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Veškerá práva vyhrazena. Testy jsou určeny výhradně k použití v rámci projektu Stonožka v březnu 2011. Žádná část
tohoto materiálu nesmí být žádným
způsobem reprodukována bez předchozího souhlasu společnosti Scio.

• úlohy můžeš řešit v libovolném
pořadí – začni od nejlehčích

• test obsahuje 42 úloh – na jeho
řešení máš 60 minut
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TEXT K ÚLOHÁM 1 AŽ 3

2.

(A)
(B)
(C)
(D)
3.

1.

(A)
(B)
(C)
(D)

Tomáš Viselec bydlí v malém městečku a má spoustu kamarádů. Brzy oslaví
10. narozeniny, a tak si sám vyrobil pozvánku. Chybí mu však na ní důležitý údaj. Jaký?
obličej kluka
kdy přesně se oslava koná
Nic důležitého na pozvánce nechybí.
že je třeba oslavenci přinést dárek

(A)
(B)
(C)
(D)

Tomáš chce na oslavě kamarádům po desetiminutovém přivítání promítnout svůj
vlastní ﬁlm, který trvá 40 minut. Také
má pro kamarády připravenou „bojovku“,
která zabere asi 30 minut. Po promítání
ﬁlmu a bojovce bude připraven stůl s pohoštěním a s dortem. Kolik času budou
děti mít na občerstvení a volnou zábavu,
pokud má Tomáš herní klub pronajatý na
dvě hodiny a úklid herny se do času pronájmu nepočítá?
Žádný čas jim nezbude.
40 minut
50 minut
tři čtvrtě hodiny

Tomáš si chce pozvánku na oslavu nechat
vytisknout v reklamní agentuře. Pokud
si nechá natisknout 20–29 ks, bude jej
1 ks stát 5 Kč. Pokud si nechá natisknout
30 a více ks, cena za 1 ks bude 4 Kč.
Tomáš má 25 kamarádů.
Kolik pozvánek si má Tomáš nechat natisknout, aby to pro něj bylo ﬁnančně nejvýhodnější a zároveň aby měl pozvánky pro
všechny kamarády?
25 pozvánek
29 pozvánek
30 pozvánek
31 pozvánek
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4.

Uvádíme 4 příběhy. Z následujících možností vyber, ve kterých příbězích dochází
k porušování občanských práv.

1. Rodiče koupili Jitce jízdní kolo. Trvají na tom,
aby na něm jezdila pouze po cyklostezce.
2. Pan Malina vyrušil někoho na chodbě. Bál
se, že jde o lupiče, tak ho svázal a zavřel do
komory.
3. Paní Jahodová je nespokojena s úklidem ve
městě. Sepíše proto několik kritických článků do místních novin.
4. Pan Jedlička otevírá a zadržuje poštu svému
synovci, protože potřebuje vědět, s kým se
synovec stýká.

(A)
(B)
(C)
(D)

1 a2
3 a4
2, 3 a 4
2 a4

5.

Tvůj spolužák při práci ve dvojici nic nedělal, jen čekal, až práci uděláš za něj. Chceš
s ním citlivě promluvit, aby případně mohl
své chování příště změnit. Co by bylo nejlepší mu říci?
„Většinu práce jsem udělal já. Byl bych rád,
kdyby to příště bylo jinak.“
„Štve mě, že jsem musel udělat všechno za
tebe. Příště to bude přesně naopak.“
„Jsi nejhorší parťák, jakého jsem kdy měl.
Vůbec se s tebou nedá spolupracovat.“
„Nikdo s tebou nebude chtít spolupracovat,
pokud se budeš takhle chovat. Koukej příště
makat! “

(A)
(B)
(C)
(D)

3
6.

(A)
(B)
(C)
(D)

Staří lidé často ztrácejí sebedůvěru ve
vztazích s ostatními. Čím bys mohl/a nejlépe pomoci své staré babičce, aby si byla ve
vztazích jistější?
Pravidelně jí volat a skutečně naslouchat jejím problémům.
Babičce říci, že nemá důvod si nevěřit.
Doporučit babičce sledovat seriály, kde vystupují sebevědomí lidé.
Říci jí: „Babi, je na tobě vidět, že si nevěříš.
Hlavu vzhůru!“

© Scio® 2011
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9.

