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TEST VŠP 

 
ANTOSYNONYMÁ  

V každej z nasledujúcich úloh vyberte z ponúknutých možností A až E ten výraz, ktorý sa v kontexte uvedenej 

vety najviac približuje významu podčiarknutého výrazu (synonymum). Z možností F až J potom vyberte ten 

výraz, ktorý sa v kontexte uvedenej vety najviac približuje opačnému významu podčiarknutého výrazu 

(antonymum). Pozor, v úlohách ide často o odlíšenie veľmi jemných rozdielov. 

1. 

Záber vozidla s bežnou konfiguráciou 4 x 2 je možné podstatne ovplyvniť systémom HAD.

synonymum 

(A) významne 

(B) prvotne 

(C) znamenite 

(D) výstižne 

(E) dokonale 

antonymum 

(F) výrazne 

(G) ľahko 

(H) mimovoľne 

(I) neznateľne 

(J) nevýhodne 

2. 

Ten pes sa správa nevyspytateľne, preto ho dáme len skúsenému chovateľovi. 

synonymum 

(A) nezvládnuteľne 

(B) neposlušne 

(C) problémovo 

(D) nevypočítateľne 

(E) prudko 

antonymum 

(F) vycvičene 

(G) pokojne 

(H) predvídateľne 

(I) ovládnuteľne 

(J) poslušne 

3. 

Politik vykreslil bezútešný obraz budúcnosti, odvíjajúci sa od súčasného stavu. 

synonymum 

(A) neúspešný 

(B) beznádejný 

(C) zlý 

(D) negatívny 

(E) pochybný 

antonymum 

(F) dobrý 

(G) istý 

(H) sľubný 

(I) zaručený 

(J) bezpečný
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4.  

Pokiaľ je zákazník roztržitý, predajca to môže využiť a oklamať ho. 

synonymum 

(A) nepriebojný 

(B) nerozhodný 

(C) nevšímavý  

(D) nerozvážny 

(E) nepozorný 

antonymum 

(F) prezieravý 

(G) rozvážny 

(H) sústredený 

(I) rozhodný 

(J) puntičkársky 

5. 

Už od začiatku vyšetrovania všetci vedeli, že nepôjde o jasný prípad.  

synonymum 

(A) neobvyklý 

(B) nepopierateľný 

(C) preukázaný 

(D) objasnený 

(E) ľahký 

antonymum 

(F) nezreteľný 

(G) spletitý 

(H) pochybný 

(I) temný 

(J) nezameniteľný 
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LOGICKÉ KOHERENCIE  
V každom z nasledujúcich textov je práve jedna časť, ktorá do nej svojím významom nezapadá. Pri každej z 

úloh zvoľte možnosť, ktorá obsahuje práve tú časť textu, ktorá nie je v súlade s jeho celkovým významom. 

1. 

Spojené štáty podnikli razantný krok, aby prinútili Európu odovzdať časť svojej rozhodovacej právomoci vo vedení 

Medzinárodného menového fondu prudko rastúcim ekonomikám rozvojového sveta na čele s Čínou. Američania 

odmietli rezolúciu, ktorá by zachovala rozdelenie kresiel vo vedení Medzinárodného menového fondu. Od Európy 

chcú, aby sa ich vzdala v prospech nových svetových mocností ako je Čína. Washington sa dlho bezvýsledne snažil 

znížiť celkový počet kresiel v rade MMF z 24 na 20 a posilniť vplyv Európy na úkor rozvojových mocností. Má to byť 

súčasť širších reforiem medzinárodných finančných inštitúcií, ktoré by odrážali realitu mohutného vzostupu 

rozvojových ekonomík.  

Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom?  

(A) Spojené štáty podnikli razantný krok, aby prinútili Európu odovzdať časť svojej rozhodovacej právomoci vo vedení 

Medzinárodného menového fondu prudko rastúcim ekonomikám rozvojového sveta na čele s Čínou.  

(B) Američania odmietli rezolúciu, ktorá by zachovala rozdelenie kresiel vo vedení Medzinárodného menového fondu.  

(C) Od Európy chcú, aby sa ich vzdala v prospech nových svetových mocností ako je Čína.  

(D) Washington sa dlho bezvýsledne snažil znížiť celkový počet kresiel v rade MMF z 24 na 20 a posilniť vplyv Európy 

na úkor rozvojových mocností.  

