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SUBTEST 2

Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! 
 

 

Červen 2007 

Zopakujte si základní informace a pokyny ke zkoušce:

• U každé z úloh 31 až 70 je vždy právě jedna odpověď správná. 

• Za každou správně vyřešenou úlohu získáváte bod, za každou špatně
vyřešenou úlohu se vám odečítá část bodu. 

• Úlohy můžete řešit v libovolném pořadí.

• Subtest obsahuje 40 úloh, na řešení máte 45 minut.
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 2 Subtest 2 – LogikaScio 2007. Tato verze testu je určena výhradně pro použití v červnu 2007. 

LOGIKA 
Za souvislým textem následují úlohy sestavené na základě jeho obsahu. Přečtěte si text a pak vyberte nejvhodnější

odpověď na danou otázku. Všechny úlohy řešte pouze na základě toho, co se v textu píše nebo co z textu vyplývá. 

TEXT K ÚLOHÁM 31 AŽ 35

Alexis de Tocqueville patřil spíše ke konzervativním myslitelům, a proto se v jeho úvahách často objevovala otázka, nakolik 
byl revoluční převrat ve Francii nutný. I když jeho komentátoři často zdůrazňují jeho názor, že Francouzská revoluce 
z hlediska institucí nepřinesla Francouzům příliš mnoho nového, svou analýzou předrevolučních poměrů směřoval k tomu, že 
její výbuch svým způsobem za nutný pokládal. Názorově byl v mnohém ovlivněn i svými zkušenostmi politika. V jeho 
úvahách o uspořádání Francie, a to nejenom o Francii předrevoluční a revoluční, nýbrž i o Francii současné, hrála velkou roli 
otázka vztahu despocie a demokracie, svobody a rovnosti. Protože se domníval, že vývoj k demokracii je obecným trendem 
světového vývoje, mohl být také toho názoru, že je svým způsobem nutný i ve Francii. Otázka, kterou si kladl a na niž se 
pokoušel odpovědět, byla spíše ta, proč měl tento vývoj formu náhlého převratu a proč byla Francouzská revoluce tak násilná 
a krutá. 

Už ve své stati z roku 1836 poukazoval Tocqueville na to, že ve Francii se uspořádání státu stávalo den ze dne despotičtějším,
zatímco zvyky a myšlení směřovaly ke svobodě. Podle jeho názoru byl pro Francii vždy – tedy i před rokem 1789 – 
charakteristický duch svobody. Byl však spíš instinktivní než uvědomělý, nepravidelný a zároveň násilný a slabý. Tuto 
skutečnost pak ilustruje na událostech, které revoluci předcházely. Bylo to zrušení francouzských soudních dvorů – Parlamentů
– v roce 1771 a pobouření, které to vyvolalo a jež např. Voltaire nebyl schopen pochopit. Tocqueville jeho postoj vysvětluje
tím, že už v této době Francouzi nechtěli, aby jejich záležitosti byly lépe vedeny, nýbrž si je chtěli vést sami. Už v tom vidí 
Tocqueville příznak blížící se revoluce. Podobně poukazuje na situaci, která revoluci bezprostředně předcházela, kdy se objevil 
vládní návrh na reformu daňového systému, který se později prosadil v revoluci; shromáždění notáblů bylo proti, a přesto mělo
právě toto shromáždění veřejnost na své straně – jenom proto, že stálo v opozici proti vládě. Vláda byla už dlouho odpovědná
za všechno, a proto se proti ní obrátila veškerá nespokojenost. Podle Tocquevilla to nebyla přirozená cesta, byla to však první 
cesta, která se naskytla. 

Výraznou skutečností podle Tocquevilla bylo také to, že už v uspořádání předrevoluční vlády bylo možno nalézt prvky, které 
se prosadily i po revoluci. Nebyly to však prvky demokratické. Už před revolucí se ve způsobu organizace francouzské 
administrativy projevoval silný centralismus a sklon k byrokracii. Státní administrativa poručníkovala celé Francii a stát přešel 
z role suveréna do role poručníka. Tocqueville uzavírá – a v tom je v kostce obsažen jeho názor na institucionální vývoj 
Francie před revolucí a po ní: „Starý režim skutečně obsahoval celý soubor moderních institucí, které nebyly nepřátelské
k rovnosti, a proto mohly lehce zaujmout místo v nové společnosti, a které přesto nabízely despotismu mimořádné výhody.“ 
Odtud ovšem bude pramenit také jeho kritika porevoluční Francie a jeho obavy z toho, že Francouzi dají přednost rovnosti 
před svobodou a skloní se před novým despotismem. 

(http://www.phil.muni.cz/fil/sbornik/2002/03holzbachova.html)

31.

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Tocqueville považoval Francouzskou revoluci 
vzhledem k poměrům ve Francii za nevyhnutelnou. 

(B) Za hlavní příčinu Francouzské revoluce považuje 
Tocqueville vládní reformu daňového systému. 

