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KLÍČOVÉ KOMPETENCE
TEXT K ÚLOHÁM 1 A 2

3. 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.
Která z následujících osnov rozhovoru by
pro Karolínu byla nejvhodnější?

1.

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

Žáci osmé třídy ze ZŠ Kounín se rozhodli
pro své spolužáky uspořádat sběratelskou
burzu. Vyrobili tuto pozvánku. Jeden důležitý údaj ale na pozvánce chybí. Který?
kde se nachází tělocvična školy
kdy přesně se burza koná
kolik zaplatí sběratel za pronájem stolku
zda smějí přijít i žáci, kteří nemají žádnou
sbírku

2. Osmáci chtějí za výtěžek z burzy adoptovat alespoň jednu panenku UNICEF (Adoptuj panenku – zachráníš dítě), která stojí
600 Kč. Stolků mají k dispozici celkem 25.
Vstupné na burzu je 5 Kč. Kolik vstupenek
musejí prodat, aby mohli panenku adoptovat? Předpokladem je, že se jim podaří pronajmout všechny stolky.
(A) 20
(B) 120
(C) 200
(D) Nepotřebují již prodat žádnou vstupenku.

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!“
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3
(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 alternativách, 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.“

5.

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

Který z následujících výroků by v časopise
nejspíše doprovázel tuto fotograﬁi ženy?
Tak to se teda moc pleteš!
Zajímavé, ale příliš tomu nevěřím.
Dobře, souhlasím s tebou.
To je skvělé, ráda si poslechnu více.

© Scio® 2011
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6. Petra potřebuje s rodiči probrat několik
věcí. Jednak se chce zeptat, jestli příští týden v pátek po škole může jít ke kamarádce, chce také vědět, jestli ji rodiče pustí na
školní výlet do Paříže a jestli jí ho zaplatí.
Má několik možností, kdy a jak se rodičů
zeptat. Ví, že nechce dlouho čekat na jejich
rozhodnutí a že často bývají po práci lehce
podráždění a unavení. Kterou z následujících variant bys jí doporučil/a, aby byly
splněny uvedené podmínky a zároveň aby
měla Petra co největší šanci na úspěch?
(A) Ať se zeptá hned při první příležitosti, bude
to mít za sebou, a čím dřív jim to řekne, tím
delší čas na rozmyšlení si můžou vzít.
(B) Ať se zeptá třeba o víkendu, až budou spolu
a budou mít čas to probrat.
(C) Ať se zeptá večer, po zprávách, než půjde
spát. Své rozhodnutí jí rodiče můžou říct ráno.
(D) Ať požádá babičku, aby to s nimi probrala,
bude dobré, když se za ni někdo přimluví.

8.
Švédsko je zemí, jež předznamenala proces
později označený jako druhý demograﬁcký přechod. K transformaci vzorců rodinného chování směrem ke křehčím partnerským
vztahům, odkládání založení rodiny do vyššího
věku a výraznému snížení plodnosti vyššího
pořadí zde začalo docházet dříve než v ostatních evropských zemích. Dnes je Švédsko zemí
s jednou z nejvyšších úrovní plodnosti v rámci
Evropy a úhrnná plodnost v roce 2009 činila
1,94.
http://www.demograﬁe.info/
?cz_detail_clanku=&artclID=717

(A)

(B)
7.

(C)
___________ předkládá neúplné věty nebo
myšlenky takovým způsobem, že si nemůžeme zbytek domyslet, používá neurčitá, mnohoznačná slova. Jestliže nahlas vyjádříme, jak
jsme je pochopili, obvykle namítne, že něco
takového přece nikdy neřekl. ____________
se také s oblibou vyjadřuje speciﬁckým nebo
odborným žargonem před lidmi, kteří nemohou
vše pochopit (mají jiné zájmy nebo profese).
K takové hře patří celý arzenál vlastních jmen,
názvů, málo známých zkratek nebo nepochopitelných termínů. U těch, kteří ho poslouchají,
vzbuzuje dojem, že je nesmírně vzdělaný.
http://www.mpsv.cz/cs/6294

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

(D)

Které z následujících tvrzení pravdivě popisuje uvedený text?
Jedná se o popis porodnosti ve Švédsku,
záměrem autora je šokovat čtenáře srovnáním s ostatními zeměmi.
Text je popisem populačního vývoje ve
Švédsku, má za cíl informovat čtenáře o některých faktech.
Úryvek je zřejmě vyjmut z článku, který má
za cíl ovlivnit smýšlení čtenářů o Švédsku,
snaží se o něm informovat pozitivně a zamlčet některé skutečnosti.
Text shrnuje názory autora na populační
vývoj ve Švédsku, které si ověřil na základě
některých statistických údajů.

