený
(C) opožděný
(D) popoháněný
(E) zpomalený
 

4. NEVYZPYTATELNÝ
(A) spolehlivý
(B) předvídatelný
(C) zvladatelný
(D) přepadlý
(E) vypočítavý
 

5. PLÝTVAVÁ
(A) štědrá
(B) střídmá
(C) odměřená
(D) velkomyslná
(E) bohatá
 

6. RESPEKTOVANÝ
(A) neoblíbený
(B) uznávaný
(C) neokázalý
(D) opovrhovaný
(E) nepotřebný
 

7. VSTŘÍCNÝ
(A) otevřený
(B) odměřený
(C) odvážený
(D) strojený
(E) zaujatý
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OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY 3

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

8. VYPRAT : POVĚSIT
(A) dozrát : vykvést
(B) složit : nosit
(C) zasít : vyrůst
(D) vylít : nabrat
(E) ušít : roztrhat
 

9. KEŘ : KŘOVÍ
(A) maliny : plod
(B) pavouk : pavučina
(C) klubko : provaz
(D) člověk : dav
(E) sad : strom
 

10. MLUVIT : MLČET
(A) jíst : pít
(B) orat : sít
(C) jet : řídit
(D) spát : bdít
(E) stát : postávat
 

11. NÁDVOŘÍ : HRAD
(A) dům : místnost
(B) dlažba : kostka
(C) náměstí : město
(D) moře : ostrov
(E) zahrada : altánek
 

12. KLADKA : KLADKOSTROJ
(A) vlákno : látka
(B) peří : ptactvo
(C) auto : letka
(D) les : strom
(E) sníh : nanuk
 

13. LÁTKA : POTISK
(A) povlečení : postel
(B) podlaha : linoleum
(C) dům : garáž
(D) člověk : hlava
(E) dub : strom
 

V každé z následujících úloh vyberte slovo či dvo-
jici slov nebo výrazů, která se nejlépe hodí na vy-
nechaná místa ve větě v zadání.

14. Hlavní město Mexika je neustále se roz-
růstající ________, a  je domovem pro více 
než osmnáct milionů lidí – podle úředníků 
hrozí hlavnímu městu nedostatek vody 
a bez okamžitého zásahu hrozí, že se zcela 
zhroutí _______ města.

(A) metropole – zásobování
(B) kolos – zavlažování
(C) město – čištění
(D) civilizace – zalévání
(E) problém – radnice
 

15. Společnost Unipap z  Býště na Pardubicku 
jako _________ průmyslových obalů ročně 
vyprodukuje až 1000 tun papírového od-
padu, ale na tuto surovinu v  současnosti 
nemá ___________, proto ji využije na vytá-
pění výrobních objektů.

(A) odběratel – dopravu
(B) vývozce – právo
(C) dovozce – výrobu
(D) výrobce – odběratele
(E) spotřebitel – kotel
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OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY4

16. Na osm desítek profesionálních a  dob-
rovolných ekologů se na konci února zú-
častní mapování výskytu velkých šelem 
v CHKO Beskydy, __________ cílem je nejen 
sběr zoologických dat na území o  rozloze 
přes 1000 kilometrů čtverečních, ale také 
ochrana vzácných __________ před pytláky.

(A) jelikož – ptáků
(B) jehož – druhů
(C) protože – hadů
(D) neboť – rostlin
(E) snadným – šelem
  

17.  ______ jsem samotář, dokážu se ________ 
společnosti.

(A) Když – vměstnat do
(B) Protože – začlenit do
(C) Třebaže– bavit ve
(D) Nýbrž – vmísit do
(E) I když – zostudit ve
 

18. V hlavním městě Kalifornie se již řadu let 
snaží _________ spotřebu elektrické ener-
gie domácnostmi, ale jelikož _________ za 
používání spořivých spotřebičů nijak zá-
vratně nepomohly, město nakonec vsadilo 
na osvědčený americký způsob – srovná-
vání se sousedy.