TEXT K ÚLOHÁM 7 A 8
Jízdní řád lodní dopravy
Nelahozeves – Kralupy n/Vlt. – Libčice n/Vlt.
– Troja a zpět
Nelahozeves
Kralupy n/Vlt.
Kralupy n/Vlt.
Libčice n/Vlt.
Libčice n/Vlt.
Řež u Prahy
Řež u Prahy
Troja
Troja
Řež u Prahy
Řež u Prahy
Libčice n/Vlt.
Libčice n/Vlt.
Kralupy n/Vlt.
Kralupy n/Vlt.
Nelahozeves

7.

(A)
(B)
(C)
(D)
8.

(A)
(B)
(C)
(D)

Odjezd
7:30

Příjezd
8:00

8:10
9:30
9:35
10:05
10:10
11:45
14:30
16:10
16:15
16:40
16:45
17:45
17:50
18:15

Rodiče Radima Poštolky plánují sobotní
lodní výlet a prohlídku zámku v Troji. Ráno
chtějí nechat auto na parkovišti v Kralupech nad Vltavou a dál pokračovat lodí. Kolik času budou moci strávit v Troji, aby stihli
zpáteční loď do Kralup nad Vltavou?
1 hodinu a 45 minut
2 hodiny a 10 minut
2 hodiny a 45 minut
3 hodiny

Po příjezdu zpátky do Kralup nad Vltavou
tu mají Poštolkovi sraz s Radimem v místní
restauraci hned v přístavu. Na jakou hodinu by měl Radim zarezervovat v restauraci
stůl?
na 16:45 h
na 17:45 h
na 18:15 h
na 19:00 h

(A)
(B)
(C)
(D)

Slavná fotograﬁe Dana Materny se jmenuje Exekuce dítěte. Co takto pojmenovaná
fotograﬁe zachycuje?
vrácení dítěte matce
procházku s dítětem
zabavení dítěte matce
záchranu dítěte

10. Tvůj spolužák se ti svěří s tím, že mu vadí,
že je nejtlustší ze třídy, a rád by to nějak
řešil. Je pravda, že má skutečně docela velkou nadváhu. Jak bys mu s tím mohl pomoci
a podpořit ho?
(A) „Neměj z toho nervy, Růžička je ještě tlustší.“
(B) „Chápu, že je to nepříjemné. Můžu ti s tím
nějak pomoci?“
(C) Říci mu: „Cože, ty a tlustej? To vůbec není
pravda.“
(D) „Konečně s tím budeš něco dělat! Alespoň
se ti při těláku přestane každý smát!“
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11. Jak se nejspíše cítí žena na fotograﬁi?

5

TEXT K ÚLOHÁM 13 A 14
1. Dýni obalíme potravinářskou fólií.
2. Lepidlo rozmícháme v trošce vody. Noviny
natrháme na malé kousky, které namáčíme
do lepidla a lepíme na dýni (asi 6 vrstev).
3. Po uschnutí lepidla (24 hodin) rozřízneme
dýni napůl a oddělíme papírovou slupku.
4. Papírové poloviny upravíme tak, aby se dal
mezi ně vložit klacík. Dovnitř nasypeme korálky. Spoj zalepíme páskou a několika útržky novin, vlepíme klacík (tak, aby vyčníval
alespoň 10 cm). Nabarvíme podle fantazie,
případně přelakujeme.

(A)
(B)
(C)
(D)

stydí se
bojí se
je unavená
má hlad

12. Pavel ukončil střední školu a rád by nastoupil do prvního zaměstnání. Je alergik a astmatik a potřebuje méně fyzicky náročnou
práci. Která z následujících možností obsahuje pouze povolání, která by Pavel nejspíše mohl bez rizika vykonávat?
(A) recepční, trenér, účetní, řidič
(B) recepční, účetní, prodavač vstupenek
(C) účetní, zahradník, recepční, vychovatel
(D) prodavač v obchodě se zvířaty, řidič, účetní

