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TEST VŠP 

 

VYVODZOVANIE Z KRÁTKYCH TEXTOV 

Všetky nasledujúce úlohy riešte len na základe informácií uvedených v texte či z neho vyplývajúcich.  

1. 

Priestupku sa dopustí ten, kto predá, podá alebo inak umožní požitie alkoholického nápoja osobe zjavne 

ovplyvnenej alkoholickým nápojom alebo inou návykovou látkou, osobe mladšej ako osemnásť rokov alebo 

osobe, o ktorej vie, že bude vykonávať zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorej by mohla ohroziť zdravie ľudí 

alebo poškodiť majetok  

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?  

(A) Pokiaľ niekto predá alkoholický nápoj osobe mladšej ako osemnásť rokov, dopúšťa sa priestupku. 

(B) Pokiaľ niekto predá alkoholický nápoj osobe staršej ako osemnásť rokov, nemôže sa dopustiť priestupku.  

(C) Pokiaľ niekto poškodí v opitosti majetok, je za to zodpovedný ten, kto mu predal alkoholický nápoj.  

(D) Osoba vykonávajúca pod vplyvom alkoholu činnosť, ktorá môže ohroziť zdravie ľudí či poškodiť majetok, sa 

dopúšťa priestupku.  

(E) Keď predajca alkoholických nápojov starostlivo kontroluje občianske preukazy, nemôže sa dopustiť 

priestupku.  

2. 

Alkohol pôsobí na každého inak, ale v zásade podľa spoločného vzorca. Aj malé množstvo alkoholu tlmí funkciu 

mozgu a centrálnej nervovej sústavy. Tým uvoľňuje zábrany, vytvára pocit eufórie a človek sa cíti výborne. 

Nasleduje ďalšia fáza, v ktorej sa u niekoho objavujú pocity úzkosti, u iných vzniká agresivita. Podľa najnovších 

výskumov môže dlhodobá konzumácia alkoholu viesť k skutočným dlhodobým psychickým depresiám. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení nevyplýva z uvedeného textu?  

(A) Aj malé množstvo alkoholu vytvára pocit eufórie.  

(B) Alkohol nepôsobí na všetkých rovnako.  

(C) Väčšina ľudí dlhodobo trpiacich psychickými depresiami sú alkoholici. 

(D) Alkohol môže vyvolať pocity úzkosti či agresivitu.  

(E) Alkohol dokáže uvoľniť zábrany. 

3. 

Je nesporné, de život ľudí v organizovanej spoločnosti vždy zahŕňal rovinu vzťahov podriadenosti a nadvlády, 

existenciu „záujmových“ konfliktov medzi jednotlivcami či rôzne definovanými skupinami, resp. takými 

organizovanými a komplikovanými spoločenskými štruktúrami, akými sú štáty.  

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?  

(A) Život ľudí v každej spoločnosti je založený na podriadenosti a nadvláde jedných nad druhými.  

(B) Konflikty medzi jednotlivcami a skupinami sledujú vždy nejaký záujem.  

(C) Určité konflikty medzi jednotlivcami alebo skupinami sprevádzali organizovanú spoločnosť od jej začiatkov.  

(D) Vzťahy medzi organizovanými spoločnosťami sú vždy založené na nerovnosti.  

(E) Komplikované spoločenské štruktúry sa skladajú z jednotlivých záujmových zoskupení.  
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4. 

Hudson Stuck bol duchovným, dobrodruhom a pokoriteľom Mount McKinley, najvyššej hory USA. V roku 

1913, krátko pred päťdesiatymi narodeninami, dokázal na Mount McKinley vystúpiť bez kyslíkového 

prístroja, kvalitného výstroja a bez skúseností s horolezectvom.  

Ktoré z nasledujúcich tvrdení nevyplýva/jú z uvedeného textu? 

I. Mount McKinley je najvyššia hora Severnej Ameriky.  

II. Hudson Stuck sa narodil pred rokom 1863.  

III. Hudson Stuck vyliezol na Mount McKinley bez skúsenosti s horolezectvom.  

(A) len 1  

(B) len II  

(C) len III  

(D) I a II  

(E) I a III  

 

5. 

Pokiaľ nejaké mesto na svete získalo za 100 rokov svojej existencie imidž mesta, kde sa dá ľahko a rýchlo 

vydať alebo oženiť, tak je to zaiste hráčske Las Vegas. Len tam sa môžu českí snúbenci vziať bez toho, aby 

vystúpili z auta, rozhodne však nie je pravda, že by bolo také ľahké sa tam tiež rozviesť.  

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?  

(A) V Las Vegas sú veľmi zložité rozvody.  

(B) Českí snúbenci môžu byť zosobášení v zahraničí len v Las Vegas.  

(C) V Las Vegas sa dá vydať či oženiť rýchlejšie ako kdekoľvek inde na svete.  

(D) V Las Vegas sa uzavierajú sobáše len v aute.  