(A) omezit – pokuty
(B) snížit – slevy
(C) zvýšit – výhody
(D) spočítat – odpustky
(E) změřit – dárky
 

19. Bohatí lidé ke spokojenosti většinou ne-
potřebují _____ automobily, potřebují
_____ .

(A) pojízdné – auta
(B) veliké – autobusy
(C) ohromné – úctu
(D) drahé – luxus
(E) nějaké – pýchu
 

V následujících úlohách vycházejte pouze z infor-
mací uvedených v  úvodním textu. Každou úlohu 
řešte nezávisle na ostatních.

TEXT K ÚLOHÁM 20 AŽ 23

Tajemní Mayové promluvili

Mayové. Civilizace plná tajemství a jedna z nej-
starších amerických kultur zabírala území celé 
Střední Ameriky, od Guatemaly po Mexiko. Její 
rozkvět se obvykle datuje na období od roku 
300 před naším letopočtem do roku 800 na-
šeho letopočtu, ale její existence zřejmě sahá 
minimálně do roku 1500 před i  po našem le-
topočtu. Její obyvatelé jsou ve své době mezi 
Američany neporazitelní v  astronomických, 
matematických a  jazykovědných znalostech. 
Popisují cykly dávno minulých dob a  propo-
čítávají kosmické děje na tisíciletí dopředu. 
Mayská říše patří k nejvyspělejším na planetě. 
Přesto zanikne, jakoby naráz, když její obyva-
telé opustí bohatá města dříve, než je mohou 
dobýt Španělé. Nikdo s  jistotou neví proč. Její 
pyramidy ční z hlubin džungle a dávají jen tu-
šit, že o podivném národě Mayů, jehož kultura 
stála na pevné víře v podřízenosti kosmickým 
procesům, nevíme ještě téměř nic.

Přesně 365 schodů, tak jako dní v  roce, vede 
na vrchol devítistupňové Kukulkánovy pyrami-
dy v mayském Chitzen Itzá v dnešním Mexiku. 
Ze čtyř stran pyramidy pak vedou čtyři scho-
diště po 91 schodech na vrcholovou plošinu. 
Devět stupňů vrhá o  slunovratu na schodiště 
zubatý stín, který představuje božského ope-
řeného hada Kukulkána. Jak slunce stoupá či 
klesá, vystupuje a sestupuje stín po schodech. 
Na vrcholu pyramidy se nachází chrám, kde se 
uskutečňovalo spojení nebe se Zemí a chrámo-
ví kněží, kteří lidu vládli, zde mimo jiné pozo-
rovali hvězdy. Mayové jsou světovými mistry 
astronomie a kalendářů. Jejich dokonalost do-
hání až naše moderní civilizace.

Epocha 09/2006
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OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY 5

20. Jaká byla délka doby rozkvětu mayské ci-
vilizace podle obvyklé datace v uvedeném 
textu?

(A)   300 let
(B)   500 let
(C)   800 let
(D) 1100 let
(E) 1500 let
 

21. Které z následujících tvrzení vyplývá z uve-
deného textu?

(A) Mayská říše pozvolna zanikala ještě před 
dobytím Španěly.

(B) Obyvatelé USA byli v mayské době nepo-
razitelní v  astronomických a  matematic-
kých znalostech.

(C) Součet schodů všech čtyř stran každé 
mayské pyramidy je roven počtu dní v roce.

(D) Mayská civilizace existovala patrně ales-
poň 3 tisíce let.

(E) Mayské vědění v oblasti astronomie a ka-
lendářů bylo již kolem roku 1500 n. l. pře-
konáno.

 

22. Které z následujících tvrzení souhlasí s uve-
deným textem?

(A) Socha Kukulkána vrhá na schody pyramidy 
stín.

(B) Na vrcholu Kukulkánovy pyramidy se na-
chází Chitzen Itzá.