(E) Má to byť súčasť širších reforiem medzinárodných finančných inštitúcií, ktoré by odrážali realitu mohutného 

vzostupu rozvojových ekonomík.  

2. 

Na samom začiatku ide chudnutie dobre. Možno schudnete aj 4 alebo 5 kg za prvý mesiac. V skutočnosti sa však 

organizmus prvej fáze iba zbavil vody. Tuku ubúda omnoho pomalšie. Počítajte s tým, že dlhodobo zhodíte nanajvýš 

2 kg za mesiac. Ak teda máte nadváhu 20 kg, pripravte sa na približne rok náročnej a systematickej práce. To zvyčajne 

nie je ťažké zvládnuť, pretože úbytok váhy sa zrýchľuje. Keď sa ale na chudnutie v tejto fáze vykašlete, môžete mat 

ďalších 10 kg navyše. A čím viac priberiete, tým bude cesta späť ťažšia. 

Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom?  

(A) Na samom začiatku ide chudnutie dobre..  

(B) V skutočnosti sa však organizmus v prvej fáze iba zbavil vody.  

(C) Ak teda máte nadváhu 20 kg, pripravte sa na približne rok náročnej a systematickej prace.  

(D) To zvyčajne nie je ťažké zvládnuť, pretože úbytok váhy sa zrýchľuje.  

(E) Keď sa ale na chudnutie v tejto fáze vykašlete, za dva roky môžete mať ďalších 10 kg navyše.  

3. 

Pri hodnotení príťažlivosti sú dôležité aj iné faktory ako vrodené znaky atraktivity. Prečo je pre mužov zvyčajne 

príťažlivejšie dievča, ktoré nepoznajú? Prinajmenšom sčasti je to možné vysvetliť efektom „holej expozície“. V jednom 

pokuse vedci zhromaždili skupinu žien, ktoré mali navštevovať rôzne prednášky na Pittsburskej univerzite. Tieto ženy 

počas prednášok s nikým nehovorili, jednotlivé účastníčky experimentu však prišli na rôzny počet prednášok: na 15, 

10, 5 alebo na žiadnu. Na konci semestra bádatelia ukázali študentom fotografie daných žien a požiadali ich o 

zhodnotenie. Ako najatraktívnejšie vyšli ženy, ktoré sa objavili na prednáške pätnásťkrát. Záleží totiž na povedomí. 

Ľuďom sa páči to, čo poznajú, pretože to považujú za bezpečné.  

Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom?  

(A) Pri hodnotení príťažlivosti sú dôležité aj iné faktory ako vrodené znaky atraktivity.  

(B) Prečo je pre mužov zvyčajne príťažlivejšie dievča, ktoré nepoznajú? 

(C) Prinajmenšom sčasti je to možné vysvetliť efektom „holej expozície".  

(D) Ako najatraktívnejšie vyšli ženy, ktoré sa objavili na prednáške pätnásťkrát.  

(E) Záleží totiž na povedomí. 
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4.  

Hoci je to komodita, zlato je svojím charakterom skôr menou. Doterajšia prax ukázala, že zlato je bezpečnou poistkou 

proti zlým časom - hladomorom a vojnám alebo priamo v ekonomike proti dlhodobej recesii či inflácii. Je možné len 

ťažko predpokladať, ako by sa cena zlata správala v časoch prípadnej svetovej vojny. Počas druhej svetovej vojny zlato 

nebolo tak často investične využívané ako obchodovateľné americké akcie alebo dlhopisy. Tam, kde občania nemali 

prístup na normálny trh a ich krajiny boli vystavené vojnovým strastiam, sa hodnota zlata menila podľa danej situácie. 

Niekedy sa dal kilogram vymeniť za ľudský život, niekedy za bochník chleba. To je však extrémny prípad. Zlato nie je 

ani spoľahlivou ochranou proti recesiám. Pri poslednej kríze by investor musel byť mágom s kryštálovou guľou a musel 

by do zlata investovať dlho pred jej vypuknutím.  

Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom?  

(A) Doterajšia prax ukázala, že zlato je bezpečnou poistkou proti zlým časom - hladomorom a vojnám alebo priamo v 

ekonomike proti dlhodobej recesii či inflácii.  