(C) Cestu k revoluci uspíšila podle Tocquevilla 
zkostnatělost institucí francouzského státního systému. 

(D) Tocqueville vytýká Voltairovi nevysvětlitelně malou 
podporu zrušení francouzských soudních dvorů.

(E) Hnací myšlenkou revoluce byla podle Tocquevilla 
snaha prosadit reformu daňového systému. 

32.

Která z následujících skutečností ovlivnila podle uvedeného 
textu Tocquevillovy názory na Francouzskou revoluci? 

(A) její až nečekaně rychlý průběh
(B) sklon Francouzů k despotismu 
(C) jeho touha po pravdě a svobodě

(D) odpor k předrevolučnímu státu 
(E) jeho vlastní politická minulost 
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33.

Který z následujících rozdílů se podle uvedeného textu 
v předrevoluční Francii zvětšoval?

(A) rozdíl mezi bohatstvím vládnoucí třídy a obyčejných
Francouzů

(B) rozdíl mezi obsahem prohlášení vlády a jejími 
praktickými kroky 

(C) rozdíl mezi silou vlády a proti ní stojících feudálních 
kruhů kolem krále 

(D) rozdíl mezi uspořádáním státu a myšlením většiny lidí 
(E) rozdíl mezi představami bohatých a chudých Francouzů

o svobodě

34.

Které z následujících tvrzení je v rozporu s informacemi 
v uvedeném textu? 

(A) Už před revolucí byl zřejmý odklon vlády od 
byrokracie a centralismu. 

(B) Vládní návrh na reformu daňového systému se setkal 
s nesouhlasem notáblů.

(C) Vývoj k demokracii byl obecným trendem 
celosvětového vývoje. 

(D) Podle Tocquevilla Francouzská revoluce nepřinesla
výrazné institucionální změny.

(E) Tocqueville s obavami kritizoval porevoluční
uspořádání Francie. 

35.

Jaký byl podle uvedeného textu postoj Tocquevilla ke 
zrušení francouzských soudních dvorů v roce 1771? 

(A) Tocqueville zrušení jednoznačně a bezvýhradně

schvaloval.
(B) Tocqueville neviděl ve zrušení žádný racionální smysl. 
(C) Odmítal je, neboť zbytečně vyhrotilo předrevoluční

násilí.
(D) Tocqueville nikdy neporozuměl důvodům jejich 

zrušení.
(E) Odpověď nelze jednoznačně určit.
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TEXT K ÚLOHÁM 36 AŽ 39

Kdy se rodí a jak vzniká řecká filosofie? Kudy věcně a časově vede hranice mezi mytickým a filosofickým myšlením? Historik 
filosofie je v této otázce zpočátku odkázán na tradici. Ta je rozhodující měrou určena Aristotelem a jeho školou. První větší
a souvislý nárys dějin filosofie, jejž máme, představují kapitoly 3 až 10 Aristotelovy Metafyziky. Aristoteles ovšem nepracuje 
metodami moderního historika; píše jako filosof. Výběr podléhá jeho vlastním systematickým otázkám; nauky dřívějších
filosofů vykládá v podstatné míře pomocí vlastní terminologie. Mohli bychom se zajisté vzdát této tradice a s odvoláním na 
jiný pojem filosofie hájit jiné časové určení zrodu filosofie. Rozhodnutí, jakým způsobem určitý pojem stanovíme, je 
koneckonců naše věc, vždyť na Aristotelově pojmu filosofie nijak lpět nemusíme. Otázka počátku filosofie by přešla ve spor 
o to, jak určit pojem filosofie. Nyní stanovíme pouze minimální podmínku, kterou pojem filosofie musí splňovat, aby 
o počátku filosofie mohla být smysluplně řeč: tento pojem se musí týkat takového přístupu člověka ke skutečnosti, jenž se – 
a zmiňme především mýtus – odlišuje od ostatních. 

Pro Aristotela je filosofie nejvyšší formou vědění. Vědění se podle něj liší od zkušenosti rysem přísné obecnosti. Zjištění, že 
v mnoha jednotlivých případech pomohl při určité nemoci určitý lék, ještě neskýtá vědění. Vědění dosahujeme spíše až 
s poznáním obecné souvislosti, že při dané nemoci pomáhá daný lék vždy, a to opět předpokládá poznání, proč lék pomáhá. 
Pro poznání jsou tedy podle Aristotela podstatné pojmy příčiny (aitia) a důvodu či základu (arché). Jako nejvyšší forma vědění
se filosofie zabývá prvními příčinami a důvody. V dějinně-filosofickém nárysu navazujících kapitol Metafyziky Aristoteles 
prověřuje odpovědi, které na otázku po prvních příčinách a důvodech podali jeho filosofičtí předchůdci.

