


Úvodník
Milí studenti a profesoři!
Čas utíká hrozně rychle a my tu máme už březnové číslo Přípoplesku. Sice je teprve začátek
března, ale venku nám krásně svítí sluníčko a vypadá to na předčasný příchod jara.
V ohlédnutí za měsícem únorem vám Bára Kykalová povypráví, jak proběhl maturitní ples a
Bedřich Straka popíše afterpárty, kterou si už možná všichni nepamatujete. Matyáš Dufek a
Honza Pietsch zase navštívi l i ples v Kroměříži a rozhodli se zaznamenat regionální odl išnosti .
Nového profesora na škole jménem Michal Korenčík vyzpovídala Eliška Pospíši lová.
Pokud jste nestihl i sledovat dění na zimní olympiádě, Ondra Kysilka pro vás vypracoval
přehled, kdo, jakou medail i a v jaké disciplíně získal. Johanku Ulrichovou jsme vyslal i na
premiéru fi lmu Památkáři.
Pro ty, které tol ik nezajímá dění ve světě, mají hlavu v oblacích nebo se prostě chtějí jenom
bavit, máme připravené články od Moniky Paulíkové o čínském horoskopu či Zuzany
Svobodové o významu snů. Na stránce Markéty Marhoulové si můžete vyzkoušet testy OSP
nebo se zasmát vtipům od Anety Faltusové.
Za měsíc jsme zase zpět s naším POSLEDNÍM DÍLEM.
Tak čtěte, dokud můžete!

Nella Korbutová
4.E
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České medaile v Soči
Jak jistě všichni víme, letošní teplou zimu nám alespoň zpříjemnila tol ik očekáváná olympiáda v
Rusku. Všichni jsme se těšil i na tu atmosféru, kterou nám olympiáda každé 2 roky přináší. Ta
letošní byla z pohledu Čechů velmi vydařená.Celkově jsme získali dvakrát zlato, čtyřikrát stříbro
a dvakrát bronz. K tomu ještě pár krásných umístění, které sice nebyli odměněny medailí, ale
alespoň potleskem a uznáním. Pojďme se s některými z nich blíže seznámit.

Eva Samková – Zlatá medaile v snowboardcrossu.
Eva Samková se narodila ve Vrchlabí 28.4.1 993(20 let). Už od velmi utlého věku se věnovala
lyžím a okolo 7 let přešla na snowboard. O další tři roky později se tomuto koníčku začala
věnovat závodně. Původně se věnovala freestyle snowboardingu, ale kvůli častým zlomeninám
přešla v roce 2008 na snowboardcross. Její dosavadní největší úspěchy jsou - 3x 1 .místo v
Mistrovství světa juniorek v letech 201 0,2011 a 201 3- v tomto roce ješte také vyhrála
univerziádu. V letošním roce byla druhá na X games. Její obrovský talent se zúročil na letošních
olympinských hrách, kdy vyhrála tu nejcenější medail i ze všech. Budeme doufat, že v těchto
výsledkách bude pokračovat dál a třeba i za 4 roky opět obhájí své prvenství a svou
nepřemožitelnost.

Martina Sábliková – Zlatá medaile v rychlobruslení na 5000m a stříbrná medaile v
rychlobruslení na 3000m
Martina Sábliková se narodila v Novém Městě na Moravě 27.května 1 987(26 let). Martina jela
na letošní olympiádu jako velká favortika na obhajobu obou medailí z Vancouvru. Jedna jí sice o
kousek utekla, ale i přesto při jela domů s dvěma cennými plackami, které vypovídají o jejím
vynikajícím talentu.

Dalšími medail isty jsou už jen naši známí biatlonisté: Gabriela Soukalová (stříbro), Jaroslav
Soukup (bronz), Ondřej Moravec (stříbro, bronz) a smíšená štafeta, která získala stříbro
(Gabriela Soukalová, Ondřej Moravec, Jaroslav Soukup,Veronika Vítková).