(B) Je len ťažko predpokladať, ako by sa cena zlata správala v časoch prípadnej svetovej vojny.  

(C) Tam, kde občania nemali prístup na normálny trh a ich krajiny boli vystavené vojnovým strastiam, sa hodnota 

zlata menila podľa danej situácie.  

(D) Niekedy sa dal kilogram vymeniť za ľudský život, niekedy za bochník chleba.  

(E) Zlato nie je ani spoľahlivou ochranou proti recesiám. 

5. 

Čokoľvek direktívne je zlé. Myslím si, že človek by mal mať právo voľby, či pôjde do zafajčenej putiky, alebo do 

nefajčiarskej reštaurácie. Trhové prostredie nám totiž našťastie vytvorilo viacero možností než jednu unifikovanú. 

Mal by teda stáť zákaz fajčenia v reštauráciách? Podľa môjho názoru áno, pretože hlavným zmyslom zákona je 

chrániť nefajčiarsku väčšinu. Faktom totiž zostáva, že Česi sú národ alkoholikov, teda pivárov, a mnoho Čechov 

proste považuje cigaretu za spoločníka piva. Najrozumnejšie mi preto príde, aby mali reštaurácie na dverách určité 

varovanie: zákaz fajčenia, fajčenie povolené, fajčenie povolené v oddelenej miestnosti a pod. Ako návštevník by 

som teda hneď vedel, do čoho idem.  

Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom?  

(A) Čokoľvek direktívne je zlé.  

(B) Myslím si, že človek by mal mať právo voľby, či pôjde do zafajčenej putiky, alebo do nefajčiarskej reštaurácie.  

(C) Podľa môjho názoru áno, pretože hlavným zmyslom zákona je chrániť nefajčiarsku väčšinu.  

(D) Faktom totiž zostáva, že Česi sú národ alkoholikov, teda pivárov, a mnoho Čechov proste považuje cigaretu za 

spoločníka piva. Najrozumnejšie mi preto príde, aby mali reštaurácie na dverách určité varovanie: zákaz fajčenia, 

fajčenie povolené, fajčenie povolené v oddelenej miestnosti a pod. 

6. 

Povinná maturita z matematiky mi príde ako nešťastný nápad. Niektorým argumentom v kontexte tejto diskusie 

vôbec nerozumiem. Nie je mi hlavne jasné, prečo sa neustále vedie diskusia o potrebe maturity z matematiky, ale 

nevedie sa diskusia o (ne)potrebnosti iných predmetov. Napríklad literatúra má oproti matematike omnoho menšie 

reálne využitie. Najskôr je to tým, že nikde nie je definované, čo má maturita spĺňať alebo indikovať. Pokiaľ má však 

maturita ukazovať orientáciu v základných disciplínach, ako sa domnievam, musí tam byť okrem tej literatúry aj 

matematika. To by malo platiť pre všetky školy, výnimku by som dal možno školám čisto umeleckým, kde sa 

matematika neučí. 

Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom?  

(A) Povinná maturita z matematiky mi príde ako nešťastný nápad.  

(B) Nie je mi hlavne jasné, prečo sa neustále vedie diskusia o potrebe maturity z matematiky, ale nevedie sa diskusia 

o (ne)potrebnosti iných predmetov.  

(C) Najskôr je to tým, že nikde nie je definované, čo má maturita spĺňať alebo indikovať.  

(D) Pokiaľ má však maturita ukazovať orientáciu v základných disciplínach, ako sa domnievam, musí tam byť okrem 

tej literatúry aj matematika.  

(E) To by malo platiť pre všetky školy, výnimku by som dal možno školám čisto umeleckým, kde sa matematika neučí. 
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Kľúč k testu: 

Antosynonymá 
P. č. Odpoveď 

1. Slovo podstatne znamená veľmi, výrazne, významne, do značnej miery. Z ponúknutých 
možností je tak najpresnejším synonymom (A). Po určení synonyma sa vám bude ľahšie 
hľadať antonymum.  
(F) výrazne je synonymom a nie antonymom, túto možnosť teda môžeme vylúčiť. 
(G) ľahko, (H) mimovoľne ani (J) nevýhodne nie sú antonymom k slovu v zadaní: slovo ľahko 
opisuje, aké veľké úsilie daná aktivita vyžaduje, slovo mimovoľne hovorí, či sa niečo deje 
zámerne, alebo nevedomky a slovo výhodne hovorí, nakoľko sa vám niečo vyplatí, takže ani 
jedno z nich nie je antonymom k podstatne. 
(I) neznateľne sa k opačnému výrazu slova v zadaní približuje omnoho viac: opakom situácie, 
keď je záber vozidla ovplyvnený podstatne, je situácia, keď je ovplyvnený len málo, 
nepatrne, neznateľne. 
Správnou odpoveďou je dvojica (A), (I). 