Posuzujeme-li rané řecké myšlení tímto pojmem filosofie, ukazuje se, jak obtížné je vést ostrou hranici mezi filosofií a mýtem 
a určit, kdy se zrodila řecká filosofie. V mýtu lze vykázat předchůdné formy filosofického porozumění skutečnosti. Abychom 
to doložili na příkladu, obraťme pozornost k Theogonii básníka Hésioda (kolem 700 př. n. l.), jenž po Homérovi nejvýznamněji
ovlivnil náboženské představy Řeků.

(Fr. Rockem: Antická filosofie, Olomouc 2002) 

36.

Co je hlavním cílem uvedeného textu? 

(A) doporučit čtenářům Aristotelovu Metafyziku

(B) popsat vztah mezi pojmy aitia a arché

(C) objasnit počátky řecké filosofie 
(D) vymezit pojem mýtus 
(E) vymezit pojem vědění

37.

Které z následujících tvrzení nevyplývá z uvedeného textu? 

(A) Otázkou počátku dějin filosofie se zabývala zejména 
aristotelská škola. 

(B) Aristotelovo chápání jeho předchůdců bylo ovlivněno
jeho vlastním myšlením. 

(C) První příčiny a důvody jsou vlastním předmětem
filosofického tázání. 

(D) Theogonie ovlivnila Aristotelovo myšlení. 
(E) Metafyzika je Aristotelovým dílem.

38.

Kterou z následujících skutečností ilustruje autor uvedeného 
textu na příkladu s nemocí a lékem?

(A) Aristotelovu práci historika 
(B) potřebu poznání obecné souvislosti k dosažení vědění
(C) přechod od myšlení mytického k filosofickému 
(D) systematičnost Aristotelovy argumentace 
(E) přístup antického člověka ke skutečnosti

39.

Kterou z následujících skutečností chce autor uvedeného 
textu dokumentovat na příkladu Hésioda? 

(A) fakt, že mezi mýtem a filosofií je třeba ostře vymezit 
hranici

(B) období, kdy se zrodila řecká filosofie 
(C) způsob, jak tento básník ovlivnil náboženské představy

Řeků

(D) fakt, že mýtus není možné filosoficky uchopit 
(E) fakt, že mýtus tvoří jakýsi předstupeň filosofického 

chápání skutečnosti



�

 5 Subtest 2 – LogikaScio 2007. Tato verze testu je určena výhradně pro použití v červnu 2007. 

TEXT K ÚLOHÁM 40 AŽ 44
Torgny Lindgren je jedním z nejvýraznějších zjevů na současné švédské literární scéně. Umí skvěle mystifikovat nejen svoje 
publikum, ale dokonce i sebe sama a literární postavy svých děl. Původní název jeho zatím předposledního románu zní Pölsan
(2002) a označuje cosi, co lze s překladatelskou licencí přiblížit českému čtenáři jako „prejt“. Autoři českého vydání však 
z pochopitelných důvodů zvolili alternativní titul: Přerušený příběh. Přerušený příběh je v pořadí již čtvrtým do češtiny převedeným
Lindgrenovým románem a zároveň druhým dílem volné trilogie, započaté románem Čmeláčí med (1995, česky 1999). 
Jak je tomu s Lindgrenovou pověstnou fabulační brilancí? Asi před rokem prohlásil Torgny Lindgren na jedné besedě, že jeho 
tvorba v poslední době vlastně není ničím jiným než dodatečným záznamem činnosti, jíž se horlivě věnoval už jako dítě.
Pocházeje z mrazivé pustiny jedné z nejsevernějších švédských provincií trpěl totiž malý Lindgren souchotinami, a protože si 
nemohl hrát venku s ostatními dětmi, sedával celé dny za oknem a liduprázdný kraj si sám pro sebe v duchu „osidloval“. 
I Přerušený příběh je výsledkem takového bujení jeho dětsky bezbřehé fantazie, která se ho věrně drží i teď, kdy má bezmála 
sedm křížků na krku, doživotní křeslo ve Švédské akademii a na prsou spoustu literárních metálů.
Postavy, jimiž domovský kraj Västerbotten ve svých dílech zabydluje, bývají zpravidla velmi svérázné. Takoví moudří blázni. 
Neexistuje ověřený způsob, jak se jejich charakteru dostat na kobylku, žádná literární analýza na ně neplatí. Tentokrát mezi ně