Které z následujících slov můžeme doplnit
na obě vynechaná místa v textu tak, aby byl
zachován jeho smysl?
Informátor
Ovlivňovatel
Přesvědčovatel
Manipulátor

© Scio® 2011
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11. Víme-li, že otazník je zástupným symbolem písmene A, paragraf je zástupným
symbolem písmene K a zavináč je zástupným symbolem písmene T, ve které
z níže uvedených šifer je ukryto slovo
KATASTROFA (každý znak zastupuje
jedno písmeno a pořadí písmen je zachováno)?
(A) % ? @ ? + @ § \ – ?
(B) § ? § ? + @ % \ ?
(C) § ? @ ? @ + + % \ – @
(D) § ? @ ? + @ % \ – ?

9.

12. Uvádíme 5 příběhů. Která z následujících
možností obsahuje všechny příběhy, ve
kterých dochází k porušení demokratických
principů?

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

Co si kladou za cíl zadavatelé této inzertní
stránky?
Upozorňují, že hluchoslepí musejí při jízdě
na běžkách používat červenobílé hůlky.
Vybízejí dárce k pomoci hluchoslepým.
Vybízejí k pomoci hluchoslepé.
Chtějí podpořit rozvoj běžkařského sportu.

10. Tvůj spolužák se ti svěří s tím, že mu vadí,
že je nejtlustší ze třídy. 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 přestanou smát!“

1. Řidiči tramvají nejsou spokojeni se svými
platy a rozhodnou se vstoupit do stávky.
2. Skupina občanů není spokojena s politiky ve
své zemi a rozhodne se založit zcela novou
politickou stranu.
3. Soud nedovolí zločinci obhájce, protože
existuje dostatek průkazných důkazů o tom,
že zločinec zabil 2 lidi.
4. Vláda prosadí zákon, podle kterého musejí všichni voliči zaplatit u voleb poplatek
100 Kč.
5. Politická strana podá stížnost na průběh
voleb, protože má podezření, že s hlasy bylo
manipulováno.

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

1, 2, 3 a 4
3 a5
2 a3
3 a4

© Scio® 2011
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13.
Ocitnete-li se během pobytu v zahraničí v jakékoli nouzové situaci (např. autohavárie, hospitalizace, ale také ztráta či zcizení dokladů,
peněz nebo léků), požádejte o pomoc zastupitelský úřad ČR. Adresu a kontaktní údaje úřadu
v zemi, do které se chystáte vyjet, si raději obstarejte ještě před odjezdem.
Cestovní pas
• ztrátu/zcizení pasu oznamte místní policii
a požádejte o sepsání protokolu (potvrzení) o ztrátě či krádeži
• kontaktujte místní zastupitelský úřad, kde
se dozvíte další postup
• při krátkodobé dovolené vám nebude vyřízen nový pas, ale tzv. cestovní průkaz, což
je doklad určený pouze k návratu do ČR
• vyřízení žádosti o vydání standardního pasu
trvá nepoměrně déle (starý typ 60 dnů, nový
typ 120 dnů), protože žádosti jsou zasílány příslušným úřadům do České republiky
www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/
adresar_diplomatickych_misi/ceske_urady_v_
zahranici/index.html
www.icm.cz/
jak-postupovat-pri-ztrate-dokladu-v-zahranici>

(A)

(B)

(C)

(D)