Po ukončení olympiády můžeme být všichni j istě spokojeni s výsledky našich reprezentatů!
Doufejme tedy, že za čtyři roky budeme svědky dalších úspěchů, a přejme jim hodně sil do
jej ich přípravy.

Ondřej Kysilka
4.D

. . . . .
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Tak trochu jiný ples…
Naskytla se nám možnost hned druhý den po našem plese, tedy 1 4.2. na sv.Valentýna,
navštívit maturitní ples v Kroměříži. Cesta do tohoto krásného města nám trvala asi tři hodiny.
Ples pořádalo zdejší Arcibiskupské gymnázium a rozhodlo se ho udělat v místním kulturním
domě. Akce začala v půl osmé večer a my, jako správní Pražáci, jsme dorazil i asi s půl
hodinovým zpožděním. Vstupné k sezení nás i se šatnou vyšlo na necelé dvě stovky. První, co
jsme se rozhodli vyzkoušet, byl místní výčep. Za litovelskou jedenáctku po nás chtěl i krásných
25 korun. S pivem v ruce jsme se vydali zj istit, co nás vlastně čeká. Cestou k hlavnímu sálu se
nám podaři lo potkat stánek s občerstvením, kde jsme si každý dali pár chutných chlebíčků za
lidovou cenu 1 0 korun. Program nebyl příl iš nabitý, největší atrakcí byla místní cimbálovka. Ta
nás kupodivu rychle omrzela, a tak jsme se vydali pro něco "ostřejšího". Sehnat zde panáka
čehokoliv bylo prakticky nemožné. Vzhledem k tomu, že to byl ples církevní školy, není se ani
čemu divit. Tvrdý alkohol tu nalévali pouze do míchaných drinků. U některých z nich musel být
dokonce i pozměněný název, aby nepohoršoval. Např. Sex on the beach se jmenoval pouze
S.O.B. Avšak nám se toto holčičí pití pít nechtělo. Po několika minutovém přemlouvání a
drobném dvacetikorunovém úplatku se nám podaři lo dostat se k normálním panákům. Večer
pokračoval a s postupem času jsme se bavil i víc a víc. Bohužel okolo půlnoci pod tíhou
okamžiku se podaři lo jednomu z našich redaktorů usnout, avšak 20-ti minutový šlofík ho znovu
postavil na nohy. V ten moment se už blíži la půl jedná a s ní i konec plesu. Tradiční afterparty,
na kterou jsme u nás zvyklí, se zde nekonala a každý, kdo se chtěl ještě bavit, musel se vydat
po vlastní ose. My jsme po sehnání odvozu vyrazil i do našeho dočasného útočiště v nedaleké
Chropyni

Jan Pietsch (4.D) a Matyáš Dufek (4.D)
________________________________________________________________

Recenze na fi lm – Památkáři
Při vel ice kvalitním obsazení, jaké Památkáři rozhodně mají, by člověk čekal nějaké
bezchybné, vtipné a zároveň historicky hodnotné dílo. To se podaři lo jen z části. Velice se mi
líbi la dějová linka z nacistického Německa, které mě, jako dějepisného maniaka, vel ice zajímá.
Celé je to točené z trošku jiného úhlu než většina fi lmů z té doby, a právě proto se mi
zamlouvá. I když podle některých recenzentů nestojí tento fi lm za shlédnutí, já bych ho vřele
doporučila, především tedy kvůli vybraným hercům, jako je George Clooney, Matt Damon, Cate
Blanchett nebo můj oblíbenec Bil l Murray (jeden z hlavních důvodů, proč jsem na fi lm vůbec
šla ).Teď k ději .
Fi lm se odehrává v době, kdy už bylo víceméně jasné, že hitlerovské Německo bude poraženo
a pomalu se začínaly napravovat válečné škody. Milovníky umění trápil především nejasný
osud tisíců uměleckých děl, které nacisté pro Hitlera a další pohlaváry nakradli a ukryl i
neznámo kde. Z jej ich popudu tak vznikl tým, který postupoval v patách spojeneckých vojsk a
hledal stopy po těchto vzácných artefaktech. Vypadalo to jako nesplnitelný úkol: Umělecké
poklady se nacházely za nepřátelskou linií a německá armáda byla připravená splnit Hitlerův
rozkaz, podle nějž měla být všechna umělecká díla s pádem nacistické říše zničena. Jak mohlo
těchto pár mužů doufat v úspěch? Vždyť svými původními profesemi - ředitelů muzeí, kurátorů
a historiků umění, více rozuměli Michelangelovi než zacházení se zbraněmi. Pod palbou
německé armády, v zaminovaných skrýších a vybombardovaných městech riskovali Památkáři
své životy, aby ochránil i ty největší poklady l idstva.