(C) Dokonalost mayské astronomie byla v po-
sledních desetiletích překonána.

(D) Mayové byli ve své době mezi Američany 
neporazitelní v  matematice a  jazykových 
znalostech.

(E) Mayská kultura stála na pevné víře v Boha.
 

23. Které z  následujících tvrzení nesouhlasí 
s uvedeným textem?

(A) Na vrchol Kukulkánovy pyramidy vede 
právě 365 schodů.

(B) Existence mayské říše sahá minimálně do 
roku 1500 před naším letopočtem i našeho 
letopočtu.

(C) Mayská civilizace zabírala území celé 
Střední Ameriky, od Guatemaly po Mexiko.

(D) Jak slunce stoupá či klesá, stín na vrcholu 
Kukulkánovy pyramidy mizí a znovu se ob-
jevuje.

(E) Chrámoví kněží vládli mayskému lidu.
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OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY6

TEXT K ÚLOHÁM 24 AŽ 26

Rodiče by měli sledovat, zda nápoje, sladkosti 
a  koláče, které dávají dětem, neobsahují některá 
umělá aditiva (neboli „éčka“). Byla zveřejněna 
první studie potvrzující, že některé přísady v  jíd-
le souvisejí s  hyperaktivitou a  dalšími problémy 
s chováním. 

Britská vládní Agentura pro potravinové stan-
dardy již vypracovala nové rady pro spotřebitele, 
které doporučují rodičům nedávat dětem výrobky 
obsahující jistá „éčka“, pokud jejich děti vykazují 
známky hyperaktivity nebo poruchy ADHD (hy-
peraktivita s  poruchou pozornosti). Podle někte-
rých odborníků a aktivistů zabývajících se zdravím 
však vláda propásla příležitost některá aditiva 
úplně zakázat a  odpovědnost hodila na rodiče. 
Dospělým bylo doporučeno kontrolovat štítky na 
potravinách. Mnoho sladkostí a  pečiva se však 
prodává bez označení, stejně jako třeba zmrzlina.

Hyperaktivita se projevuje zvýšeným množstvím 
pohybu, impulzivitou a nepozorností a může ztě-
žovat učení. Není přesně jasné, kolik lidí hyper-
aktivita postihuje. V Británii se uvádí, že těžší for-
mou trpí 2,4 až 5 % populace. Vědci z univerzity 
v  Southamptonu zkoumali reakce 153 tříletých 

dětí a 144 dětí ve věku mezi osmi a devíti lety na 
směs aditiv v různých nápojích. A zjistili, že umělá 
potravinářská barviva a přísady na ně měly „škod-
livý vliv“. Děti pily směs aditiv s umělými barvivy 
a konzervanty, jako je benzoan sodný, běžně užíva-
ný v nealkoholických nápojích. Směs byla navržena 
tak, aby odrážela to, co běžné dítě obvykle zkonzu-
muje za den.

Zjistilo se, že když děti dostaly nápoje obsahující 
testovanou směs, jejich hyperaktivita se zvětšila. 
Některé děti reagovaly významně, jiné skoro ne. 
Poruchy v chování po konzumaci aditiv se objevi-
ly u dětí v celé populaci, nikoli jen u  těch trpících 
hyperaktivitou. Profesor Jim Stevenson, který stu-
dii vedl, tvrdí, že nyní máme jasný důkaz, že směs 
jistých potravinových barviv a  benzoových kon-
zervantů může mít negativní vliv na chování dětí. 
Už dříve se objevily důkazy, že dětem s poruchami 
chování může pomoci vyřazení některých potra-
vinových barviv z  jídelníčku. Podle profesora Ste-
vensona mohla vláda přijmout přísnější opatření 
a  barviva zakázat, ale uznává, že téma benzoanu 
sodného je třeba vnímat komplexněji.