(E) Las Vegas je hráčskym mestom.  

6. 

Na konci 19. storočia nastala v továrňach Western Electric Company stagnácia. Spôsob práce, ktorý bol 

inšpirovaný princípom taylorizmu, sa ukázal ako neefektívny. Preto vedenie podniku požiadalo o pomoc 

profesora Maya. Spočiatku jeho experiment spočíval vo výskume efektivity práce v závislosti od technických 

podmienok na pracovisku. Závery však ukázali, že čo sa týka efektivity práce, robotníci viac než na zmenu 

podmienok reagujú na to, že sú stredobodom pozornosti. V druhej fáze experimentu sa centrom skúmania 

stal význam vzťahov medzi robotníkmi a vedením.  

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?  

(A) Vedenie Western Electric Company požiadalo profesora Maya, aby im pomohol overiť, či princípy 

taylorizmu zvyšujú efektivitu práce.  

(B) Počas experimentov profesora Maya vyšlo najavo, že čo sa týka efektivity práce, nie sú technické 

podmienky na pracovisku tým, čo by malo na robotníkov najväčší vplyv.  

(C) Profesor Mayo počas svojich experimentov vo Western Electric Company dokázal, že vzťahy medzi 

robotníkmi a vedením majú značný vplyv na efektivitu práce.  

(D) Počas experimentu profesora Maya sa ukázalo, že podmienkou úspešného aplikovania princípov 

taylorizmu je venovať zamestnancom v práci dostatočnú pozornosť.  

(E) Profesor Mayo pri svojich experimentoch prišiel k prekvapivému záveru, že technické podmienky na 

pracovisku nemajú na efektivitu práce žiadny vplyv. 
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7. 

Predstava poriadku ako pravidelného sledu udalosti, harmonického súboru do seba presne zapadajúcich 

časti, ako situácie, keď veci zostávajú tak, ako sa od nich očakáva, sa nezrodila až s modernou dobou. Jasne 

moderné však je zaujatie poriadkom, nutkavá potreba preň niečo urobiť, obava, že pokiaľ sa niečo neurobí, 

poriadok sa rozplynie do chaosu.  

Ktoré z nasledujúcich tvrdení z uvedeného textu nevyplýva?  

(A) Obava, že poriadok sa môže rozplynúť do chaosu, je jasne moderná.  

(B) Predstava poriadku vznikla už pred modernou dobou.  

(C) Pokiaľ veci zostávajú tak, ako sa od nich očakáva, napĺňa to predstavu poriadku.  

(D) Zaujatie poriadkom je jasne moderné.  

(E) Nutkavá potreba urobiť niečo pre poriadok je ľuďom oddávna vlastné.  

8. 

Na prvý pohľad sa zdá, že je Sa vz. 58 len ďalšou kópiou slávneho Kalašnikova AK 47. To je však omyl. 

Konštruktéri Sa vz. 58 samozrejme vychádzali z vtedy existujúcich zbraní StG44 a AK 47, ale najdôležitejšia 

časť zbrane, t.j. jej vnútorný mechanizmus, je kompletne odlišný a použitý systém uzamknutia uzáveru nebol 

doteraz pri zbrani tejto kategórie použitý. Všeobecne má Sa vz. 58 vyššiu kadenciu rán (800 za minútu) než 

AK 47 (600 za minútu). Vďaka tomu je Kalašnikov kontrolovateľnejší, ale na druhej strane je zasa Sa vz. 58 

predvídateľnejší pre menší zdvih hlavne. Vďaka väčšiemu otvoru na vyhadzovanie nábojníc je pri Sa vz. 58 

menšia šanca zachytenia nábojnice v komore. Obe zbrane sú však i napriek všetkým systémovým 

odlišnostiam mimoriadne spoľahlivé.  

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?  

(A) Navzdory určitým odlišnostiam sú AK 47 a Sa vz. 58 konštrukčne veľmi podobné zbrane.  

(B) Zbraň AK 47 bola navrhnutá skôr než zbraň Sa vz. 58.  

(C) Príčinou slávy AK 47 je predovšetkým jeho mimoriadna spoľahlivosť.  

(D) Sa vz. 58 je pre svoju vyššiu kadenciu a väčšiu predvídateľnosť pri streľbe všeobecne považovaný za lepšiu 

zbraň než AK 47.  

(E) Vďaka veľkému otvoru na vyhadzovanie nábojníc pri Sa vz. 58 prakticky nedochádza k zachyteniu nábojníc 

v komore.  
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POROZUMENIE TEXTU 

Za súvislým textom nasledujú úlohy zostavené na základe jeho obsahu. Prečítajte si uvedený text a potom 

vyberte pri každej úlohe najvhodnejšiu odpoveď na danú otázku. Všetky úlohy riešte iba na základe toho, čo sa 

v texte píše alebo čo z textu vyplýva.  

TEXT K ÚLOHÁM 1 AŽ 4  

Je komplexný život možný len v 10 % galaxií?  