13. Jaký výrobek vznikne podle výše uvedeného návodu?
(A) trumpeta
(B) loutka-maňásek
(C) míček
(D) chřestidlo
14. Při práci na výrobku podle návodu uvedeného výše zjistíš, že nemáš potřebné korálky. Vyber z nabídky, čím lze nejlépe korálky
nahradit.
(A) gumovými medvídky (bonbony)
(B) nastříhanými kousky novin
(C) Bez korálků to nepůjde.
(D) hrachem
15. Doplň vynechané místo ve větě:
Ocitnete-li se při požáru domu v zakouřené
místnosti, .................... a chraňte si nos a ústa
kusem oblečení, kapesníkem či ručníkem
(nejlépe mokrým).
(A) schovejte se pod postel nebo do skříně
(B) buďte co nejvýše, je tam menší hustota kouře a nižší teplota,
(C) držte se co nejblíže dveřím, i v případě, že
jsou horké,
(D) držte se u země, kde je menší hustota kouře
a nižší teplota,
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16. V případě, že na tobě začne hořet oblečení,
chovej se podle pravidla:
(A) „ZAČNI SE SVLÉKAT!“
(B) „KŘIČ HOŘÍ A VYTOČ ČÍSLO 150!“
(C) „POLEJ SE VODOU!“
(D) „ZASTAV SE, LEHNI SI A KUTÁLEJ SE!“
17. Z následujících možností vyber tu, která zachycuje chování nešetrné k přírodě.
(A) Petra kupuje ovoce od místního farmáře.
(B) Pavel používá při nákupu tašky na jedno použití.
(C) Karel používá obaly z materiálů, které se
v přírodě brzy rozloží.
(D) Jitka darovala oblečení dobročinné organizaci.

© Scio® 2011
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TEXT K ÚLOHÁM 18 A 19
Listina základních práv a svobod České republiky
Článek 5
Každý je způsobilý mít práva.
Článek 7
(1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.
(2) Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo
trestu.
Článek 8
(1) Osobní svoboda je zaručena.
(2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody
jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro
neschopnost dostát smluvnímu závazku.
Článek 9
(1) Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím
nebo službám.
Článek 10
(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská
důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno
jeho jméno.
(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.

18. Které z následujících tvrzení nevyplývá
z uvedeného textu?
(A) Každý občan České republiky má právo na
ochranu svého jména a své cti.
(B) Občané České republiky mají zaručeno, že
nebudou vykonávat nucené práce.
(C) Občan České republiky může svobodně vyznávat své náboženství.
(D) Občan České republiky se může svobodně
pohybovat, a to i v obydlí jiného občana České republiky.

Článek 11
(1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické
právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah
a ochranu. Dědění se zaručuje.
(2) Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.
Článek 12
(1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj
vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.
(2) Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely
trestního řízení, a to na písemný odůvodněný příkaz soudce. Způsob provedení domovní prohlídky
stanoví zákon.
Článek 14
(1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.
Článek 15
(1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského
vyznání.

Hlava druhá Lidská práva a základní svobody, Oddíl
první, Základní lidská práva a svobody upraveno dle
http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

19. V článku 11 uvedeného textu se píše: „Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické
právo všech vlastníků má stejný zákonný
obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.“ Která
z následujících možností nejlépe odpovídá
významu tohoto tvrzení?
(A) Vlastnické právo všech dospělých osob
v České republice je nedělitelné, vlastnictví
se získává děděním.
(B) Každý má zaručeno dědictví a každý musí
vlastnit alespoň nějaký majetek.
(C) Každý občan České republiky má právo
vlastnit majetek, jehož ochrana je shodná
u všech občanů České republiky.
(D) Vlastnické právo všech občanů České republiky je shodné, všichni se dělí o všechny
společné zdroje rovným dílem.

© Scio® 2011
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20.

(A)
(B)
(C)
(D)

TEXT K ÚLOHÁM 21 AŽ 23
Červánkový _________________ .

Který z následujících výroků by byl nejvhodnějším doplněním uvedeného obrázku?
Nevadí, hlavně že se nic nestalo.
Tak to teda nevím co s tím.
Dobře, uděláme to tak, jak říkáš.
Vždyť jsem vám to říkala!