 Ekolist.cz 7. 9. 2007

24. Které z následujících potravin nejsou v tex-
tu přímo zmíněny jako potenciálně škodli-
vé?

(A) zmrzlina
(B) nápoje
(C) koláče
(D) pečivo
(E) sušenky
 

25. O kterých látkách, jež mohou být škodlivé, 
se uvedený text nezmiňuje?

(A) o aditivech
(B) o benzoových konzervantech
(C) o potravinových barvivech
(D) o benzoanu sodném
(E) o umělých aromatech
 

26. Které z následujících tvrzení vyplývá z uve-
deného textu?

(A) Rodiče jsou nezodpovědní, když dávají dě-
tem potraviny s „éčky“.

(B) Většina „éček“ je zdraví škodlivá.
(C) Podle profesora Stevensona měla vláda 

některá „éčka“ zakázat.
(D) V celosvětové populaci trpí hyperaktivitou 

až 5 % lidí.
(E) Barviva se používají v nealkoholických i al-

koholických nápojích.
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OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY 7

Následující úlohy se vztahují k textu a uvedeným podmínkám. Každou úlohu řešte nezávisle na ostatních.

TEXT K ÚLOHÁM 27 AŽ 32

6 dětí (Franta, Karla, Pepa, Jaroslava, Lukáš 
a Mirka) se zúčastnilo hudební soutěže. Každý 
hrál na jiný nástroj z těchto: bicí, trubka, varha-
ny, tuba, fl étna, kytara. Každý dostal pořadové 
číslo od 1 do 6, které určovalo, jak děti hrály za 
sebou.

Dále víme že:

• Dívky měly dechové nástroje (tuba, trubka 
nebo fl étna) a sudá pořadová čísla.

27. Kdo vystoupil jako poslední a jaký měl ná-
stroj?

(A) Jaroslava, tuba
(B) Pepa, kytara
(C) Lukáš, trubka
(D) Mirka, fl étna
(E) Karla, varhany
 

28. Kdo vystoupil jako druhý?
(A) Karla
(B) Franta
(C) Pepa
(D) Jaroslava
(E) Odpověd nelze jednoznačně určit.
 

29. Jaký je součet pořadových čísel Lukáše 
a Franty?

(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6
(E) 7
 

•  Pepa hrál na kytaru.

•  Jaroslava a Karla měly nástroje začínající na 
T a každá dostala jedno z pořadových čísel 
2 nebo 4.

•  Franta hrál na bicí a vystoupil první.

•  Pepa vystoupil mezi Karlou a Jaroslavou.

•  Karla měla nástroj, jehož název tvoří 4 pís-
mena.

30. Které z dětí hrálo na trubku?
(A) Karla
(B) Pepa
(C) Jaroslava
(D) Lukáš
(E) Mirka
 

31. Na které nástroje hráli Pepa a Karla?
(A) tuba, bicí
(B) trubka, kytara
(C) kytara, varhany
(D) bicí, fl étna
(E) kytara, tuba
 

32. Vystoupení na kytaru nebo bicí trvalo 24 
minut, na varhany 31 minut a  na dechové 
nástroje (tuba, trumpeta nebo fl étna) 40 
minut. Kolik minut trvalo dohromady vy-
stoupení dětí s pořadovými čísly 2 a 4?

(A) 55 minut
(B) 62 minut
(C) 64 minut
(D) 71 minut
(E) 80 minut
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OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY8

TEXT K ÚLOHÁM 33 AŽ 36

U kontejneru se potkaly 4 toulavé kočky:
 zrzavá, 
 černá, 
 mourovatá a 
 trojbarevná. 
Každá si k snídani vyhrabala jiný „voňavý“ zby-
tek: kůži z makrely, 
 hlavu sledě, 
 kousek plesnivého sýra a 
 nakousnutý kuřecí karbanátek.
Po vydatné snídani se uvelebily na svých oblí-
bených místech na skládce:
 jedna u prasklé pneumatiky, 
 druhá na starém gramofonu a 
 další dvě spolu na polorozbořené zídce.