Od chvíle, keď sme zistili, že vesmír je plný planét podobných Zemi, sa všetci dohadujú, ako častý je vo vesmíre 

život. Dvaja teoretickí astrofyzici Tsvi Piran a Raul Jimenez tvrdia, že vesmír je pustejší, ako sme si mysleli. Planéty 

sú podľa nich totiž „sterilizované“ dlhými gama zábleskami.  

Gama záblesky boli objavené v roku 1967 satelitmi, ktoré sledovali skúšky jadrových zbraní. V súčasnosti naše 

prístroje zachytia približne jeden gama záblesk denne, avšak ide iba o krátke gama záblesky. Vedci predpokladajú, 

že krátke gama záblesky pravdepodobne vznikajú pri zrážke neutrónových hviezd alebo čiernych dier. Dlhé gama 

záblesky sú o poznanie vzácnejšie, vystreľujú ich zrejme umierajúci hviezdni obri a uvoľňuje sa pri nich približne 

stokrát viac energie ako pri krátkom záblesku. Piran s Jimenezom sa domnievajú, že v 90 percentách galaxií sú dlhé 

gama záblesky natoľko časté, že tam zložitejší život nemá väčšiu šancu.  

Keď totiž planétu zasiahne dlhý gama záblesk, uškodí ozónovej vrstve v atmosfére a vystaví dotyčnú planétu prívalu 

zhubného žiarenia z okolitého vesmíru. Piran s Jimenezom spočítali, že našu planétu zasiahol za uplynulú miliardu 

rokov dlhý gama záblesk s 50 % pravdepodobnosťou. Piran poznamenáva, že podľa niektorých názorov vyvolal 

masové vymieranie na konci ordoviku pred 450 miliónmi rokov práve dlhý gama záblesk. V tejto chvíli je to medzi 

odborníkmi len okrajový názor, faktom však zostáva, že v tej dobe došlo k vymretiu 57 % všetkých vtedajších 

druhov.  

Planéty hviezdnych systémov, ktoré sú vzdialené do 6 500 svetelných rokov od centra Mliečnej dráhy, podľa 

obidvoch vedcov počas poslednej miliardy rokov zasiahol dlhý gama záblesk s viac než 95 % pravdepodobnosťou. 

Z toho usúdili, že život má perspektívu skôr v odľahlejších oblastiach veľkých galaxií. Pre predstavu, náš hviezdny 

systém delí od centra Mliečnej dráhy cca 27 tisíc svetelných rokov. Pokiaľ sa Piran a Jimenez nepletú, ich závery sú 

zaujímavou inšpiráciou pre vedcov pátrajúcich po mimozemských inteligenciách. Tí totiž obvykle hľadajú cudzie 

civilizácie v smere ku galaktickému jadru, kde je veľa hviezd. Podľa Pirana s Jimenezom by však mali hľadať 

opačným smerom.  
(preložené z: MIHULKA, S., 2014, Objective Source E-Learning) 

 

1.  

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o gama zábleskoch vyplýva z uvedeného textu?  

 

(A) V Mliečnej dráhe vzniká približne jeden dlhý gama záblesk po dobu jedného pozemského dňa.  

(B) V 90 % galaxií sú dlhé gama záblesky častejšie než krátke gama záblesky.  

(C) O existencii gama zábleskov sa ľudia dozvedeli inak než prostredníctvom cieleného vesmírneho výskumu.  

(D) Pri vzniku gama záblesku zrážkou neutrónových hviezd sa uvoľňuje viac energie než pri ich vzniku zrážkou 

čiernych dier.  

(E) Pravdepodobnosť existencie života v našej galaxii zvyšuje fakt, že sa v nej nevyskytujú dlhé gama záblesky.  

2.  

Ktoré z nasledujúcich tvrdení je v rozpore s informáciami v uvedenom texte?  

 

(A) Aj na planéte, ktorú počas jej existencie zasiahol gama záblesk, môže existovať zložitejší život.  

(B) Po dobu existencie ľudstva mala Zem menej než 30% pravdepodobnosť, že ju zasiahne dlhý gama záblesk.  

(C) K zrážke neutrónových hviezd dochádza vo vesmíre častejšie ako k zrážke čiernych dier.  

(D) Dlhé gama záblesky sú všeobecne častejšie ako krátke gama záblesky.  

(E) K vzniku gama záblesku môže dôjsť aj pri ľuďmi spôsobenom jadrovom výbuchu. 
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3.  

Ktoré z nasledujúcich tvrdení je v uvedenom texte prezentované ako dokázané a všeobecne uznávané?  

 

(A) Pred 450 miliónmi rokov došlo k vyhynutiu viac ako polovice rodov, ktoré sa vtedy na Zemi vyskytovali.  

(B) Pre častý výskyt dlhých gama zábleskov je v 90 % galaxií pravdepodobnosť výskytu zložitejšieho života veľmi 

malá.  