Lindgren připsal taky sebe sama, a to rovnou nadvakrát. Jednou jako malého souchotinářského chlapce, který se Přerušeným
příběhem jen tak mihne, jednou jako metafiktivního vypravěče. Hlavní postavou románu je totiž náruživý mystifikátor, pisatel 
vymyšlených lokálních zpráv o vymyšlených lidičkách z vymyšlených vesnic. Když šéfredaktor celostátního deníku jednoho 
dne odhalí, jak se věci mají, či vlastně spíše nemají, veškerou novinářskou činnost mu zatrhne. A on pak musí čekat celých 
třiapadesát dlouhých let, než ho šéfredaktorova smrt osvobodí od zákazu psaní a dovolí mu dokončit článek, který kdysi dopsat 
nestačil. Ten se po tak dlouhé době nepsaní pochopitelně rozroste na nějakou tu stovku stran. Poetické poselství vyprávěcího
rámce, do nějž je Přerušený příběh zabalen, je tedy zřejmé: Bariéra, kterou si lidé navykli klást mezi fantazii a takzvanou 
skutečnost, nemá ve světě pražádné opodstatnění.
A o čem že se to tenhle nenapravitelný vypravěč po létech odříkání tak zeširoka rozepsal? Zní to asi přinejmenším bizarně, ale 
Přerušený příběh se vážně točí kolem prejtu. Přesněji řečeno kolem tradičního severošvédského pokrmu zvaného pölsa, jenž si 
původně vydobyl čestné místo v názvu knihy. Pölsa není jen tak nějaké jídlo. Neexistuje na ni jeden všeobecně uznávaný 
recept. V každé osadě ji s velkou hrdostí vaří zcela po svém, každá lokální varianta znamená svébytnou identitu. V Přerušeném 
příběhu ztělesňuje pölsa jako kulturní emblém veškeré, pro nás exotické, kouzlo drsného severního regionu, jemuž vyhlášený 
podivín Lindgren vzdává svůj nostalgický hold. Pölsa přináší románovým hrdinům přímo mystické zážitky, a tak její líčení
zůstává krásné a zábavné i tehdy, když je k její přípravě třeba svářet vepřové kůže, kozí plíce a žlučník ze soba. 

(http://www.iliteratura.cz/clanek.asp?polozkaID=18451)

40.

Které/á z následujících tvrzení je/jsou podle uvedeného 
textu pravdivé/á? 

I. Torgny Lindgren je jeden z nadějných začínajících
švédských spisovatelů.

II. V každém Lindgrenově románu je možné najít 
autobiografickou postavu. 

III. Román Pölsan uzavírá trilogii tematicky se 
vracející do spisovatelova dětství.

(A) jen tvrzení I 
(B) jen tvrzení II 
(C) jen tvrzení III 
(D) jen tvrzení I a II 
(E) Žádné z tvrzení není pravdivé. 

41.

Které z následujících tvrzení podle uvedeného textu nejlépe 
vystihuje myšlenku, kterou se čtenářům snaží sdělit román 
Přerušený příběh?

(A) Lidé mají být hrdí na své tradice, symbolizované 
v románu tradičním pokrmem. 

(B) Moudré bláznovství dokáže překonat s humorem 
většinu životních útrap. 

(C) Svět fantazie a okolní realita nejsou v protikladu 
a nemá smysl je přísně oddělovat.

(D) Nejpoetičtěji je svět vidět očima dětí, které nevidí 
hranici mezi realitou a fantazií. 

(E) Životní optimismus může být podporován i mystickými 
zážitky a užíváním fantazie. 

42.

Kterou z následujících rolí hraje podle uvedeného textu 
v románu Pölsan pokrm pölsa?

(A) je symbolem drsného severského kraje 
(B) je objektem mystické úcty obyvatel 
(C) je ukázkou kulinářské vynalézavosti obyvatel 
(D) je symbolem souznění lidí a přírody
(E) je prostředkem k vylíčení drsného života 

43.

Co je nejspíše hlavním cílem uvedeného textu? 

(A) obhájit před čtenáři Lindgrenův přístup ke psaní 
(B) informovat čtenáře o připravovaném autorově románu 
(C) seznámit čtenáře s přípravou pokrmu pölsa

(D) představit čtenářům jednu z autorových knih 
(E) podat čtenářům biografické informace o Torgny 

Lindgrenovi

44.

Které z následujících tvrzení nevyplývá z uvedeného textu? 

(A) Lindgren často záměrně uvádí postavy svých knih 
i čtenáře v omyl. 

(B) Většinu svého života nemohl Lindgren publikovat 
v novinách. 

(C) V dětství Lindgren kvůli chatrnému zdraví prožíval 
osamocený život. 

(D) Za jeho díla se Lindgrenovi dostalo společenských
i literárních ocenění.

(E) Některé z Lindgrenových románů se odehrávají 
v krajině jeho dětství.
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Každá úloha nebo skupina úloh je založena na textu nebo souboru podmínek. Před vlastním řešením si přečtěte pečlivě

zadání. Rozlišujte, které podmínky se týkají celé série úloh a které podmínky jsou uvedeny pouze pro jednu jedinou úlohu. 
Jsou-li úlohy založené na textu, vycházejte pouze  z informací, které jsou v tomto textu obsažené. U některých úloh bude 
užitečné, když si pomůžete hrubým náčrtkem. Ke každé otázce vyberte tu nejlepší  z nabízených odpovědí. Pouze jedna 
odpověď je správná. 

45.