Přísady:
75 ml mléka
80 g moučkového cukru
2 balíčky vanilinového cukru
1 kelímek (200–250 ml) zakysané smetany
1 kelímek (200–250 ml) smetanového ovocného (nejlépe jahodového nebo malinového)
jogurtu
150 g červeného ovoce (maliny, jahody a/
nebo rybíz)
Příprava:
A) Z ovoce uděláme pyré (v mixéru) a zamícháme ho též do mléka.
B) Mléko necháme vychladnout a pak do něj
vmícháme zakysanou smetanu a jogurt.
C) Formičky dáme na 3 hodiny do mrazáku.
D) Ovocnou směs naplníme do zmrzlinových
formiček – nezapomeneme ale zapíchnout
dovnitř dřívko nebo plastovou tyčinku
(např. koktejlové míchátko).
E) Mléko svaříme s moučkovým a vanilinovým cukrem.
F) Před konzumací vyklopíme zmrzlinu z formiček a dozdobíme.
21. Ve které z následujících možností jsou odstavce seřazeny tak, aby byl pracovní postup smysluplný?
(A) A, B, E, D, C, F
(B) A, B, C, D, E, F
(C) E, A, B, C, D, F
(D) E, B, A, D, C, F
22. Jaký výrobek vznikne, pokud budeme postupovat podle uvedeného návodu?
(A) koktejl
(B) pudink
(C) nanuk
(D) shake
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23. Petra pro výrobu potřebuje koupit jogurt.
V letáčku našla níže uvedenou nabídku.
Který z jogurtů nejlépe odpovídá potřebám
receptu, víme-li, že Petra má k dispozici
15 Kč?
Cena
Jogurt (Kč za
balení)

(A)
(B)
(C)
(D)

Popis

Příchuť

Mililitrů
v balení

MAKO

16

smetanový jahoda
jogurt

200

KORO

10

smetanový jahoda,
jogurt
malina

100

BOMU

12

smetanový jahoda
jogurt

250

CITO

15

250

DELTA

10

smetanový káva
jogurt
tvarohový jahoda
krém

MAKO
BOMU
CITO
KORO

200

24. Víme-li, že otazník je zástupným symbolem
písmene A, paragraf je zástupným symbolem písmene C/Č a zavináč je zástupným
symbolem písmene N, které z níže uvedených slov je ukryto v této šifře (každý znak
zastupuje jedno písmeno)?
?% + \ § ? @ - ?
(A) ABECEDA
(B) AFRIČANKA
(C) ANČOVIČKA
(D) AMERIČANKA
25. Kamil jede se svým oddílem leteckého
modelářství na přehlídku do Jihlavy. Ubytovaní jsou v Malém Beranově, přehlídka
se koná na jihlavském letišti (u Henčova).
Oddíl se rozhodl jít na letiště pěšky. Která
z následujících tras je nejkratší?
(A) po červené a modré turistické trase
(B) po ﬁalové a růžové cyklotrase
(C) po žluté turistické trase
(D) po modré turistické trase
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TEXT K ÚLOHÁM 26 AŽ 28
Čtyři čtrnáctiletí kamarádi z Liberce jeli na
malý výlet a ujel jim poslední autobus domů.
Nikdo z nich neměl u sebe už žádné peníze
ani mobilní telefon. Doma je rodiče očekávali
v sedm hodin. Každý z nich navrhoval jiné řešení problému.
Aneta navrhla, aby se přeptali, jestli by mohli
u někoho přenocovat. Na autobus mohou jít
ráno.
Vojta navrhl, že někoho požádají, aby od něj
mohli zavolat rodičům a domluvit se s nimi.
Natálie navrhla, že by měli zavolat policii a říci
jim, co se jim stalo.
Jáchym navrhoval, aby jeli stopem. Neměl
u sebe ale tužku, tak navrhoval napsat „Liberec“ trávou nebo hlínou na kus papíru.
26. Které řešení se ti zdá s ohledem na bezpečnost a obavy rodičů nejlepší?
(A) Anety
(B) Vojty
(C) Natálie
(D) Jáchyma
27. Napadá tě ještě nějaké jiné řešení této situace? Přečti si následující úkony, které je
dobré v podobné situaci udělat, a urči jejich
pořadí.
A) Zeptat se, kde bychom mohli přenocovat.
B) Zeptat se, jestli by nám někdo nepůjčil
peníze na večeři.
C) Sehnat telefon, odkud můžeme informovat rodiče.
D) Zkontrolovat, jestli nejede nějaký jiný autobus nebo vlak.
(A) A, D, B, C
(B) C, B, A, D
(C) D, C, A, B
(D) D, A, B, C