Milan jel s rodiči o prázdninách na čtrnáct
dní do Chorvatska, bohužel ale hned v prvním týdnu svého pobytu ztratil cestovní
pas. Na internetu si našel výše uvedené informace. Co by teď tedy měl udělat?
Oznámit ztrátu pasu české i chorvatské policii a požádat o sepsání protokolu. Potom
bude Milanovi vystaven nový cestovní pas,
který může používat maximálně 120 dnů.
Oznámit ztrátu pasu české policii, potom
jít na pobočku chorvatské policie a požádat
o sepsání protokolu, na jehož základě mu
bude vystaven tzv. cestovní průkaz, který
mu umožní vrátit se domů.
Požádat zastupitelský úřad ČR v Chorvatsku
o sepsání potvrzení o ztrátě pasu a na jeho
základě požádat o tzv. cestovní průkaz, jehož platnost 120 dní Milanovi umožní vrátit
se domů.
Na pobočce chorvatské policie požádat
o sepsání protokolu o ztrátě. Zastupitelský
úřad ČR na jeho základě vystaví tzv. cestovní průkaz, který umožní návrat do České
republiky, kde Milan požádá o nový pas.

© Scio® 2011
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15.

14.

Obchodní podmínky internetového
obchodu Drak.cz
Zákazník je povinen si zboží při převzetí prohlédnout, zda je nepoškozené a bez vad.
Dodavatel neodpovídá za poškození zboží
v průběhu přepravy Českou poštou, poškození je nutno uplatnit u České pošty. Bude-li
zboží při převzetí poškozené, je zákazník povinen tuto skutečnost oznámit ihned při převzetí balíku.
• Zákazník je povinen odmítnout převzetí balíku, bude-li balík obsahující zboží viditelně
poškozen, a jako důvod odmítnutí převzetí
uvést poškození balíku.
• Zjistí-li zákazník poškození zboží až po převzetí, pak je povinen to oznámit České poště nejpozději do dvou dnů od převzetí.
• Podepsání přepravního listu kupujícím dopravci je bráno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň i potvrzení, že zboží bylo předáno nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější
reklamace způsobené vinou dopravy již nebude brán zřetel a budou zamítnuty.
Autorská tvorba

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

Soňa si přes internetový obchod Drak.cz
objednala parfém jako dárek pro kamarádku. Při přebírání balíčku od dopravce si však
všimla, že je balíček otevřený a zboží poničené. Jak by měla Soňa postupovat, aby
zbytečně nepřišla o peníze?
poškozený balík převzít a závadu neprodleně písemně oznámit dodavateli
balík převzít jen s čestným prohlášením dopravce, že reklamaci uznává
poškozený balík převzít a do dvou dnů reklamovat zboží u dopravce
balík nepřevzít a sepsat s dopravcem záznam o poškození zboží

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

Který z následujících dialogů by byl 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.

16. 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 17 AŽ 19
Comolada
Budete potřebovat: 4 cl citronové (nebo limetkové) šťávy, 1/2 citronu, 1/2 limetky, trochu sodovky, trochu malinové šťávy
Na ozdobu: jahoda i se zelenou snítkou a trojúhelníček melounu
Doba přípravy pro 1 osobu: 10 minut + 5 minut krájení a zdobení
Postup:
A) Přidejte na plátky nakrájený citron a limetku a zlehka promíchejte koktejlovou lžičkou.
B) Dozdobte jahodou a trojúhelníčkem melounu.
C) Dolijte sodovkou, vytvoří se tak plastický
efekt plovoucího ovoce.
D) Touto hustší pěnou přelijte kostky ledu připravené ve sklenici asi do poloviny.
E) V mixéru smíchejte led a čerstvou citronovou šťávu do hustší pěny.
F) Navrch opatrně nalijte malinovou šťávu,
klesne až na dno a probarví celý koktejl
a ovoce.

17. Ve které z následujících možností jsou odstavce seřazené tak, aby byl pracovní postup smyslupný?
(A) A, C, F, D, E, B
(B) E, D, A, C, F, B
(C) E, F, A, C, D, B
(D) E, D, C, F, A, B
18. Která z následujících možností obsahuje
pomůcky, které k výrobě budete potřebovat?
(A) sklenice, ostrý nůž, koktejlová lžička, drtič
ledu, brčko
(B) sklenice, džbán, drtič ledu, míchátko, tvořítko na led
(C) sklenice, ostrý nůž, koktejlová lžička, mixér
(D) sklenice, ostrý nůž, lžička, šlehač, drtič ledu
19. Martina chce připravit pro sebe a pro své
2 kamarádky 3 koktejly. Nesehnala ale citronovou šťávu a bude ji muset vymačkat
z ovoce ve speciálním lisu. 1 citron či limetka obsahuje 2 cl šťávy a lisuje se dvě a půl
minuty. Úklid kuchyně potrvá 15 minut.
Kdy musí nejpozději s přípravou začít, aby
koktejly mohla podávat v 18.00?
(A) v 15.15
(B) v 16.00
(C) v 16.45
(D) v 17.00
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20. 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?
(A) „Většinu práce jsem udělal já. Byl bych rád,
kdyby to příště bylo jinak.“
(B) „Štve mě, že jsem musel udělat všechno za
tebe. Příště to bude naopak.“
(C) „Jsi nejhorší parťák, jakého jsem kdy měl.
Vůbec se s tebou nedá spolupracovat.“
(D) „Nikdo s tebou nebude chtít spolupracovat,
pokud se budeš takhle chovat. Koukej příště
makat!“