(C) Masové vymieranie na konci ordoviku bolo spôsobené zasiahnutím Zeme gama zábleskom, ktorý narušil našu 

atmosféru.  

(D) Planéty nachádzajúce sa v strede Mliečnej dráhy takmer isto zasiahol počas uplynulej miliardy rokov gama 

záblesk.  

(E) Krátke gama záblesky vznikajú vtedy, keď vo vesmíre dôjde k zrážke dvoch čiernych dier. 

4.  

Ktoré z nasledujúcich tvrdení najlepšie vystihuje záver, ku ktorému v rámci svojich výskumov prišli Piran s 

Jimenezom?  

 

(A) Pri dlhých gama zábleskoch sa uvoľňuje viac energie ako pri krátkych gama zábleskoch, a preto viac ohrozujú 

existenciu akéhokoľvek života vo vesmíre.  

(B) V dôsledku existencie dlhých gama zábleskov sa vo vesmíre pravdepodobne nachádza menej planét, na ktorých 

sa vyskytuje komplexný život, ako ľudia predtým verili.  

(C) Pred 450 miliónmi rokov došlo na Zemi k masovému vymieraniu v dôsledku zasiahnutia našej planéty krátkym 

gama zábleskom.  

(D) Na planétach nachádzajúcich sa menej ako 6 500 svetelných rokov od centra Mliečnej dráhy sa nemôže 

vyskytovať' komplexný život.  

(E) Ľudia by mali pátrať po mimozemských inteligenciách výhradne v galaxiách, v ktorých sa nevyskytujú dlhé gama 

záblesky.  
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TEXT K ÚLOHÁM 5 A 6 

Bývanie je privátnym ekonomickým statkom a zodpovednosť za zaistenie vlastného bývania nesie prioritne človek 

sám, resp. jeho rodina. Právo na bývanie ako sociálne právo upravené v niekoľkých medzinárodných dokumentoch 

nie je právom nárokovým, ale nepriamo vyplýva zo špecifík týkajúcich sa privátneho trhu bývania vo vyspelých 

krajinách, ktoré nie sú triviálne. Všetky vyspelé krajiny sveta tak oprávnene prichádzajú s nástrojmi bytovej politiky 

v úsilí zvýšiť finančnú dostupnosť kvalitatívne štandardného a primeraného bývania. Na naplnenie oprávnenej, 

prirodzenej a legitímnej roly v oblasti bývania môže štát (obce) využiť množstvá najrôznejších priamych aj 

nepriamych verejných podpôr a regulácií; ak si odmyslíme regulácie, rozdeľuje sa verejná podpora v oblasti 

bývania do dvoch základných podskupín: podpora ponuky (tiež podpora na tehlu), spočívajúca v priamej finančnej 

podpore výstavby nových bytov, a podpora dopytu (tiež podpora na hlavu), spočívajúca vo zvýšení príjmov a 

kúpyschopnosti občanov.  

Už od druhej polovice 80. rokov minulého storočia prebieha v mnohých európskych krajinách reforma verejných 

podpôr v oblasti nájomného bývania prejavujúca sa hlavne odklonom od podpory ponuky v prospech podpory 

dopytu. Hlavným explicitne uvádzaným dôvodom týchto zmien je snaha o dosiahnutie úspor na strane verejných 

výdajov; vedľa toho tiež nespokojnosť s výsledkami podpory ponuky (zneužitie prideľovania sociálnych bytov, vznik 

sociálne vylúčených get sociálneho bývania). Ani jedna z možných orientácií podpory (na dopyt či ponuku) však 

nie je bezproblémová; každá z nich má určité výhody aj nevýhody, a preto sa javí ako najvhodnejšia účelová 

kombinácia obidvoch prístupov. 

(zdroj: vzhľadom na jednu z úloh neuvedený) 

5.  

Ktorá z nasledujúcich možnosti najlepšie vystihuje pravdepodobný hlavný ciel autora uvedeného textu?  

(A) vysvetliť menej majetným skupinám obyvateľstva, že štát je povinný regulovať trh s bytmi  

(B) vyložiť, aké sú základné práva občana v modernom európskom štáte  

(C) opísať typy podpory bývania, ktoré sú v ČR v súčasnej dobe najrozšírenejšie  

(D) objasniť rolu štátu ako regulátora trhu bývania a predstaviť typy verejnej podpory bývania  

(E) objasniť rolu medzinárodných dohôd v nasmerovaní verejnej podpory do sektoru bývania 

6.  

Odkiaľ uvedený text najpravdepodobnejšie pochádza?  