Vypozorovali jsme, že:
• na kůži z makrely si pochutnala kočka, která 

odpočívá na zídce,

• černá kočka posnídala plesnivý sýr,

• zrzavá kočka se povaluje na gramofonu,

• kočka, která se vyhřívá u prasklé pneumati-
ky, snědla karbanátek.

33. O které kočce víme s určitostí, že odpočívá 
na zídce?

(A) o zrzavé
(B) o mourovaté
(C) o trojbarevné
(D) o černé
(E) Ani o jedné to nelze tvrdit s určitostí.
 

34. Jakou dobrotu měla k  snídani zrzavá koč-
ka?

(A) plesnivý sýr
(B) karbanátek
(C) hlavu sledě
(D) kůži z makrely
(E) Nelze jednoznačně určit.
 

35. Které všechny kočky si mohly pochutnat 
na kůži z makrely?

(A) jen zrzavá
(B) jen mourovatá
(C) jen trojbarevná
(D) jen mourovatá a trojbarevná
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná.
 

36. Které tvrzení je postačující k doplnění chy-
bějících informací?

(A) Kočka z gramofonu snídala sledě.
(B) Trojbarevná kočka neleží na zídce.
(C) Zrzavá kočka nesnědla kůži z makrely.
(D) Kočka, která jedla sýr, leží na zídce.
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná.
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OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY 9

TEXT K ÚLOHÁM 37 AŽ 40

39. Jaký je rozdíl nadmořských výšek mezi nej-
vyšším a nejnižším bodem, kterého během 
své cesty dosáhl Horymír?

(A) 496 metrů
(B) 497 metrů
(C) 498 metrů
(D) 499 metrů
(E) 500 metrů
 

40. Kolikrát se při své cestě Šemík a Břetislav 
ocitli ve stejné nadmořské výšce (není 
myšleno pouze na konci dne, výchozí bod 
neuvažujeme)?

(A) 1krát
(B) 2krát
(C) 3krát
(D) 4krát
(E) 5krát
 

Graf zobrazuje cesty 3 turistů, kteří do něj na konci 
každého dne zaznamenají svou nadmořskou výšku. 
Celý den turisté vždy jen stoupají, klesají nebo udr-
žují konstantní výšku.

37. Který turista/kteří turisté dosáhli v  1. dni 
největší změny výšky?

(A) Břetislav
(B) Horymír
(C) Břetislav a Šemík
(D) Horymír a Břetislav
(E) Šemík a Horymír
 

38. V kolika dnech udržoval Šemík konstantní 
výšku (nestoupal ani neklesal)?

(A) v žádném dni
(B) v 1 dni
(C) ve 2 dnech
(D) ve 3 dnech
(E) ve 4 dnech
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OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY10

TABULKA K ÚLOHÁM 41 AŽ 43

Počet mobilních telefonů na 1000 obyva-
tel v uvedených čtyřech zemích v  letech 1995 
a 2005:

rok 1995 rok 2005

Dánsko 159 848

Francie 31 650

Itálie 50 960

Švédsko 240 984

41. Kolik procent z celkového počtu mobilů ve 
sledovaných zemích bylo v r. 1995 ve Švéd-
sku?

(A)   5 %
(B) 10 %
(C) 50 %
(D) 65 %
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná.
 

42. V roce 1995 měla Itálie asi 60 milionů oby-
vatel. Využijte této informace a  určete, 
kolik mobilních telefonů bylo v Itálii v roce 
1995. 

(A) asi 3 miliony
(B) asi 30 milionů
(C) asi 300 milionů
(D) asi 3 000 milionů
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná.
 

43. Kolik procent obyvatel Francie vlastnilo 
mobil v roce 2005?

(A)     6 %
(B)   23 %
(C)   65 %
(D) 100 %
(E) Odpověď nelze jednoznačně určit.
 