21. Jaký popisek nejspíše patří k této fotograﬁi?

9

23.
Nguyen Thao NAVRÁTIL
Narozen: 30. 4. 1997
Studium: 8. ročník ZŠ Nerudova, Ústí nad Labem
E-mail: ntnavratil@mail.com
Mobil: 222 333 444

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

Chlapec z uvedeného textu měl zájem o inzerované místo pomocného uklízecího personálu na gynekologickém oddělení místní
nemocnice. Tam ho ovšem odmítli.
Co bylo překážkou, že ho na uvedené místo
nepřijali?
národnost
vzdělání
věk
malé pracovní zkušenosti

(A) Dnešní děti si neumějí zavazovat tkaničky.
(B) Fotograﬁe ze soutěže v rychlostním zavazování tkaniček.
(C) Šikana na školách je na vzestupu.
(D) Pomáhejte svým slabším spolužákům.
22. Andrea jede se svou třídou na výlet do Rožnova pod Radhoštěm. Má za úkol navrhnout několik výletních tras po okolí. Na kterém odkazu na internetu nejspíše nalezne
inspiraci?
(A) http://www.roznov.cz/turista/navigace/
tipy-na-vylet
(B) http://www.hotel.cz/roznov-pod
-radhostem/
(C) http://www.mapy.cz/roznovpodradhostem
(D) www.tipynavylet.cz/oblast-javorniky

© Scio® 2011

SCIO_testy_KK_8 a 9 třída.indd 09

10.2.2011 11:36:55

10

KLÍČOVÉ KOMPETENCE

24.

Půjčovna Alfa

Půjčovna Delta

– půjčovna lodí, kánoí, raftů, pádel, vest a lodních vaků
– vícedenní výlety 300 Kč/loď/den
– jednodenní výlety s kompletním servisem od
100 Kč/loď/hod.

– půjčovna lodí, šlapadel, pádel, vest a lodních
vaků
– vícedenní výlety 100 Kč/loď/den
– jednodenní výlety od 300 Kč/loď/den
– možnost zrušit rezervaci bez poplatku

Půjčovna Beta
– půjčovna lodí, kánoí, pádel, vest a lodních vaků
– vícedenní výlety 150 Kč/loď/den
– jednodenní výlety s kompletním servisem od
100 Kč/loď/hod.
– k půjčovanému materiálu mapka řeky Vltavy

Půjčovna Eta
– půjčovna lodí, kánoí, raftů, pádel a vaků
– vícedenní výlety 250 Kč/loď/den
– jednodenní výlety od 50 Kč/loď/hod.
upraveno podle
http://cz.malecek.cz/Pujcovna_lodi/

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

Čtyři kamarádi si chtějí půjčit na víkend
raft, aby mohli jet na vodu s dalšími spolužáky. Preferují nejvýhodnější cenu, jsou si
jisti, že rezervaci rušit nebudou, a všechny
ostatní věci, které budou potřebovat, mají.
Vyrazit chtějí v pátek večer, vrátit se chtějí
v neděli večer. Která z uvedených půjčoven
je pro ně nejvýhodnější?
Alfa
Beta
Delta
Eta
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TEXT K ÚLOHÁM 25 A 26
1. Sazebník zápůjček –
cena za 1 den (loď, pádla a vak):
Kánoe
180 Kč
Barel
20 Kč
2. Sazebník částek při ztrátě
nebo úplném zničení:
Kánoe dle typu
15 500 Kč až 19 500 Kč
Pádlo Proﬁplast
560 Kč
Nafukovací vak
200 Kč
Barel
350 Kč
3. Storno podmínky: Zruší-li nájemce
smlouvu v níže uvedených lhůtách, ﬁrma
vrátí následující část zaplacené ceny:
15. den nebo dříve
80 % ceny
14.–10. den
50 % ceny
9.–5. den
20 % ceny

