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TEST VŠP 
 

1. Lívia pozerá americké filmy iba v prípade, že ich natočil Woody Allen. Nedávno bola v kine na 
novom filme. Z uvedeného vyplýva, že si bola pozrieť  
A. americký film. 
B. francúzsky film. 
C. film Woodyho Allena. 
D. neamerický film alebo film Woodyho Allena. 

 
2. Tri sestry (Alica, Jana, Dana) majú za manželov troch bratov (Peter, Milan, Roman). Jeden pár 

býva v Nitre, jeden v Žiline a jeden v Poprade.  

• Janu v Nitre navštívil švagor Roman. 

• Keď bola Alica v Tatrách, bývala u sestry v Poprade.  

• Milan s Danou už oslávili 10. výročie svadby.  
 

Kto býva v Žiline? 
A. Milan a Dana  
B. Peter a Alica 

C. Roman a Alica 
D. Peter a Jana 

 
3. O autách na parkovisku platí:  

• každá KIA je modrá,  

• všetky červené autá sú ŠKODA. 
 
Ktoré z uvedených áut na parkovisku určite nie sú? 
A. modrá škoda 
B. modrý citroën  
C. červený citroën 
D. červený fiat  

 
4. Vo voľbách predsedu Kardioklubu sa rozhodovalo medzi dvoma kandidátmi. Spolu získali 100 

hlasov, Vyhral pán Antal, ktorý získal viac než dvakrát toľko hlasov ako pán Beňo. Ktoré 
z nasledujúcich tvrdení o výsledkoch volieb sú pravdivé? 
A. Pán Antal získal aspoň 67 hlasov. 
B. Pán Antal získal aspoň o 34 hlasov viac ako pán Beňo. 
C. Pán Antal získal najviac 90 hlasov. 
D. Pán Beňo získal najviac 30 hlasov. 

 
5. Juraj je trikrát starší ako Michal. Karol je dvakrát mladší ako Michal. Ktoré tvrdenie je potom 

pravdivé? 
A. Juraj je päťkrát starší ako Karol. 
B. Juraj je šesťkrát starší ako Karol. 
C. Karol je päťkrát starší ako Juraj. 
D. Karol je šesťkrát starší ako Juraj. 
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6. Každá z troch rovnakých nádob je naplnená do polovice objemu roztokom, v ktorom je sirup a 

voda v pomere 1: 3. Z prvej nádoby prelejeme polovicu objemu roztoku do druhej. Následne 
prelejeme polovicu objemu druhej nádoby do tretej. Ktoré z nasledujúcich tvrdení sú pravdivé?  
A. V prvej nádobe je sirup a voda v pomere 1:3. 
B. V druhej nádobe je sirup a voda v pomere 3:4. 
C. Najmenej roztoku je v prvej nádobe.  
D. Najviac roztoku je v tretej nádobe.  

 
 

7. Tréner sa sťažoval Novákovcom: „Váš syn Marcel nikdy neprišiel na tréning načas.“ Novákovci 
zistili. že to nie je pravda. Znamená to, že Marcel prišiel  
A. na všetky tréning načas 
B. neskoro najviac na jeden tréning  
C. načas aspoň na jeden tréning  
D. neskoro aspoň na jeden tréning  

 
8. Riaditeľ školy sa chválil: 

„Každý ôsmak z nasej školy hrá na hudobnom nástroji, alebo športuje, alebo oboje.“ 
Štyria žiaci zo školy povedali: 
Tomáš: ,,Som siedmak a hrám na gitare.“ 
Matej: ,,Hrám futbal a chodím do 8. B.“ 
Lucia: „Som z 8. A a hrám na husliach.“ 
Eva: „Som z 8. C, hrám na klavíri a chodím na karate.“ 
 
Ktoré tvrdenie je v rozpore s riaditeľovým? 
A. iba Tomášove  
B. Iba Evine 
C. Tomášove a Evine  
D. žiadne  

. 