Základní organizace a spolek mohou být zrušeny, usnese-li 
se na tom členská schůze, na které je přítomno minimálně

20 % členů, nadpoloviční většinou přítomných členů.
Základní organizace může být zrušena též na základě

rozhodnutí krajského výboru, je-li tato organizace zcela 
nefunkční, nebo vyvíjí-li činnost v rozporu se stanovami. 
Toto rozhodnutí krajského výboru podléhá schválení krajské 
konference, kterým zároveň nabývá na účinnosti. Proti 
rozhodnutí krajského výboru je možné odvolat se 
k republikovému výboru nejdéle do 30 dnů po sdělení
rozhodnutí krajského výboru základní organizaci. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Vyvíjí-li základní organizace činnost, která je v rozporu 
se stanovami, může krajský výbor rozhodnout o jejím 
zrušení.

(B) O zrušení základní organizace rozhoduje vždy členská
schůze s účastí nadpoloviční většiny členů organizace. 

(C) Proti zamítavému stanovisku republikového výboru již 
není možné odvolání, a to ani ve lhůtě 30 dnů od 
rozhodnutí.

(D) Pokud o zrušení základní organizace rozhodne krajský 
výbor bez vědomí organizace, je takové rozhodnutí 
neplatné.

(E) Republikový výbor musí své rozhodnutí o zrušení 
základní organizace sdělit členům organizace do 
30 dnů po rozhodnutí. 

46.

U právnických osob banka zpravidla uznává jako doklad 
o právní existenci originální výpis z obchodního rejstříku,
který není starší než třicet dnů, úředně ověřenou kopii 
takového výpisu nebo jiné obdobné osvědčení o zápisu do 
příslušného veřejného rejstříku. Pokud dojde ke změnám
v údajích o klientovi a tyto dosud nejsou zapsány 
v příslušném veřejném rejstříku, je banka oprávněna uznat 
tuto skutečnost za prokázanou i na základě úředně

ověřeného dokladu prokazujícího tyto změny.

Které/á z následujících tvrzení vyplývá/jí z uvedeného 
textu?

I. Výpis z obchodního rejstříku starší třiceti dnů nelze 
považovat za úřední listinu. 

II. Každá změna údajů o klientovi musí být zapsána 
v bankovním rejstříku.

III. Jiný doklad o změně údajů o klientovi než výpis 
z rejstříku lze předložit nejdéle 30 dní poté, kdy 
změna nastala. 

(A) jen tvrzení II 
(B) jen tvrzení III 
(C) jen tvrzení I a II 
(D) jen tvrzení II a III 
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 

47.

V roce 2001 podpořil Státní fond životního prostředí České
republiky investičními prostředky Chaloupky – středisko
pro vzdělávání a výchovu v přírodě a nové centrum 
ekologické výchovy Krásensko. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) V roce 2001 byla postavena budova nového centra 
ekologické výchovy Krásensko. 

(B) Státní fond životního prostředí České republiky 
podpořil v roce 2001 středisko Chaloupky na 
Krásensku.

(C) Státní fond životního prostředí České republiky 
podpořil chalupářskou kolonii s centrem pro 
ekologickou výchovu. 

(D) Státní fond životního prostředí České republiky založil 
v roce 2001 středisko pro vzdělávání Chaloupky. 

(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 

48.

Pro sledování a vyhodnocování toků odpadů disponuje 
program řadou přehledů a tiskových sestav ve více 
alternativách dle zvoleného kritéria. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Tvorba tiskových řad je naprogramována tak, aby byla 
přehledná.

(B) Tiskové sestavy disponují řadou přehledů

a alternativních kriterií. 
(C) Tento program je vybaven pro provádění sledování 

a vyhodnocování toků odpadů.
(D) Při tvorbě přehledů a tiskových sestav se podle zvolené 

alternativy nastaví kritéria. 
(E) Základní verze programu disponuje vždy jen jednou 

alternativou pro dané kritérium. 
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49.

Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnanci na ministerstvu 
jeho bezprostředně nadřízený vedoucí zaměstnanec
v souladu s plánem dovolených, a to nejméně 4 týdny 
u zaměstnance, jehož pracovní poměr na ministerstvu trval 
po celý kalendářní rok, pokud na ně má nárok. Plán 
dovolených se sestavuje každoročně do 30. dubna roku, 
pokud není stanoveno jinak. Při stanovení plánu dovolených 
je nutné přihlížet k úkolům ministerstva a k oprávněným
zájmům zaměstnance.

Které/á z následujících tvrzení vyplývá/jí z uvedeného 
textu?

I. Zaměstnanec, který byl v pracovním poměru na 
ministerstvu celý kalendářní rok, nemusí mít nárok na 
4 týdny dovolené. 

II. Pokud má vedoucí zaměstnanec podřízené
pracovníky, určuje dobu čerpání dovolené pouze těm
bezprostředně podřízeným.

III. Při plánování dovolených se přihlíží nejen 
k oprávněným zájmům zaměstnance, ale také 
k úkolům ministerstva. 

(A) všechna tři
(B) jen tvrzení II 
(C) jen tvrzení III 
(D) jen tvrzení I a II 
(E) jen tvrzení I a III 

50.