KLÍČOVÉ KOMPETENCE
28. Která z chyb, jichž se kamarádi dopustili, je
podle tebe nejvážnější a měli by se jí příště
vyvarovat?
(A) Neměli u sebe nikdo telefon ani peníze.
(B) Neměli u sebe tužku.
(C) Řekli rodičům, že se vrátí moc brzy.
(D) Jeli na výlet bez doprovodu dospělých.
29. Maminka Pavla požádala, aby pro ni po škole zařídil nějaké pochůzky. Odpadl mu fotbalový trénink, takže má od jedné hodiny
čas. Domů se musí vrátit na večeři v sedm,
všechny obchody v okolí zavírají v šest.
Požádala ho, aby se zastavil v lékárně pro
vitaminy, vyzvedl sako v čistírně, převzal
od dědečka knížky a vrátil je do knihovny.
Knihovna je poblíž lékárny, čistírna je dobře dostupná autobusem z domova. Když
Pavel vyjde ze školy, vidí dobře na balkon
dědečkova bytu.
Která z následujících možností obsahuje
nejlepší plán cesty?
(A) ze školy k dědovi, potom do knihovny odevzdat knížky, stavit se v lékárně; potom do
čistírny a domů
(B) ze školy do lékárny, potom k dědovi pro
knížky a do knihovny; pak do čistírny a domů
(C) ze školy domů, potom do čistírny, potom za
dědou, do knihovny a nakonec do lékárny
(D) ze školy do čistírny, potom za dědou, s knížkami do knihovny, do lékárny a autobusem
domů
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30. Maslowova pyramida (potřeb) je žebříček
lidských potřeb, který deﬁnoval americký
psycholog Abraham Maslow. Podle jeho
teorie má člověk pět základních potřeb (od
nejnižších po nejvyšší – společně pak tvoří
jakousi pomyslnou „pyramidu“):

(A)
(B)
(C)
(D)

Z následujících možností vyber tu, která
podle uvedeného textu patří mezi základní
potřeby.
ﬁnanční zabezpečení, dostatek ﬁnančních
prostředků
vzdělání a pravidelná docházka do školy
uspokojení hladu, žízně, vyměšování
rodičovská láska, kompletní rodinné zázemí

11
31. Markéta pracuje na slohové práci, ve které
potřebuje uvést deﬁnici reklamy. Na internetu našla následující informace:
A) Každá reklama a reklamní spoty jsou na
stránky zadávány samotnými návštěvníky
stránek a spolupráce je navázána s reklamními agenturami, zadavateli reklamy či rozhlasovými stanicemi.
B) Je reklama ten tajemný svůdce, který nás
nutí proti naší vůli kupovat věci, které vlastně vůbec nepotřebujeme? Manipuluje s námi a my jsme bezmocnými oběťmi těchto
tajemných sil?
C) Umístíme Vaši reklamu na různé typy venkovních ploch: billboardy, bigboardy, megaboardy a atypické konstrukce. Vytvoříme
Váš navigační systém a za použití nejnovější
technologie polepíme Vaše ﬁremní vozy.
D) Reklama je jakákoliv placená forma propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky mající za cíl především zvýšení prodeje. Reklama může být
televizní, novinová, internetová, rozhlasová,
plakátová nebo jiná.