(A) z tlačovej správy stavebnej sporiteľne týkajúcej sa podmienok stavebného sporenia  

(B) z odbornej state o problematike sociálneho bývania  

(C) z reklamného letáku realitnej kancelárie  

(D) zo zákona o podpore výstavby bytového fondu  

(E) z príručky pre žiadateľov o dotácie z európskych fondov so zameraním na podporu ekologického bývania  
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Kľúč k testu: 

Vyvodzovanie z krátkych textov 
P. č. Odpoveď 

1. Ide o pomerne dlhé súvetie. Je v ňom uvedený zoznam niekoľkých podmienok, pričom splnenie 
ktorejkoľvek z nich postačuje na to, aby sa daná osoba dopustila priestupku. Jednou z týchto 
podmienok je podanie alkoholu osobe mladšej ako osemnásť rokov, čo je presne obsahom tvrdenia 
(A). Zdôvodnite si ešte, prečo ostatné možnosti nie sú správne. 
Možnosť (B): podanie alkoholu osobe, ktorá dosiahla vek osemnásť rokov, môže byť podľa textu 
priestupkom napr. v situácii, keď ide o osobu zjavne ovplyvnenú niektorou z návykových látok. O 
zodpovednosti za škody spôsobené niekým v opitosti sa v texte vôbec nehovorí, teda tvrdenie (C) zo 
zadania rozhodne nevyplýva. Z textu neplynie ani tvrdenie (D): v texte sa hovorí o tom, za akých 
okolností spácha priestupok predajca alkoholu, nie osoba, ktorá alkohol následne konzumuje. 
Nezabudnite: hoci tvrdenie ako také môže byť pravdivé, podstatné je, či vyplýva z textu. Tvrdenie (E) 
sa snaží navodiť dojem kontroly veku podľa občianskeho preukazu, ale stačí pripomenúť prípad, keď 
priestupok nezávisí na veku toho, komu bol alkohol predaný, napr. u osoby ovplyvnenej návykovou 
látkou. 
Správna odpoveď je (A). 

2. Pri riešení tejto úlohy nezabudnite, že v otázke je zápor - zaujíma nás tvrdenie, ktoré zo zadania 
nevyplýva. Tvrdenie (A), (D) a (E) priamo vyplývajú z druhej, tretej a štvrtej vety textu. „Ďalšia fáza“ 
vedie u niekoho k pocitom úzkostí, u iných ľudí k agresivite, a teda je zrejmé, že alkohol nepôsobí na 
všetkých rovnako. Tvrdenie (B) teda z textu tiež vyplýva. 
Čo sa týka tvrdenia (C): Ľudia trpiaci dlhodobo depresiami môžu a nemusia byť alkoholici. Tu si 
uvedomte, že vychádzate len z informácií, ktoré sú uvedené v texte a v texte sa nepíše nič o tom, aký 
podiel ľudí trpiacich depresiami tvoria alkoholici. Nemôžete teda tvrdiť, že alkoholici predstavujú 
medzi týmito ľuďmi väčšinu. V texte sa len uvádza, že dlhodobá konzumácia alkoholu môže viesť 
k psychickým depresiám. Tvrdenie (C) teda z textu nevyplýva.  
Správna odpoveď je (C). 

3. V tejto úlohe je potrebné dávať pozor na v úvode zmienené kvantifikátory, teda všímať si slová ako 
„každý“, „vždy“ a pod. Tvrdenie (A) je nesprávne hneď z dvoch dôvodov. Po prvé, text hovorí o živote 
v organizovanej spoločnosti, zatiaľ čo tvrdenie (A) o živote v každej spoločnosti. Pokiaľ niečo platí pre 
organizovanú spoločnosť, nie je možné automaticky usúdiť, že to platí pre každú spoločnosť. Po druhé, 
to, že nejaká spoločnosť zahŕňa vzťahy podriadenosti a nadvlády (pozri text), ešte neznamená, že je 
na týchto vzťahoch založená (pozri tvrdenie). 
Tvrdenie (B) z textu tiež nevyplýva, a to preto, že v texte sa nikde nehovorí, že by konflikty medzí 
jednotlivcami a skupinami sledovali vždy nejaký záujem. Ak nejaká možnosť obsahuje kvantifikátor 
„vždy“, mali by ste zbystriť a zamyslieť sa nad tým, či má takto univerzálne formulované tvrdenie 
skutočne oporu v texte. 
Tvrdenie (C) z textu vyplýva: text hovorí, že isté druhy konfliktov sprevádzali organizovanú spoločnosť 
vždy, a pokiaľ to tak bolo vždy, muselo to tak byť už od ich začiatkov. 
Tvrdenie (D) z textu nevyplýva opäť hneď z dvoch dôvodov: text hovorí o vzťahoch vo vnúti 
organizovanej spoločnosti, zatiaľ čo tvrdenie (D) o vzťahoch medzi organizovanými spoločnosťami, 
navyše opäť obsahuje kvantifikátor vždy, ktorý nemá oporu v texte. 
Tvrdenie (E) tiež nemá žiadnu oporu v texte: nenechajte sa zmiasť tým, že používa rovnaké slová, ako 
obsahuje text. 
Správna odpoveď je (C). 