25. Prázdniny na vodě pro některé nedopadly
úplně nejlépe. Jedna skupina nemohla jet
vůbec a 12 dní před odjezdem půjčení stornovali. Zaplatili za půjčení kánoe a 1 barelu
na 3 dny. Jakou částku ze zaplacené ceny
jim půjčovna podle uvedeného ceníku vrátí
zpět?
(A) 480 Kč
(B) 345 Kč
(C) 300 Kč
(D) 120 Kč
26. Ostatních pět spolužáků na vodu odjelo, ale
po návratu museli řešit ztrátu 1 pádla a zničení 1 barelu. Na vyrovnání ceny dle sazebníku půjčovny se chtěli podílet všichni rovným dílem. Jakou částku musel každý z nich
zaplatit?
(A) 162 Kč
(B) 180 Kč
(C) 182 Kč
(D) 202 Kč
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27. Parta spolužáků se druhý den ubytovala v kempu s výhledem na řeku a Sázavský
klášter. Vzhledem k množství komárů se
rozhodli pro nákup repelentu v nejbližší lékárně. Od místních dostali několik rad, jak
lékárnu najít. Který z následujících popisů
cesty je k lékárně dovede?

(A) Po nejbližším mostě přejdete řeku a ulicí
K Podzámčí dojdete přímo k lékárně.

(B) Půjdete směrem od řeky do města a ulice
Školská vás dovede na náměstí, lékárnu najdete poblíž.
(C) Dáte se cestou podél řeky a první ulicí doprava, lékárna je hned vedle pošty.
(D) Lékárna je v těsném sousedství kláštera,
přejdete most a ulicí Klášterní dojdete na
místo.
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29. 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,
stihnout termín a nezvýšit náklady. 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

28. 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?
(A) Žádný čas jim nezbude.
(B) 40 minut
(C) 50 minut
(D) tři čtvrtě hodiny
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TEXT K ÚLOHÁM 30 A 31

upraveno podle www.dtest.cz/multimedialni-prehravace-smrst-audia-a-videa

30. Které z následujících tvrzení můžeme na
základě uvedené tabulky označit jako pravdivé (berte v úvahu všechny informace z tabulky)?
(A) Z hlediska ovládání jsou srovnatelné přehrávače Apple iPod Touch, Apple iPod nano
a Philips.
(B) Z hlediska rychlosti nabíjení dopadly stejně
přehrávače Apple iPod Touch a Philips.
(C) Z hlediska synchronizace s počítačem dopadl nejhůře přehrávač Sony.
(D) Z hlediska rychlosti kopírování dopadl nejhůře přehrávač Creative Zen X-Fi.

31. Který z přehrávačů pravděpodobně vybere
Martin pro maminku, pokud hledá přehrávač s velmi dobrou navigací v menu, dobrou
kvalitou zvuku a preferuje větší rychlost nabíjení?
(A) Apple iPod nano
(B) Apple iPod Touch
(C) Sony
(D) Philips
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32. 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

33. Představte si, že jste na své zahradě vykopali s největší pravděpodobností velmi starý hrnec s mincemi, které dnes už neplatí.
Jaký je nejsprávnější postup, co udělat s nálezem?
(A) Vzít nález a prodat ho tomu muzeu, které
nabídne vyšší cenu.
(B) Očistit nález a nechat si ho, aby zůstal v majetku rodiny.
(C) Zavolat policii.
(D) Vyjmout nález a odevzdat ho na policii.
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TEXT K ÚLOHÁM 34 A 35
Metody ukládání do paměti
Většina informací, které během života člověk
získá, se ukládá do pracovní paměti. Ta slouží
jako prostor pro mentální operace a je jakousi
přestupní stanicí k dlouhodobé paměti. Nově
příchozí informace a čas vytěsňují ty starší a tak
probíhá přirozený proces zapomínání. K přenosu do dlouhodobé paměti může docházet například opakováním. Dlouhodobou paměť si můžete cvičit například vybavováním si krátkých
zpráv, které jste viděli včera večer v televizi.
Jednou z nejznámějších technik pro uložení do
dlouhodobé paměti je metoda PQRST. Její název je odvozen od počátečních písmen Preview
(přehled), Question (otázka), Read (čtení),
Self-recitation (opakování) a Test (zkouška).
V první etapě si projděte učební materiál – získejte základní představu o tom, co se budete
učit. Tady byste měli věnovat speciální pozor-