Johana Ulrichová, 4.D
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Vtomto článku si řekneme něco o snech, definujeme si, jaký je mezi nimi rozdíl a dozvíte se
pár možností, jak sny vykládat.

Od nočního snění - ve spánku - odl išujeme denní snění. Denní sny si člověk vytváří za plného
vědomí, jsou to jeho fantazie. Jej ich obsah je zaměřen na osobu, která sní, na její ctižádost,
touhu po moci, uspokojování eroticko-sexuálních potřeb. Denní snění má logiku, není
nesmyslné a nepravděpodobné. Člověk si představuje, co kdyby… a vyvozuje závěry z onoho
"kdyby". Oproti tomu sny v noci jsou často nereálné, nesmyslné a někdy až absurdní, což může
vést až k probuzení jedince. Ve snu se ignoruje čas a prostor, je možné prožít dvě události
současně, setkat se s l idmi, kteří už nežijí, potkat příšery, mimozemšťany. Však to znáte.
Ze snáře jsme vybrala několik zajímavých významů:

Jezero – soulad v rodině
Matka – přísl ib šťastných událostí
Loď – cesta, splněné přání
Smrt – vidět svou smrt znamená, že tě čeká dlouhý život

-vidět něčí smrt znamená, že se od tebe odvrátí někdo blízký
Sněhulák – vidět sněhuláka znamená zklamání v lásce
Snoubenec - přebrat někomu snoubence znamená, že nebudeš mít zábrany
Snídat – věští, že tě brzy někdo pozve na schůzku
Advokát – čekají tě starosti
Magnet – brzy se s někým sblížíš
Facka – zažiješ náhlé překvapení
Zabít – spácháš křivdu

Zuzana Svobodová, 4.E
________________________________________________________________

Sny

Report z afterparty
Afterparty našeho maturitního plesu se konala 1 3.2. 201 4 v klubu Retro music hall na náměstí
Míru. Kolem půlnoci dorazila většina l idí (kolem 400), ať j iž studentů či jej ich kamarádů, připít si
s námi na naši maturitu. Maturanti měli v horním patře rezervovaný VIP salonek, kde byly
sedačky a vlastní bar. Dorazilo i pár profesorů, jmenovitě paní profesorky Zajícová, Holubová,
Mlynářová, Pelikánová a naše „pařmenka“ paní profesorka Hetmerová, které byly v našem
salonku vítány. Obklopen tol ika ženami se jistě výborně cíti l pan profesor Poddaný, který dorazil
jako jediný z učitelů. Klub se začal pomalu naplňovat, l idé se posilňovali alkoholem a zábava se
rozjela v plném proudu. Někteří jedinci se posilni l i trošku více, než je zdrávo, a nastalo pár
menších šarvátek s pány vyhazovači. Ještě dlouho trvalé vzpomínky zanechali na tělech Martina
Ruse či Honzy Mináta. Neušetři l i ani Jonatána Adamčíka, známého sexuálního loudila. Party
trvala přibl ižně do 5 hodin ráno, poté se začal klub vylidňovat a každý si to nasměroval po svém,
někdo do nonstopu, někdo se šel ještě před cestou domů vyspat do nedalekého KFC jako Martin
Nesvorný. Tímto bych chtěl všem zúčastněným poděkovat za skvělou párty, zejména
maturantům, kteří ukázali , že to bez nich bude na škole poloviční. Díky!