OBRÁZEK K ÚLOHÁM 44 AŽ 46

Obrázek je složen ze tří rovinných obrazců 
(jednoho obdélníku a  dvou obrazců oválného 
tvaru), které se navzájem protínají. Do obrázku 
je vepsáno několik přirozených čísel.

44. Kolik je na obrázku prvočísel?
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
(E) Žádná z odpovědí (A) až (D) není správná.
 

45. Umocněte na druhou číslo, které leží záro-
veň ve všech třech obrazcích. Které z  ná-
sledujících čísel dostanete?

(A)         16
(B)        25
(C)       196
(D) 10 000
(E) Žádná z odpovědí (A) až (D) není správná.
 

46. Kterému z  následujících čísel se rovná 
součet tří čtvrtin nejmenšího sudého čís-
la a  dvou třetin nejmenšího lichého čísla 
z uvedeného obrázku?

(A)   5
(B) 12
(C) 33
(D) 97
(E) Žádná z odpovědí (A) až (D) není správná.
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OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY 11

V následujících pěti úlohách je vaším úkolem po-
rovnat dvě hodnoty.

47.  Platí: 1 kopa = 5 tuctů
  1 tucet = 12 kusů

1 kopa + 3 kusy 4 tucty + 18 kusů

(A) Hodnota vlevo je větší než hodnota vpravo.
(B) Hodnota vpravo je větší než hodnota vlevo.
(C) Hodnota vpravo je stejná jako hodnota vle-

vo.
(D) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je 

větší.
 

48. Operaci $ defi nujeme následovně:  A $ B je 
rovno rozdílu poloviny čísla A a třetiny čísla 
B.

10 $ 9 20 $ 18

(A) Hodnota vlevo je větší než hodnota vpravo.
(B) Hodnota vpravo je větší než hodnota vlevo.
(C) Hodnota vpravo je stejná jako hodnota vle-

vo.
(D) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je 

větší.
 

49. Je dán čtverec ABCD a kružnice k. Velikost 
strany čtverce ABCD je rovna průměru 
kružnice k.

polovina obsahu 
čtverce ABCD

polovina obsahu 
kružnice k

(A) Hodnota vlevo je větší než hodnota vpravo.
(B) Hodnota vpravo je větší než hodnota vlevo.
(C) Hodnota vpravo je stejná jako hodnota vle-

vo.
(D) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je 

větší.
 

50. Na plánku jsou zachycena stanoviště A, B, 
C, D. Jejich skutečné vzdálenosti jsou: AB 
= 876 m, BC = 421 m, CD = 195 m. Neza-
kreslený bod E je středem úsečky AB.

 Porovnejte:

polovina lomené čáry 
AECD

polovina lomené čáry 
DCEB

(A) Hodnota vlevo je větší než hodnota vpravo.
(B) Hodnota vpravo je větší než hodnota vlevo.
(C) Hodnota vpravo je stejná jako hodnota vle-

vo.
(D) Nelze jednoznačně jednoznačně určit, kte-

rá hodnota je větší.
 

51. trojúhelník ABC o stranách 
a = 3 cm, b = 4 cm, c = 5 cm

velikost úhlu alfa velikost úhlu beta

(A) Hodnota vlevo je větší než hodnota vpravo.
(B) Hodnota vpravo je větší než hodnota vlevo.
(C) Hodnota vpravo je stejná jako hodnota vle-

vo.
(D) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je 

větší.
 

A •

B •

C •

D •
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OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY12

52. Myška Fridolína objevila ve spíži nádherný 
kus ementálu s dírami. 

 Zjistila, že o  dírách v  ementálu platí sou-
časně tyto podmínky:
 • jejich počet je zároveň dělitelný třemi 

i čtyřmi,
 • je jich méně než 100,
 • jejich počet lze zapsat druhou mocninou 

celého čísla.
 Kolik děr bylo v ementálu?