2. Nevyspytateľné správanie je správanie ťažko predvídateľné. Z ponúknutých možností je tak 
najpresnejším synonymom (D) nevypočítateľne. Zvyšné slová môžu, ale nemusia opisovať 
psa, ktorý sa správa nevyspytateľne. Inak povedané: nezvládnuteľný pes môže a nemusí mať 
nevyspytateľné správanie (aj pes s predvídateľným správaním môže byť nezvládnuteľný) , 
to isté platí pre možnosti (B), (C) a (E). 
Vyššie sme povedali, že nevyspytateľné správanie je také správanie, ktoré je ťažko 
predvídateľné. Z ponúknutých antoným sa teda celkom iste najlepšie hodí možnosť (H). Pri 
ostatných ponúknutých slovách platí to isté, čo bolo povedané vyššie: vycvičený pes môže 
a nemusí byť nevyspytateľný, podobne pre možnosti (G),(I), (J). 
Ak ste si nie istí voľbou antonyma, zamyslite sa, či vami zvolené antonymá opisujú javy, 
ktoré môžu nastať súčasne. Pokiaľ áno, pravdepodobne vaša voľba nebude správnym 
riešením. Napríklad: pes nemôže byť zároveň predvídateľný a nevyspytateľný, môže byť 
však zároveň poslušný a nevyspytateľný. Slovo predvídateľný je preto presnejším 
antonymom ako slovo poslušný. 
Správnou odpoveďou je dvojica (D), (H). 

3. Bezútešná budúcnosť je budúcnosť bez nádeje. Najvhodnejšie synonymum je teda (B). 
Možnosť (A) môžete vylúčiť hneď: slovo neúspešný sa zvyčajne nespája s hodnotením 
budúcnosti a kontext vety je potrebné rešpektovať (neúspešný je človek alebo aktivita, nie 
budúcnosť). Možnosť (E) môžete tiež vylúčiť: slovo pochybný znamená „neistý“ (nie teda 
nutne dobrý alebo zlý), nie je preto synonymom k slovu v zadaní. 
Zvyšné dve slová, teda (C) a (D), sa k slovu v zadaní blížia o niečo viac. Vašou úlohou je 
však vybrať tú najlepšiu možnosť. Budúcnosť, ktorá je zlá alebo negatívna, ešte nemusí byť 
bezútešná: je to taká budúcnosť, ktorú sprevádzajú ťažkosti, ale v ktorej môže stále 
existovať nádej a vidina lepších zajtrajškov. Vašou úlohou nie je vybrať možnosť, ktorá „by 
mohla sediet“, ale možnosť, ktorá sedí najlepšie. Preto je (B) správnym riešením. 
Teraz sa pusťte do hľadania antonyma. Čo je opakom bezútešnej budúcnosti? Budúcnosť 
sľubná - správnou odpoveďou je teda (H). Možnosti (G) a (I) nie sú vhodné, pretože aj istá 
a zaručená budúcnosť môže byť bezútešná (môže byť isté a zaručené, že vás čaká 
bezútešná budúcnosť). Ohľadom možnosti ()): aj bezútešná budúcnosť môže byť 
bezpečná. Bezútešnosť môže plynúť z niečoho iného než z hroziaceho nebezpečenstva. 
Pri možnosti (F) je možné použiť analogickú argumentáciu ako pri možnosti (C), (D). Slovo 
dobrá by mohlo byť opakom k slovu v zadaní, ale slovo sľubná je lepším opakom, 
presnejším, konkrétnejším, a preto je správnym riešením. 
Správnou odpoveďou je dvojica (B), (H). 
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4. Roztržitý človek je taký, ktorý je nesústredený a nedokáže udržať pozornosť. Najvhodnejším 
synonymom je preto (E) nepozorný. Slová (A) a (D) opisujú skôr trvalé vlastnosti človeka než 
aktuálne rozpoloženie a so sústredenosťou navyše toho nemajú veľa spoločného. Slovo (B) 
nerozhodnutý nie je vhodným synorymom preto, lebo človek nerozhodnutý zďaleka nemusí 
byť roztržitý (môže sa v pokoji a sústredene rozhodovať). Slovo (C) nevšímavý opisuje 
človeka bez záujmu, ani toto nie je vhodným synonymom. 
Vzhľadom na opísaný význam slova v zadaní je zrejme najpresnejším antonymom slovo (H) 
sústredený. Všetky štyri zvyšné slová opäť opisujú skôr trvalé vlastnosti človeka. Navyše pri 
každom z nich platí, že nimi môžeme opísať aj človeka roztržitého, nemôže teda ísť o 
antonymá (prezieravý človek môže byť roztržitý a pod). 
Správnou odpoveďou je dvojica (E), (H).  