Bedřich Straka, 4.D
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Přípoples 2014
Rok se s rokem sešel a další studenti naší školy se pomalu, ale jistě chystají na složení zkoušky
dospělosti a opuštění našeho milovaného gymnázia. Maturitní ročník s sebou nese spoustu
trápení a stresování, ale přeci jen jsou tu i veselejší momenty. Jedním z nich je tradiční
maturitní ples! Jistě o něm všichni víte své, přesto vám nabídnu krátké postřehy z této akce.

Píše se 1 3.února 201 4 a pro zhruba 1 40 maturantů nastává den D. Malá skupinka lidí, která
ještě ten den navštívi la prostory našeho institutu se sešla v tělocvičně, aby doladila nástupy
maturantů i našich benjamínků, kteří mají být večer stužkováni. Konečně odbila desátá hodina a
my se vydali do svých domovů, kadeřnických či kosmetických salónů, abychom ze sebe do
večera udělal i l id i . Balení všech nutností na ples připomíná spíše stěhování a tak po dlouhé
přípravě jsme se mohli vydat s taškou, připomínající zavazadlo pro hokejisty, konečně směrem
do Lucerny.
Je pět hodin a brány pražské Lucerny se otevírají. Průvod maturantů směřuje do šaten, kde si
všichni odkládají své propriety na vystoupení. Do zahájení plesu zbývají dvě hodiny, což
představuje prostor pro další zkoušku nástupu a tanečního předtančení.
Za pět minut sedm stojí malá skupina maturantů, včetně mé osoby, připravená u pódia a čeká
na své vystoupení. Holky mají na sobě slušivé oranžové šaty, které spíše než taneční oděv
připomínají pracovní hábit zametačů ulic. Kluci mají padnoucí černé vestičky, které se
k oblečení dam dokonale hodí. Nervozita stoupá a moderátor zahajuje ples a uvádí naše
vystoupení. Parta metařek a číšníků svým vystoupením startuje večer. Zpětně při pohledu na
video musím uznat, že se nám to celkem povedlo a částečně mě naše vystoupení i dojalo, ale
hodnocení z mé strany by bylo zaujaté.
Po předtančení přichází nejmladší obyvatelé našeho institutu, aby jim maturanti připnul i stužky
a symbolicky se tak stal i oficiálními studenty. Tato část netrvá moc dlouho a na parketu se za
zvuku hlavní melodie kultovních Star Wars objevují maturanti a maturantky, kteří jsou připraveni
při jmout šerpu a gratulaci od třídních profesorů. Učitelé se na parketu objevují jako zástupci
temné strany v černých pláštích a po představení jej ich osoby se každý odebírá za svou třídou.
Po šerpování a focení přichází oblíbená část - vybírání peněz. Co nejrychlej i rozevíráme padáky
a prostěradla a za bouřl ivého povzbuzování se z našich rodičů snažíme vyždímat i poslední
korunu. Bohužel i tato část má svůj konec, a tak odkládáme padák plný lesklých penízků a
moderátor vyhlašuje sólo pro třídního profesora. To, že návštěvy tanečních lekcí nejsou povinná
výbava, se záhy projevi lo.
Po slavnostním odchodu nastává chvíle volné zábavy, ale v šatně se již 4.A připravuje na své
půlnoční vystoupení. Bouřl ivým potleskem všichni vítají třídu a ještě bouřl ivějším ji odměňují,
když si pánská část této sportovní třídy odloží vršky. Po „áčku“ přichází na řadu 4.B a jej ich retro
vystoupení. Všichni se zájmem sledují akrobatické prvky, které do něj zakomponovali . Nyní už
v plavkách nastoupené družstvo 4.C zahajuje své vystoupení s plážovou tématikou. Představení
je zábavné a výborně zpracované. Pak se přesouváme do kabaretu, kam nás pozvala Martina
Hetmerová a třída 4.D. Hodnocení našeho vystoupení by asi nebylo objektivní, ale steně
všichni víme, že jsme byli nej lepší! ! !  Na závěr přichází netradiční vystoupení 4.E, která svůj
program pojala jako stolní hru Člověče nezlob se. Ode mě mají “éčáci” rozhodně palec nahoru
za original itu.
Volná zábava je v plném proudu a leckdo již začíná být společensky unaven. Na parketu jsou
k vidění veškeré věkové kategorie a kromě studentů gymnázia Přípotoční také jej ich profesoři a
rodiče. Okolo dvanácté ples směřuje ke svému konci a probíhá aktivní přesun na afterparty do
klubu Retro.
Věřím, že si všichni ples užil i , a těším se, jaká překvapení uvidíme v dalších letech.