Klient je povinen před poskytnutím bankovní služby 
a kdykoli na požádání prokázat bance svou totožnost, 
zejména při všech operacích prováděných osobně. Banka 
může odmítnout poskytnutí služeb osobám, které nejsou 
schopné nebo ochotné prokázat svou totožnost v míře,
kterou Banka považuje za uspokojivou. Jedná-li se 
o fyzickou osobu, která není způsobilá k právním úkonům,
prokazuje totožnost její zákonný zástupce spolu s rodným 
listem zastoupeného, případně s dokladem o ustanovení za 
opatrovníka.

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Banka nesmí odmítnout poskytnutí bankovní služby, 
pokud klient prokáže Bance svou totožnost 
uspokojivým způsobem.

(B) Fyzické osobě, která není způsobilá k právním 
úkonům, Banka umožní využít bankovní služby jen se 
souhlasem opatrovníka. 

(C) Banka je oprávněna požadovat prokázání totožnosti 
v uspokojivé míře i v případě operací, které klient 
neprovádí osobně.

(D) O způsobu prokázání totožnosti rozhoduje Banka nebo 
zákonný zástupce klienta nezpůsobilého k právním 
úkonům.

(E) Fyzická osoba, která není schopná nebo ochotná 
prokázat v dostatečné míře svou totožnost, nemůže
využívat bankovní služby. 

51.

V případě, že na základě vzájemné dohody banka umožňuje
klientovi čerpat jakoukoli formu úvěru, je klient povinen 
poskytnout bance na její žádost přiměřenou informaci o své 
ekonomické situaci a vždy je povinen bez zbytečného
odkladu informovat banku o nepříznivých skutečnostech
týkajících se jeho ekonomické situace, včetně zahájení nebo 
hrozby zahájení soudního (včetně konkurzního, resp. 
úpadkového), arbitrážního nebo správního řízení proti 
klientovi, dále informovat o rozhodnutí o zrušení právnické 
osoby a vstupu do likvidace a rovněž informovat 
o nevypořádaných závazcích k finančním úřadům,
zdravotním pojišťovnám nebo institucím sociálního 
zabezpečení, s úhradou kterých je klient déle než 30 dnů

v prodlení. 

Které/á z následujících tvrzení z textu vyplývá/jí 
z uvedeného textu? 

I. Pokud se banka dozví o zhoršené finanční situaci 
klienta, může na klienta uvalit konkurzní řízení,
případně věc předat soudu. 

II. Pokud je klientem banky právnická osoba, musí před
žádostí o úvěr vypořádat všechny závazky vůči
finančnímu úřadu.

III. Pokud je klient v prodlení se splácením úvěru
poskytnutého bankou, může banka tuto informaci 
předat finančnímu úřadu.

(A) jen tvrzení I 
(B) jen tvrzení II 
(C) jen tvrzení III 
(D) jen tvrzení I a II 
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 

52.

Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé 
krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se 
co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po 
krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při
snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních 
komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných
úsecích smějí jít chodci pouze za sebou. 

Které/á z následujících tvrzení vyplývá/jí z uvedeného 
textu?

I. Chodci smějí chodit za sebou pouze v případě, že je 
snížená viditelnost, zvýšený provoz na pozemních 
komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných
úsecích.

II. Za určitých okolností smějí chodci chodit po 
vozovce, a to co nejblíže levému okraji. 

III. Pokud je chodník u vozovky neschůdný, chodí se 
vždy po levé krajnici, pokud tam krajnice je a je 
schůdná.

(A) jen tvrzení II 
(B) jen tvrzení III 
(C) jen tvrzení I a II 
(D) jen tvrzení II a III 
(E) jen tvrzení I a III 
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53.

Základním znakem vody ze sítě je chlór, který se do ní 
přidává, aby se zachovala její nezávadnost při cestě
vodovodním potrubím. Chlór je nutným zlem, daní na chuti, 
kterou platíme za zdravou vodu. Právě skutečnost, že voda 
z kohoutku páchne po chlóru, vede mnoho domácností 
k přesvědčení, že není moc kvalitní. V módě jsou proto 
balené vody, které jsou pod vlivem reklamních kampaní 
považovány za zdravější.

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Při bezvadné čistotě vodovodního potrubí by se 
nemusel do vody ze sítě přidávat chlór. 

(B) Domněnky o nekvalitnosti vody z kohoutku způsobuje
chlór.

(C) Voda z vodovodu je kvalitnější než voda balená. 
(D) Domácnosti nevědí, že voda z kohoutku je zdravější

než balená voda. 
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 

54.

V souvislosti s pojištěním je pojem riziko rovněž používán 
pragmaticky – pojištění se historicky považuje za formu 
přesunu rizika negativních dopadů nahodilosti 
z ekonomického subjektu na speciální instituci – pojišťovnu.
Za riziko lze dále také považovat událost zapříčiňující škodu 
nebo pravděpodobnost vzniku náhodné události 
s negativními dopady na ekonomický subjekt. 
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Za riziko můžeme považovat pravděpodobnost vzniku 
jakékoliv náhodné události. 