 
9. V triede je 24 žiakov. Niektorí programujú, ostatní tancujú. Aspoň tretinu triedy tvoria dievčatá. 

Tancuje menej ako štvrtina žiakov triedy. Ktoré tvrdenia o žiakoch tejto triedy sú pravdivé?   
A. Tancujúcich dievčat je najviac 6. 
B. Chlapcov je najviac 16.  
C. Tancuje aspoň 9 žiakov. 
D. Programuje aspoň 19 žiakov.    
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 Kľúč k testu: 

P. č. Odpoveď 

1. D 

2. Z informácie ,,Janu v Nitre navštívil švagor Roman“ vyplýva, že Jana býva v Nitre a nemá za muža 
Romana. Z informácie ,,Keď bola Alica v Tatrách, bývala u sestry v Poprade“ vyplýva, že Alica 
nebýva v Poprade. Kedyže Jana býva v Nitre a Alica nebýva v Poprade, Alica musí bývať v Žiline a v 
Poprade býva Dana. Už ostáva len vytvoriť manželské páry. Z informácie ,,Milan s Danou už oslávili 
10. výročie svadby“ vyplýva, že Dana tvorí pár s Milanom — a bývajú v Poprade. 
Kedyže Jana nemá za muža Romana ani Milana (toho ma Dana), musí mat za muža Petra — a 
bývajú v Nitre. V Žiline býva Roman a Alica. 
Správna odpoveď je C. 

3. C, D 

4. Označme písmenom A počet hlasov, ktoré získal pán Antal, písmenom B počet hlasov, ktoré získal 
pán Beňo. Potom platí A+B=100 a súčasne A > 2.B. Teda B = 100—A a súčasne A> 2.(100 —A). Po 
úprave nerovnice dostaneme 3.A > 200, Čiže A > 66,67. Pán Antal teda mohol získať 67, 68, 69, ... 
99, 100 hlasov, pán Beňo mohol získať 33, 32, 31, ... 1, 0 hlasov. Rozdiel v počte hlasov oboch 
pánov mohol byt 34, 36, 38, ..., 98, 100. 
Správne odpovede sú A a B.  

5. 3M = J 
2K = M 
3.2K = J 
6K = J 
Správna odpoveď je B. 

6. Keďže vo všetkých troch nádobách je roztok sirupu a vody v pomere 1 : 3, jeho prelievaním z 
nádoby do nádoby sa pomer sirupu a vody zachová. Prelievaním sa bude meniť iba množstvo 
roztoku v jednotlivých nádobách. Z toho vyplýva, že tvrdenie 1) je pravdivé a tvrdenie 2) nie je 
pravdivé. 
Ak z prvej nádoby prelejeme polovicu objemu roztoku do druhej, prvá nádoba bude naplnená 
roztokom do 1/2 . 1/2 = 1/4 svojho objemu a druhá nádoba bude naplnená roztokom do 1/2 + 1/4 
= 3/4 svojho objemu. Keď polovicu objemu druhej nádoby, teda 3/4 . 1/2 = 3/8 prelejeme do tretej 
nádoby, druhá nádoba bude naplnená do 3/4 - 3/8 = 3/8 svojho objemu. 
To znamená, že tvrdenia 3) a 4) sú pravdivé. 
Správne odpovede sú A, C, D.  

7. Treba si uvedomiť, že „opakom“ slova nikdy je slovné spojenie aspoň raz a opakom slovesa 
neprišiel je sloveso prišiel. 
Ak teda nie je pravda to, čo povedal tréner, znamená to, že Marcel prišiel načas na tréning aspoň 
raz, inými slovami, prišiel načas aspoň na jeden tréning. 
Správna odpoveď je C.  

8. D 

9. Z 24 žiakov triedy aspoň tretinu tvoria dievčatá, to znamená, že dievčat je aspoň 24 : 3 = 8 (teda 8, 
9, 10, 11, ..., 23 alebo 24). Potom chlapcov je 16, 15, 14, 13, ... 1 alebo 0, čiže najviac 16. 
Z toho vyplýva, že tvrdenie 2) je pravdivé.  
Tancuje menej ako štvrtina žiakov, to znamená, že tancuje menej ako 24 : 4 = 6 (teda 5, 4, 3, 2, 1 
alebo 0) žiakov. Keby aj všetci tancujúci boli dievčatá, stále ich môže byt najviac 5, čiže tvrdenia 1) 
nie je pravdivé. Rovnako tvrdenie 3) nie je pravdivé. 
Ak tancuje menej ako 6 žiakov, teda najviac 5 žiakov, potom programuje najmenej 24 — 5 = 19 
žiakov. Najmenej 19 žiakov znamená to isté ako aspoň 19 žiakov. To znamená, že tvrdenie 
4) je pravdivé. 
Správna odpoveď je B, D. 

 