4. Znova sa zaujímate o tvrdenie, ktoré z textu nevyplýva. V texte sa nikde nepíše, že Mount McKinley je 
najvyššou horou Severnej Ameriky, len že je to najvyššia hora USA (riaďte sa vždy textom, nie svojimi 
znalosťami!). Tvrdenie teda z textu nevyplýva. 
Rovnako je to aj prípade tvrdenia II, z textu totiž plynie negácia (opak) tvrdenia II. Vzhľadom na to, že 
Hudson Stuck bol v čase, keď vyšiel na Mount McKinley pred svojimi päťdesiatymi narodeninami, 
musel sa podľa textu narodiť až v roku 1863 alebo neskôr, 
Posledná veta textu však zaručuje platnosť tvrdenia lll, toto tvrdenie z textu vyplýva. 
Správna odpoveď je (D). 
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5. K tvrdeniu (A): Z textu nevyplýva, že by v Las Vegas boli veľmi zložité rozvody. Podľa textu tam len 
rozvod nie je takou jednoduchou záležitosťou ako svadba. Je teda možné, že rozvody sú síce zložitejšie 
ako svadby, ale byť nutne veľmi zložité, teda tvrdenie (A) nie je správnou odpoveďou. 
Ani tvrdenie (B) nie je správne: text nehovorí, že sa Česi nemôžu vziať aj inde ako v Las Vegas. Tvrdenie 
(C) môžete tiež vyradiť, pretože nikde v texte nie je zmienka o porovnávaní Las Vegas s inými mestami 
podľa rýchlosti vydávania či ženenia. 
Podľa textu sa v Las Vegas môžu konať svadby v aute, ale nie len tam, ani tvrdenie (D) preto z textu 
nevyplýva. 
Čo sa týka tvrdenia (E), rovnaká informácia ako v tejto odpovedi je uvedená hneď v prvom súvetí textu, 
tvrdenie preto z textu vyplýva. 
Správna odpoveď je (E). 

6. Tvrdenie (A) z textu nevyplýva: to, o čo vedenie podniku požiadalo profesora Maya, nebolo overenie, 
či princípy taylorizmu zvyšujú efektivitu práce — podľa textu bolo totiž zrejmé, že taylorizmom 
inšpirovaný spôsob práce nie je efektívny. Pomoc profesora Maya mala smerovať k vyriešeniu 
problému stagnácie. 
Tvrdenie (B) z textu vyplýva, pretože text hovorí, že robotníci reagovali na to, že boli stredobodom 
pozornosti, viac než na zmenu technických podmienok na pracovisku. Technické podmienky preto 
neboli tým, čo malo na robotníkov najväčší vplyv. 
Tvrdenie (C) z textu nevyplýva, text len uvádza, že vzťahy medzi robotníkmi a vedením boli skúmané v 
rámci druhej fázy experimentu. Aký vplyv majú na efektivitu práce sa však z textu už nedozvieme. 
Tvrdenie (D) z textu nevyplýva už len preto, že text nikde nehovorí, že by sa profesor Mayo vôbec 
nejako zaoberal výskumom taylorízmu. Nenechajte sa zmiasť tým, že sa o taylorizme hovorí v úvode 
textu. O tom, ako závery profesora Maya súvisia s taylorizmom, sa z textu nič nedozviete. 
Tvrdenie (E) je tiež nesprávne, text len hovorí, že technické podmienky na pracovisku nie sú tým 
hlavným, čo by malo na efektivitu práce vplyv, ale nehovorí, že by nemali vplyv žiadny. 
Správnou odpoveďou je (B). 

7. Opäť je vašou úlohou nájsť tvrdenie, ktoré z textu nevyplýva. Tvrdenie (B) a (C) vyplývajú 
bezprostredne z prvého súvetia textu, tvrdenia (A) a (D) z druhého. Jediné tvrdenie, ktoré z text 
nevyplýva, je (E) — v poslednej vete textu sa´píše, že nutkavá potreba niečo pre poriadok urobiť je 
jasne moderná. Možnosť (E) je však s touto informáciou v rozpore, pretože uvádza, že táto potreba je 
ľuďom vlastná oddávna.  
Správna odpoveď je (E). 

8. Tvrdenie (A) z textu nevyplýva, text naopak zmieňuje mnoho konštrukčných rozdielov medzi AK 47 a 
Sa vz. 58 (systém uzamknutia záveru, vnútorný mechanizmus). 
Tvrdenie (B) z textu vyplýva, pretože tretia veta textu hovorí, že konštruktéri Sa vz. 58 vychádzali z 
vtedy už existujúcej zbrane AK 47, takže AK 47 musela byť navrhnutá skôr než Sa vz. 58. 
O príčine slávy AK 47 sa text nezmieňuje, len konštatuje, že táto zbraň je slávna. Tvrdenie (C) z textu 
nevyplýva. 
Text porovnáva rôzne aspekty zbraní Sa vz. 58 a AK 47, nehovorí však, ktorá z nich je všeobecne 
považovaná za lepšiu. Aní tvrdenie (D) z textu nevyplýva. 
Tvrdenie (E) z textu tiež nevyplýva, pretože text neuvádza, že by pri Sa vz. 58 prakticky nedochádzalo 
k zachyteniu nábojníc v komore — hovorí len, že ktomu dochádza s menšou pravdepodobnosťou než 
pri AK 47, ale je možné, že prí obidvoch zbraniach k tomu dochádza často, len pri Sa vz. 58 o niečo 
menej. 
Správnou odpoveďou je (B). 
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Porozumenie textu  
P. č. Odpoveď 