(B) Za riziko můžeme považovat přesun negativních 
dopadů nahodilosti. 

(C) Za pojištění nemůžeme považovat přesun rizika 
negativních dopadů nahodilosti z ekonomického 
subjektu na pojišťovnu.

(D) Za pojištění můžeme považovat přesun rizika 
negativních dopadů nahodilosti z ekonomického 
subjektu na pojišťovnu.

(E) Za pojištění můžeme považovat přesun rizika 
z pojišťovny na ekonomický subjekt. 

55.

V Telči, městečku se šesti tisíci obyvateli, je trojúhelníkové 
náměstí protaženo do délky a leží mezi dvěma velkými 
rybníky, s jakými se v jižních Čechách a na jižní Moravě

často setkáváme a jež kdysi tvořily součást pozdně

gotického městského opevnění. Na náměstí vedou dvě

brány, stojí na něm dva kostely, jezuitská kolej a radnice. 
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) V jižních Čechách se často setkáváme s gotickým 
opevněním.

(B) V Telči existovalo pozdně gotické městské opevnění.
(C) V Telči leží oba rybníky uvnitř trojúhelníkového 

náměstí.
(D) V Telči žije šest tisíc obyvatel, kteří využívají radnici 

a dva kostely, do kterých vstupují dvěma branami. 
(E) Na obě náměstí v Telči vede brána. 

56.

Vlk hřivnatý není ve skutečnosti vlkem, je spíše příbuzný
lišce. Ohrožuje ho ničení původních stanovišť a také 
občasný lov. Kromě toho však výzkumy v současné době

ukazují, že tento druh je mimořádně náchylný k řadě

nejrůznějších onemocnění. Zdá se, že právě to představuje
nejvážnější hrozbu pro jeho přežití.
Které/á z následujících tvrzení vyplývá/jí z uvedeného 
textu?

I. Vlk hřivnatý je vzácným druhem vlka. 
II. Nejzávažnější hrozbou pro přežití vlka hřivnatého je 

zřejmě jeho náchylnost k onemocněním.
III. Vlk hřivnatý je občas ohrožen ničením původních

stanovišť, lovem pytláků a nejrůznějšími
onemocněními.

(A) jen tvrzení II 
(B) jen tvrzení III 
(C) jen tvrzení I a II 
(D) jen tvrzení I a III 
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 

57.

Jedním z nejdelších dinosaurů, jaký kdy na Zemi žil, byl 
nepochybně Diplodocus. Délka jeho těla mohla přesáhnout 
i 30 metrů. Tělo měl přitom štíhlé, takže nevážil víc než dva 
nebo tři dnešní sloni. Měl dlouhý, bičovitě se zužující ocas 
a hadovitě prohnutý krk, na jehož konci seděla malá, jakoby 
koňská hlava. 
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Základní hmotnostní jednotka, která se používá 
u dinosaurů, je jeden slon. 

(B) Diplodocus měl koňskou hlavu. 
(C) Diplodocus měl poměrně malou hlavu. 
(D) Diplodocus měl hadovitý ocas a bičovitě prohnutý krk. 
(E) Diplodocus měl bičovitě se zužující ocas, jehož délka 

mohla přesáhnout i 30 metrů.

58.

Birka byla obchodním centrem severního Východomoří. Její 
obyvatelé zhotovovali ozdoby a hřebeny z rohoviny. 
Z domů, ve kterých v době rozkvětu Birky bydlelo sedm set 
až osm set lidí, se sotva něco dochovalo, protože byly ze 
dřeva.
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

(A) Domy v Birce se nedochovaly, jelikož byly ze dřeva,
a proto všechny shořely.

(B) Birka byla hlavním městem severního Východomoří.
(C) Birka byla v 11. století významným vikingským 

přístavem.
(D) V severním Východomoří bylo zvykem stavět domy ze 

dřeva.
(E) V dřevěných domech Birky bydleli lidé, kteří

zhotovovali ozdoby. 
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TEXT K ÚLOHÁM 59 AŽ 62

Pět kamarádů – Aleš, Bořivoj, Cecílie, Dobra a Emanuel – navštívilo o prázdninách každý právě dvě z následujících pohoří:
Šumava, Krkonoše, Jeseníky, Beskydy a Orlické hory. O tom, které hory navštívil který z kamarádů, dále víme, že: 

• Každé pohoří navštívil alespoň jeden a nejvýše tři kamarádi. 
• Emanuel navštívil Šumavu. 
• Aleš a Bořivoj nenavštívili stejné pohoří.
• Cecílie a Emanuel navštívili Beskydy. 
• Dobra a Cecílie navštívily jedno pohoří společně.
• Krkonoše navštívilo více kamarádů než kterékoli jiné pohoří.
• Orlické hory navštívilo méně kamarádů než kterékoliv jiné pohoří.