5. V tejto úlohe je potrebné skutočne sa zamyslieť nad kontextom vety v zadaní. Jasný prípad 
je prípad, ktorý je ľahko, bez ťažkostí riešiteľný. Jasný prípad môže a nemusí byť neobvyklý, 
môžete teda vylúčiť možnosť (A). 
Nepopierateľný prípad nedáva zmysel, vylúčite teda (B). Jasný prípad môže a nemusí byť už 
preukázaný a objasnený, vylúčite teda (C) a (D). Zostáva možnosť (E) — ako bolo povedané 
vyššie, jasný prípad je 
ktorý je ľahký na vyriešenie. (E) je teda najlepším synonymom z ponúknutých možností. 
Čo je opakom jasného prípadu ? Prípad riešiteľný len ťažko, prípad komplikovaný. Najlepším 
antonymom je preto (G) spletitý. Zvyšné možnosti môžete ľahko vylúčiť: spojenie 
„nezreteľný prípad“ v možnosti (F) nedáva zmysel. Jasný prípad môže a nemusí byť 
pochybný, temný či nezameniteľný, vylúčite teda aj možnosti (H), (I), a (J). 
Správnou odpoveďou je dvojica (E), (G). 

 

Logické koherencie  

P. č. Odpoveď 

1. Prečítaním celého textu zistíte, že text sa dotýka zmien v rozdelení kresiel vo vedení 
Medzinárodného menového fondu. V prvom súvetí sa dozvedáte, že USA tlačí Európu k 
odovzdaniu rozhodovacích právomocí v prospech rozvojového sveta. A hneď nasleduje 
spresnenie, že Európa by sa mala vzdať časti miest vo vedení MMF. Vo vete „Washington 
sa dlho bezvýsledne snažil.“ je však uvedená informácia o posilňovaní vplyvu Európy na úkor 
rozvojových mocností. V tom je zrejmý odpor. Pretože posledná veta opäť potvrdzuje, že 
zmeny majú reflektovať reálny vzostup rozvojových ekonomík, je zrejmé, že práve časť o 
posilňovaní vplyvu Európy nezodpovedá vyzneniu zvyšného textu. 
Správnou odpoveďou je (D). 

2. Text sa snaží poukázať na náročnosť chudnutia. Zdôrazňuje, že spočiatku môže byť 
chudnutie ľahké.  Ale postupom času sa chudne ťažšie a ťažšie. Je možné vysledovať 
niekoľko pasáží, kde sa táto informácia opakuje („Na samom začiatku ide chudnutie dobre“, 
„Možno schudnete aj 4 alebo 5 kg za prvý mesiac“, „dlhodobo zhodíte nanajvýš 2 kg za 
mesiac“, „pripravte sa na približne rok náročnej a systematickej práce“...). Jediná veta, ktorá 
z tejto informácie vybočuje, je veta: „To zvyčajne nie je ťažké zvládnuť, pretože úbytok váhy 
sa zrýchľuje“, dokonca by ste mohli povedať, že tvrdí pravý opak ako zvyšok textu, ktorý 
poukazuje na rýchly začiatok, ale následné spomaľovanie chudnutia.  
Správnou odpoveďou je (D). 