(A)
(B)
(C)
(D)

Kterou z možností by bylo nejvhodnější ocitovat?
A
B
C
D
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OBRÁZEK K ÚLOHÁM 32 A 33

www.nemcl.cz/cz/kontakty/plan-arealu.html

32. Petr šel doprovodit dědečka do nemocnice,
zároveň se sám potřeboval zastavit na chirurgii, už týden ho bolí po tréninku basketbalu palec. S dědou šel na hemodialýzu a do
lékárny.
Pod kterými písmeny najde v areálu místa,
která potřebuje?
(A) B, E, H
(B) A, G
(C) A, B, E
(D) B, E

33. Ředitel nemocnice odchází ze své kanceláře a jde na schůzku k primářovi dětského
oddělení. Kudy půjde?
(A) okolo lékárny, dále přes parkoviště a potom
vpravo
(B) přes parkoviště a potom doleva
(C) doleva přes parkoviště kolem jídelny
(D) okolo informací a potom vpravo
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34.

13
(A) „Babi, máš právo znát jméno lékaře i sestry,

Práva pacientů ČR
1. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou
zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvaliﬁkovanými pracovníky.
2. Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho
ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby
přiměřené možnostem ústavu, jakož i možnost denně se stýkat se členy své rodiny či
s přáteli.
3. Pacient má právo získat od svého lékaře
údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího nového postupu
zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí.
Vyjma případů akutního ohrožení má být
náležitě informován o případných rizicích,
která jsou s uvedeným postupem spojena.
Pokud existuje i více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace
o léčebných možnostech, má na seznámení
s nimi právo. Má rovněž právo znát jména
osob, které se jich účastní.
4. Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon,
právo odmítnout léčbu a má být současně
informován o zdravotních důsledcích svého
rozhodnutí.
www.mpsv.cz/cs/840
Petr byl navštívit svou babičku v nemocnici.
Babička byla smutná, nevěděla, zda může
chtít znát jméno lékaře, který ji vyšetřoval
den předtím a byl to někdo jiný, než kdo ji
do nemocnice přijímal. Také nevěděla, zda
může požadovat vysvětlení, jaké jiné možnosti léčby má, jestli třeba může z nemocnice odejít domů…
Petr si doma nastudoval výše uvedená práva pacientů a babičce další den správně
řekl:

kteří tě ošetřovali. Můžeš požadovat vysvětlení, jaké jsou možnosti tvojí léčby, a můžeš
jít i domů, ale řeknou ti, jaké to může mít důsledky.“
(B) „Babi, máš právo znát jména lékařů i sester,
kteří tě ošetřují. Na jiné možnosti léčby se
ale neptej, vybrat tu nejlepší je jejich práce.
Domů jít můžeš, sama si ale zvaž, jaké je to
riziko.“
(C) „Babi, máš právo na péči prováděnou kvaliﬁkovanými pracovníky; to, jak se jmenují,
není důležité. Domů jít můžeš, ale nebudeš
mít informace, jaká jsou rizika tvého rozhodnutí, tak si to zvaž.“
(D) „Babi, máš právo znát jméno lékaře, který
tě vyšetřoval. Ale budeš tady muset zůstat;
kdyby usoudil, že můžeš jít domů, propustil
by tě sám.“

35.

(A)
(B)
(C)
(D)

Která z následujících promluv by byla vhodným doplněním uvedeného obrázku? Předpokládej, že hovoří osoba vpravo k osobě
vlevo.
Tak jsme si řekli: Nevadí, hlavně když auto
pojede dál…
Babička byla nemocná, děda ji v noci musel
odvézt do nemocnice!
Vyhodili mě ze zkoušky, a školu tím pádem
nemohu dokončit.
Promiň, ale já dneska hrozně spěchám. Ty
nákupy odložíme na jindy.
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36. Také jíte příliš sladkého? Pomůže vám Stopsweet! Jak ukázaly výsledky z vědeckých
laboratoří, dokáže tento lék účinně zastavit
chuť na sladké a vy se zase vejdete do svých
oblíbených kalhot. Lékař Bruno McWhite
říká: „Už se nebudete muset obávat projít
kolem cukrárny. Koupit si něco sladkého
vás ani nenapadne.“
Kde se mohl tento text nejspíše objevit?
(A) jako novinka ve vědeckém časopise
(B) jako varování v oběžníku pro cukrárny
(C) jako doporučení v časopise pro lékaře
(D) jako inzerát v tzv. teleshoppingu
37. Kamil potřeboval zjistit, jaké bude dnes večer počasí v kraji Vysočina. Na kterém odkazu na internetu tuto informaci nejspíše
nalezl?
(A) http://www.meteocentrum.cz/predpovedpocasi/predpoved-pocasi-jihlava-80.php
(B) http://www.meteocentrum.cz/predpovedpocasi/predpoved-pocasi-ostrava-90.php
(C) http://www.seznam.cz/vysocina
(D) http://www.orea.cz/cs/hotely/hotelypodle-lokality/vysocina/