1. Pri hľadaní správnej odpovede je potrebné dať si pozor na správnu interpretáciu informácií v texte. 
Prejdite postupne jednotlivé možnosti. 
Možnosť (A) z textu nevyplýva, pretože text hovorí, že naše prístroje zachytia približne jeden krátky 
gama záblesk denne (navyše sa nepíše, či v Mliečnej dráhe, či inde). Tvrdenie (A) však hovorí o dlhých 
gama zábleskoch. 
Možnosť (B) z textu tiež nevyplýva, pretože text uvádza, že v 90 % galaxií sú dlhé záblesky príliš časté 
na to, aby tam mohol vzniknúť život, ale neuvádza, že sú tu menej časté než krátke gama záblesky (text 
naopak hovorí, že dlhé gama záblesky sú vzácnejšie než krátke). 
Možnosť (C) vyplýva z prvej vety druhého odseku: pokiaľ boli gama záblesky objavené satelitmi, ktoré 
sledovali skúšky jadrových zbraní, nešlo o cielený vesmírny výskum. 
Možnosť (D) z textu nevyplýva: text len hovorí, že krátke gama záblesky vznikajú pri zrážke 
neutrónových hviezd alebo čiernych dier, ale nehovorí, v ktorom prípade sa uvoľňuje viac energie. 
Možnosť (E) z textu nevyplýva: v texte nie je povedané, že sa v našej galaxii nevyskytujú dlhé gama 
záblesky, naopak, je v ňom uvedená nenulová pravdepodobnosť, že aj naša Zem bola zasiahnutá dlhým 
gama zábleskom, takže sa v našej galaxii zrejme vyskytujú. 
Správnou odpoveďou je možnosť (C). 

2. Táto úloha sa pýta, ktoré tvrdenie je v rozpore s textom: nestačí teda len, že z textu nevyplýva. V texte 
musí byť obsiahnutá nejaká informácia, ktorá si protirečí s daným tvrdením. 
Možnosť (A) nie je v rozpore s textom: text nevylučuje možnosť existencie života na planéte, ktorú 
niekedy zasiahol gama záblesk (naopak hovorí, že aj Zem možno v minulosti zasiahol gama záblesk). 
Možnosť (B) z textu nevyplýva, ale ani s ním nie je v rozpore. Podľa textu zasiahol Zem za uplynulú 
miliardu rokov gama záblesk s 50 % pravdepodobnosťou. Počas doby existencie ľudstva mohla byť táto 
pravdepodobnosť menej než tridsať percentná. Na základe textu to nie je možné potvrdiť, ale ani 
vyvrátiť. 
Možnosť (C) tiež nevyplýva z textu, ale ani s ním nie je v rozpore. O tom, ako často dochádza vo vesmíre 
k zrážke neutrónových hviezd a čiernych dier sa v text nedočítate. 
Možnosť (D) je v rozpore s druhým odsekom textu, kde sa píše: „krátke gama záblesky pravdepodobne 
vznikajú pri zrážke neutrónových hviezd alebo čiernych dier. Dlhé gama záblesky sú o poznanie 
vzácnejšie." Je teda zrejmé, že dlhé gama záblesky nemôžu byť častejšie ako krátke, ako hovorí 
tvrdenie (D). 
Tvrdenie (E) z textu nevyplýva, ale ani s ním nie je v rozpore. Text nehovorí nič o tom, či gama záblesky 
môžu či nemôžu vzniknúť pri jadrovom výbuchu. 
Správnou odpoveďou je (D). 

3. Prečítajte si pozorne otázku: úloha sa pýta na dokázané a všeobecne uznávané tvrdenie. 
Koniec tretieho odseku hovorí, že pred 450 miliónmi rokov došlo k masovému vymieraniu. Posledná 
veta hovorí: „Faktom však zostáva, že v tej dobe došlo k vymretiu 57 % všetkých vtedajších rodov." 
Tvrdenie (A) je teda v texte prezentované ako všeobecne uznávaný fakt a je správnym riešením. 
Prejdite si ešte zvyšné možnosti (na teste tak nemusíte robiť, ak viete takmer s istotou, že ste už 
správne riešenie našli). 
Možnosť (B), (C) a (D) vychádza z názorov a výskumov Pirana s Jimenezom. Nejde teda o všeobecne 
uznávané tvrdenie. 
Možnosť (E) tiež nie je preukázaným a všeobecne uznávaným tvrdením, pretože text hovorí: „Vedci 
predpokladajú, že krátke gama záblesky pravdepodobne vznikajú pri zrážke neutrónových hviezd 
alebo čiernych dier." 
Správnou odpoveďou je (A). 