(A)   16
(B)   36
(C)   49
(D)   81
(E) 144
 

53. Máme provázek dlouhý 24 cm, poté ho 
rozdělíme na půl a  dále první vzniklou 
část rozdělíme na třetiny, zatímco druhou 
na poloviny: Jakou bude mít délku součet 
jednoho kratšího a jednoho delšího kousku 
provázku?

(A)   6 cm
(B)   8 cm
(C) 10 cm
(D) 12 cm
(E) 14 cm
 

TEXT K ÚLOZE 54

Hrací kostka je uspořádaná tak, že počet bodů 
na jejích protějších stranách dává vždy součet 
7. Jedna tečka na kostce odpovídá jednomu 
bodu.

Pepík a Helča házejí kostkou na skleněném sto-
le, pod nímž hru pozoruje pes Bobík.

54. Kolik bodů měl celkem Pepík ve třech ho-
dech, viděl-li Bobík pod stolem celkový 
součet 12?

(A)   2
(B)   9
(C) 12
(D) 21
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná.
 

55. Na planetě GFX trvá týden 7 dní jako na 
Zemi, ale den jen 17 hodin. 

 Ručičky na hodinkách vesmírného turisty 
pana Nováka ze Země ukazovaly při příletu 
na GFX 8 hodin:

 Odlet je plánován přesně za týden ve stej-
nou dobu. 

 Jaký čas budou ukazovat Novákovy hodin-
ky?

(A) 3 hodiny
(B) 7 hodin
(C) 10 hodin
(D) 12 hodin
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná.
 

9 3

12

6

© Scio® 2009

SCIO_testy_OSP_09_2009_NOVÁ.indd   012 20.10.2009   11:09:58

OSP_zmenšeno na A4.indd   12OSP_zmenšeno na A4.indd   12 20.10.2009   11:20:1520.10.2009   11:20:15



OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY 13

TEXT K ÚLOHÁM 56 A 57

Perglovi platí čtvrtletní zálohy za elektřinu ve 
výši 2500 korun (za svítidla a ostatní elektric-
ké spotřebiče). Protože Perglovi používají oby-
čejné žárovky, 3/5 z celkové spotřeby elektřiny 
v jejich domácnosti potřebují ke svému provo-
zu svítidla. 

Ušetřit by se dalo zavedením nových úspor-
ných žárovek. Víme, že jedna úsporná žárov-
ka spotřebuje pouhých 20 % spotřeby proudu 
obyčejné žárovky.

56. Kolik ušetří Perglovi za elektřinu za rok, na-
hradí-li všechny obyčejné žárovky úspor-
nými?

(A) 1 200,–
(B) 3 800,–
(C) 4 800,–
(D) 6 000,–
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná.
 

57. Kolik zaplatí potom za elektřinu celkem za 
celý rok?

(A) 4 800,–
(B) 5 200,–
(C) 5 800,–
(D) 6 000,–
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná.

58. O  kolik je větší obsah čtvercové zahrady 
o  straně 7 metrů než trojúhelníkové o  zá-
kladně 7 metrů a výšce na základnu délky 
7 m?

(A)  o 21,5 m2

(B)  o 24,5 m2

(C)  o 31,5 m2

(D)  o 35 m2

(E)  o 49 m2
 

59. Máme sadu provázků délky 10 cm. Při svá-
zání dvou provázků se na uzlík spotřebuje 
z každého 2 cm. Jak dlouhé bude lano svá-
zané z 9 provázků?

(A) 56 cm
(B) 58 cm
(C) 60 cm
(D) 72 cm
(E) 74 cm
 

60. Tomáš za 60 minut uběhne 12 km. Za je-
dinou minutu ujde o 2/3 kilometrů méně, 
než kolik jich za minutu uběhne. Kolik kilo-
metrů ujde Tomáš za 30 minut?

(A) 2 km
(B) 3 km
(C) 4 km
(D) 6 km
(E) 8 km
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