59.

Který z kamarádů mohl navštívit Orlické hory? 

(A) jen Aleš 
(B) jen Aleš nebo Bořivoj
(C) jen Cecílie nebo Bořivoj
(D) jen Cecílie nebo Aleš 
(E) jen Aleš nebo Bořivoj nebo Cecílie 

60.

Který z kamarádů mohl navštívit Jeseníky? 

(A) jen Aleš a Bořivoj
(B) jen Aleš a Dobra 
(C) jen Bořivoj a Dobra 
(D) jen dva z trojice Aleš, Bořivoj a Dobra 
(E) jen dva z trojice Aleš, Cecílie a Dobra 

61.

Které pohoří mohly navštívit Dobra i Cecílie společně?

(A) jen Orlické hory 
(B) jen Krkonoše 
(C) jen Beskydy 
(D) jen Jeseníky 
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 

62.

Jestliže dále víme, že Aleš navštívil Krkonoše a Orlické 
hory, které pohoří navštívili Bořivoj a Cecílie společně?

(A) Krkonoše
(B) Jeseníky
(C) Šumavu
(D) Beskydy
(E) Bořivoj a Cecílie nenavštívili stejné pohoří.
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TEXT K ÚLOHÁM 63 AŽ 66

Turnaje se zúčastnilo 5 dvoučlenných družstev tvořených vždy jedním mužem (Luděk, Martin, Radim, Šimon, Vašek) 
a jednou ženou (Aneta, Bára, Petra, Sandra, Zuzka). Víme, že: 

• Zuzka byla v družstvu s Radimem nebo s Luďkem.
• Vašek nevytvořil družstvo spolu s Petrou. 
• Sandra nebyla v družstvu s Vaškem. 
• Šimonovou partnerkou v družstvu byla Petra nebo Bára. 
• Aneta spolu s Martinem turnaj vyhrála. 

63.

S kým mohl být v družstvu Šimon? 

(A) jen s Petrou 
(B) jen s Bárou 
(C) se Sandrou nebo Bárou 
(D) s Petrou nebo Sandrou 
(E) s Petrou nebo Bárou 

64.

S kým mohla být v družstvu Sandra? 

(A) jen s Radimem 
(B) jen s Luďkem
(C) jen s Vaškem 
(D) s Radimem nebo Luďkem
(E) s Luďkem nebo Vaškem 

65.

Která z následujících dvojic mohla tvořit jedno družstvo? 

(A) Vašek a Zuzka 
(B) Vašek a Sandra 
(C) Luděk a Sandra 
(D) Radim a Bára 
(E) Šimon a Sandra 

66.

Které z následujících tvrzení je určitě pravdivé? 

(A) Martin byl v družstvu se Zuzkou. 
(B) Bára a Šimon nepatří do jednoho družstva. 
(C) Vašek netvoří družstvo s Bárou. 
(D) Zuzka a Radim jsou spoluhráči.
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
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TEXT K ÚLOHÁM 67 AŽ 70

Pět rodin (Bendovi, Kocovi, Pravdovi, Sokolovi, Vackovi) bylo letos na dovolené v zahraničí (Bulharsko, Egypt, Itálie, Řecko,
Španělsko) a byly ubytovány v hotelech (Conrad, Minamark, Panorama, Pyramides, Ruspina) přímo u moře. Víme, že: 

• Hotel Panorama stojí v Egyptě.
• Vackovi strávili dovolenou v hotelu Minamark. 
• V Řecku byli Sokolovi. 
• V hotelu Ruspina byli ubytováni Bendovi nebo Kocovi. 
• Pravdovi strávili dovolenou v Itálii. 

67.

Ve které zemi může být hotel Ruspina? 

(A) jen v Bulharsku 
(B) jen v Řecku
(C) jen v Řecku nebo ve Španělsku
(D) jen ve Španělsku nebo v Bulharsku 
(E) jen v Bulharsku nebo v Itálii 

68.

Která rodina mohla jet na dovolenou do Egypta? 

(A) jen Kocovi 
(B) jen Vackovi 
(C) jen Bendovi 
(D) jen Bendovi nebo Vackovi 
(E) jen Kocovi nebo Bendovi 

69.

Které z následujících tvrzení je určitě pravdivé? 

(A) Hotel Minamark stojí v Bulharsku. 
(B) Bendovi byli ubytováni v hotelu Panorama. 
(C) Vackovi nebyli na dovolené v Egyptě.
(D) Ve Španělsku byli Pravdovi. 
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 

70.

Jestliže dále víme, že v hotelu Pyramides byli ubytováni 
Sokolovi, ve které zemi stojí hotel Conrad? 

(A) v Itálii 
(B) v Řecku
(C) v Bulharsku 
(D) ve Španělsku
(E) Odpověď nelze jednoznačně určit.
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