4. Opäť je potrebné starostlivo si prečítať otázku. Úloha sa nepýta na to, čo z textu vyplýva, pýta sa na 
záver, ku ktorému došli Piran s Jimenezom. 
Možnosť (A) vyplýva z druhého odseku textu, ale nie je odpoveďou na otázku v zadaní. Ide o tvrdenie, 
ku ktorému došli vedci pravdepodobne už niekedy skôr, a ktoré nebolo predmetom výskumu Pirana s 
Jimenezom. 
Možnosť (B) je dobrým zhrnutím výskumu Pirana s Jimenezom: prvý odsek textu uvádza, že podľa 
týchto dvoch vedcov je „vesmír pustejší, než sme si mysleli“, a zvyšný text rozvádza, že za to podľa 
nich „môžu“ dlhé gama záblesky. Možnosť (B) by teda mohla byť správnym riešením. Prejdite si zvyšné 
možnosti, aby ste zistili, či medzi nimi nie je ešte nejaká výstižnejšia (pri úlohách, kde nerozhodujete 
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len o tom, či tvrdenie platí, alebo neplatí, ale kde hľadáte možnosť „najlepšiu“, „najpresnejšiu“ a pod, 
sa vyplatí aspoň zbežne prečítať si všetky možnosti). 
Možnosť (C) nie je správne: podľa Pirana s Jimenezom mohol za masovým vymieraním stáť dlhý gama 
záblesk, nie krátky, navyše nejde o hlavný záver ich výskumu, ale len čiastkové pozorovanie. 
Možnosť (D) nie je správne, pretože podľa Pirana s Jimenezom majú síce planéty blízko centra Mliečnej 
dráhy vysokú pravdepodobnosť, že ich zasiahne dlhý gama záblesk, ale nikde sa neuvádza, že tu 
nemôže existovať komplexný život. 
Možnosť (E) tiež nie je správne: Piran s Jimenezom hovoria, že by ľudia mali po mimozemských 
civilizáciách pátrať v oblastiach ďalej od centra galaxií, ale nie výhradne v galaxiách, kde sa vyskytujú 
dlhé gama záblesky. 
Správnou odpoveďou je (B). 

5. Pri tomto type otázky je dôležité uvedomiť si, že nehľadáme informácie, ktoré sa v texte vyskytujú, ale 
zaujíma nás hlavný cieľ autora textu. Niektoré možnosti môžu obsahovať tvrdenia, ktoré sú v texte, 
ale to z nich ešte nerobí správnu odpoveď na zadanú otázku. 
Prvý odsek textu hovorí o tom, že vyspelé krajiny používajú určité nástroje bytovej politiky. Uvádza, že 
štát môže bývanie podporovať prostredníctvom podpory ponuky alebo dopytu. Druhý odsek hovorí, 
že v posledných rokoch sa presadzuje skôr podpora dopytu. 
Cieľom textu ako celku je teda pravdepodobne vysvetliť princíp štátnej podpory bývania a objasniť 
možné formy tejto podpory. Tomu najlepšie zodpovedá možnosť (D). 
Zvyšné možnosti nie sú správne: možnosť (A) tvrdí niečo, čo text vôbec neobsahuje, totiž, že štát má 
povinnosť regulovať trh s bytmi. Možnosť (B) je neprípustným zovšeobecnením: text píše výhradne. o 
bývaní, nie o základných právach občanov všeobecne. Možnosť (C) tiež nie je správne: autor sa nesnaží 
opísať najrozšírenejšie typy podpory bývania v ČR, konkrétne o ČR totiž vôbec nehovorí. Možnosť (E) 
je nesprávne preto, že autor sa vôbec nepúšťa do debaty na tému medzinárodných dohôd. 
Správnou odpoveďou je (D). 

6. Pri tomto type otázky je nutné zamyslieť sa nielen nad obsahom, ale aj nad formou prečítaného textu. 
Cieľom textu očividne nie je nič propagovať, takže (C) môžete vylúčiť. Nejde zjavne ani o zákon, preto 
vylúčite aj (D). 
Obsahovo text nezodpovedá ani niečomu, čo by bolo možné považovať za podmienky stavebného 
sporenia alebo za príručku pre žiadateľa o dotácie (text neuvádza ani žiadne podmienky, ani žiadne 
návody a postupy). Vylúčite teda (A) a (E). 
Správnou odpoveďou je (B).  
Text je odborného charakteru a neutrálne hovorí o istej problematike, (B) je teda jeho 
najpravdepodobnejším zdrojom. 

 

 