KLÍČOVÉ KOMPETENCE
38. Novákovi odjeli na dovolenou. V době dovolené probíhá rekonstrukce (malování
a tapetování) jejich domu, na kterou má ﬁrma přesně týden. Nyní zbývají 2 dny. Malíř
Martin musí dokončit malování kuchyně.
Tapetář Tomáš tapetuje obývací pokoj.
Tomáš zjišťuje, že tapety se snadno trhají,
protože jsou těžké a jeden člověk je nemůže dostatečně nadlehčovat. Martin s Tomášem diskutují, jak celou situaci vyřešit
a stihnout termín. Kterým z následujících
postupů pravděpodobně nejlépe vyřeší
uvedený problém?
(A) nakoupit co nejvíce tapet, aby bylo možné
nahrazovat roztrhané a pracovat rychleji
(B) požádat o posunutí termínu na dokončení
tapetování a malování
(C) společnými silami nejdříve vytapetovat
a pak společně vymalovat
(D) zavolat další ﬁrmu, která se postará o tapetování
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39. Karolína je trenérka sportovního družstva.
Má za úkol hodnotit výkony sportovců–
běžců. Zná zásady hodnoticího pohovoru
a chce se jich držet:
1. Na začátku se sportovce zeptá na jeho
dojmy z posledních tréninků.
2. Uzná pozitivní výsledky.
3. Zmíní negativní skutečnosti, které doloží
konkrétními příklady.
4. Nehodnotí člověka, ale konkrétní situace.
5. Na závěr jsou předneseny konkrétní úkoly
pro další období.
Potřebuje si promluvit s Martinem, který
má sice dobré výsledky, ale opakovaně dochází na trénink pozdě.

15
40. Jakou cílovou skupinu má svým obsahem
oslovit tato inzertní stránka?

Která z následujících osnov rozhovoru by
pro Karolínu byla nejvhodnější?
http://knihy.cpress.cz/DataFiles/Book/
00003893/Download/KE0500_kapitola.pdf

(A) „Ahoj, Martine. Jak se ti líbil poslední trénink? Líbí se mi, jak k tréninku přistupuješ.
Potíž vidím jen v tvé nedochvilnosti. Minulou středu i pátek jsi přišel později a zdržel
tak ostatní. Zkusme se domluvit, že od příštího tréninku již budeš chodit včas.“
(B) „Ahoj, Martine. Potřebuji s tebou probrat
tvou nedochvilnost. Byla bych ráda, kdyby
se tvůj přístup změnil, není to od tebe zodpovědné. Zamysli se nad tím.“
(C) „Ahoj, Martine. Jak se ti dnes daří? Líbilo se
mi, jak jsi minulý týden zapracoval. Výsledky se ti stále zlepšují. Ale měl bys být ohleduplný k ostatním a nechodit pozdě, takhle
by to dál nešlo!“
(D) „Ahoj, Martine. Chci ti říct, že jsem opravdu nadšená z tvých výsledků. Jen ostatní
v týmu si myslí, že chodíš pořád pozdě. Nejsi spolehlivý. Tak se na to zaměř!“

(A)
(B)
(C)
(D)

hluchoslepé
sportovce
hráče golfu
možné dárce

41. Co je podstatou tzv. recyklace?
(A) znovuvyužití surovin z odpadu
(B) opakované dobíjení baterií
(C) ekologická likvidace surovin
(D) ochrana řízené skládky
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42. Na co nejspíše poukazuje tato karikatura
(zjednodušený obrázek zesměšňující hlavní rysy problému)?

(A)
(B)
(C)
(D)

na nové módní trendy deformující postavu
na nekvalitní výrobu zrcadel
na problematiku mentální anorexie
na stále se zvyšující rizika obezity
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