34. Blanka se potřebuje naučit látku na zkoušení z dějepisu. Co by měla udělat jako první,
aby postupovala podle metody PQRST?
(A) přečíst si látku a vypsat si všechny nadpisy
a jména
(B) popsat látku vlastními slovy
(C) projít si látku a udělat si základní přehled
(D) postupně se učit řádek za řádkem

KLÍČOVÉ KOMPETENCE
nost nadpisům a stručným souhrnům na konci
kapitol. Druhou (otázka), třetí (čtení) a čtvrtou
(opakování) etapu je možno použít u každého
většího oddílu kapitoly v průběhu čtení.
Další známou metodou učení je SQ4R. Zapamatovat si ji můžete podle krátkého schématu:
SURVEY – prozkoumání
QUESTION – ptaní se
READ – čtení
REFLECT – přemýšlení
RECITE – hlasité opakování
REVIEW – rekapitulace
Je vhodné učit se to, čemu rozumíme. Doporučuje se také studovat bezprostředně poté, co
jste byli seznámeni s novou látkou. Důležitost
se klade na pravidelnost učení.
http://www.gate2biotech.cz/
jak-se-ucit-pritom-se-soustredit-a-neco-se/

35. Pomocí metod PQRST a SQ4R je _________.
(A) možné se naučit především to, čemu nerozumíme
(B) možné naučit se látku bez opakování
(C) možné se látku učit pouze ihned po tom, co
se s ní nově seznámíme
(D) možné usnadnit si a strukturovat přístup
k učení
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TEXT K ÚLOHÁM 36 A 37
Čtyři čtrnáctiletí kamarádi z Liberce jeli na
malý výlet a ujel jim poslední autobus domů.
Nikdo z nich neměl u sebe 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 poprosí, 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.
36. Které řešení se ti zdá s ohledem na bezpečnost a obavy rodičů nejlepší?
(A) Anety
(B) Vojty
(C) Natálie
(D) Jáchyma
37. Napadá tě ještě nějaké jiné řešení, jak bys
v této situaci postupoval? 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)
(B)
(C)
(D)

A, D, B, C
C, B, A, D
D, C, A, B
D, A, B, C

17
TEXT K ÚLOHÁM 38 A 39
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

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

38. 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 celkově strávit v Troji,
aby stihli zpáteční loď do Kralup nad Vltavou?
(A) 1 hodinu a 45 minut
(B) 2 hodiny a 10 minut
(C) 2 hodiny a 45 minut
(D) 3 hodiny
39. 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?
(A) na 16:45 h
(B) na 17:45 h
(C) na 18:15 h
(D) na 19:00 h
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40. Co je podstatou tzv. recyklace?
(A) znovuvyužití surovin z odpadu
(B) opakované dobíjení baterií
(C) ekologická likvidace surovin
(D) ochrana řízené skládky

43. Na co nejspíše poukazuje tato karikatura
(zjednodušený obrázek zesměšňující hlavní rysy problému)?

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

42. Která z možností obsahuje správný lékařský postup ošetření zlomeniny?
A) sádrování
B) rentgenování
C) vstupní vyšetření
D) nařízení kontroly
E) zaﬁxování dlahou
F) vyhodnocení snímků
G) rozhodnutí o sádrování

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

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

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

BCEFAGD
BFCGEAD
CBFEGAD
CEFBGAD
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44.

Bazilika sv. Jiří

http://zhola.com/praha/cz.php?st=bazilikaSvJiri

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

Nejjižnější částí baziliky sv. Jiří je podle
uvedené mapky:
Kaple sv. Jana Nepomuckého
Velký rajský dvůr
Podvěžní kaple
Kaple sv. Ludmily
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