3. Text opisuje experiment, ktorého cieľom bolo zhodnotiť, či muži považujú za atraktívnejšie 
tie ženy, ktoré videli viackrát. Nenechajte sa zmiasť druhou vetou textu, ktorá tvrdí, že pre 
mužov je zvyčajne príťažlivejšie dievča, ktoré nepoznajú. Zvyšok textu totiž hovorí v 
prospech pravého opaku, totiž že muži vnímajú ako príťažlivejšie tie dievčatá, ktoré poznajú 
(príklad „Ako najatraktívnejšie vyšli ženy, ktoré sa objavili na prednáške pätnásťkrát“ alebo 
„Ľuďom sa páči to, čo poznajú“). V skutočnosti je teda práve druhá veta textu v nesúlade s 
jeho celkovým významom.  
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Správnou odpoveďou je (B). 
Pri posudzovaní, či je „podozrivá veta“ správnym riešením, je potrebné v texte nájsť aspoň 
dve rôzne vety, ktoré sú v nesúlade s touto vetou, ale vzájomne v súlade sú. Pokiaľ sa totiž 
budete sústreďovať len na dve vety, ktoré sú vzájomne v nesúlade, nedokážete určiť, ktorá 
z nich je tá „zlá“. 
Napríklad v tejto úlohe je veta v možnosti (B), teda správne riešenie, v nesúlade ako s vetou 
„Ako najatraktívnejšie vyšli ženy, ktoré sa objavili na prednáške pätnásťkrát, tak s vetou 
„Ľuďom sa páči to, čo poznajú, pretože to považujú za bezpečné“, ale tieto dve vety sú 
vzájomne v súlade, preto je zrejmé, že práve možnosť (B) musí byť správnym riešením. 

4. Text hovorí o možnosti použiť zlato ako ochranu v prípade vojny či inej extrémnej situácie. 
Celý text pritom hovorí o tom, že zlato v takýchto situáciách nie je príliš dobrou ochranou, 
pretože jeho hodnota je nestabilná („Je možné len ťažko predpokladať, ako by sa cena zlata 
správala v časoch prípadnej svetovej vojny“, „hodnota zlata sa menila podľa danej situácie“, 
zlato nie je ani spoľahlivou ochranou proti recesiám“, atď.). jedinou výnimkou je druhá veta 
textu, ktorá naopak tvrdí, že zlato je dobrou poistkou (,...zlato je bezpečnou poistkou proti 
zlým časom...“), preto táto veta nie je v súlade s celkovým významom textu. 
Správnou odpoveďou je (A). 
  

5. Text hovorí o zákaze fajčenia v reštauráciách a ako celok presadzuje názor, že človek má 
mať možnosť vybrať si, či chce ísť do podniku, kde sa fajčí, alebo do podniku nefajčiarskeho 
(pozri napr. druhú, predposlednú a poslednú vetu textu). V súlade s touto argumentáciou 
text odsudzuje direktívny prístup štátu, ktorý sa možnosť voľby snaží obmedziť (pozri prvú 
vetu textu), a naopak chváli diverzitu, ktorú poskytuje trhové prostredie („trhové prostredie 
nám totiž našťastie vytvorilo viacero možností...“). v nesúlade s touto argumentáciou je 
teda štvrtá veta — možnosť (C). Tá totiž naopak hovorí, že štát by mal fajčenie 
v reštauráciách striktne zakázať (možnosť voľby obmedziť). 
Správnou odpoveďou je (C). 

6. Hlavnou témou textu je maturita z matematiky. Zamyslite sa nad tým, či text ako celok 
presadzuje maturitu z matematiky, alebo ju naopak považuje za zlý krok. Skúste nájsť aspoň 
dve rôzne vety, ktoré daný postoj podporujú. 
Pomôcť vám môžu posledné dve vety textu, kde sa hovorí: „musí tam byť okrem tej 
literatúry aj matematika“, „výnimku by som dal možno školám čisto umeleckým, kde sa 
matematika neučí“. Tieto vety naznačujú, že autor zavedenie maturity z matematiky 
presadzuje. Potvrdzuje to aj veta „literatúra má oproti matematike omnoho menšie reálne 
využitie“. 
Jediná veta, ktorá je s touto argumentáciou v nesúlade, je vetá prvá v možnosti (A). 
Nezabudnite: nenechajte sa zmiasť úvodnou vetou a vždy si pozorne prečítajte celý text. 
Správnou odpoveďou je (A). 

 

 

 

 