Bára Kykalová, 4.D
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Čínský rok koně
Co vás čeká a nemine?
V únoru začal podle čínského kalendáře nový rok – rok ve znamení koně. V souvislosti s
uplynulým rokem hada, který byl plný nečekaných událostí - mnoho začalo i skončilo - po nás
tento rok chtěl, aby se zrno “odděli lo od plev”, a tak jsme také byli připraveni na vstup roku
nového.
Rok koně bude přát lásce, fl irtům a nová manželství uzavřená právě v tomto roce budou šťastná.
Pozor by si však měli dát j iž zadaní jedinci na lehkovážné známosti, které by jim mohly velmi
lehce rozbít rozbít vztah. Nastupuje nová energie a to je přesně to, co jste potřebovali . Všechny
vaše plány budou zrealizovány rychle a s patřičnou intenzitou. A nepatříte-l i k té skupině
“notorických rozhazovačů a mrhačů” penězi, můžete zaznamenat i finanční růst. Mějte však své
opratě stále pevně v ruce, jel ikož kůň, jak je o něm známo, často běží “na doraz”, proto
nepodceňujte situaci a dávejte si pozor jak na fyzické, tak psychické vyčerpání. Nezapomínejte
občas zvolnit, zastavit se a dát si pauzu a odpočinout si.

Slavné osobnosti narozené ve znamení Koně: Paul Simon, Buzz Aldrin, Neil Armstrong, Jimi
Hendrix, Paul McCartney

Zjistěte vaše znamení v čínském horoskopu:
Krysa - 1 948, 1 960, 1 972, 1 984, 1 996, 2008 - intel igentní a vtipní
Buvol - 1 949, 1 961 , 1 973, 1 985, 1 997, 2009 - mají pevný charakter
Tygr - 1 950, 1 962, 1 974, 1 986, 1 998, 201 0 - je přiměřeně odvážný a troufalý
Zajíc - 1 951 , 1 963, 1 975, 1 987, 1 999, 2011 - jsou citl iví a intuitivní
Drak - 1 952, 1 964, 1 976, 1 988, 2000, 201 2 - velmi živí a sobečtí l idé
Had - 1 953, 1 965, 1 977, 1 989, 2001 , 201 3 - do určité míry podobá se drakovi
Kůň - 1 942, 1 954, 1 966, 1 978, 1 990, 2002, 201 4 - má skrytý potenciál
Ovce - 1 955, 1 967, 1 979, 1 991 , 2003, 201 5 - nemají osobnost
Opice - 1 956, 1 968, 1 980, 1 992, 2004, 201 6 - jsou obratní, hbití a bystří
Kohout - 1 957, 1 969, 1 981 , 1 993, 2005, 201 7 - nedokáží při jmout upřímnost
Pes - 1 958, 1 970, 1 982, 1 994, 2006, 201 8 - dobrý pracovník a opora kolektivu
Vepř - 1 959, 1 971 , 1 983, 1 995, 2007, 201 9 - chce všechno dělat správně

Monika Paulíková, 4.E
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ROZHOVOR S. . .
MICHALEM KORENČÍKEM

Po odchodu prof.Horákové na mateřskou přibyl na naši školu nový učitel. Jistě
byste se rádi o něm dozvěděli něco víc...

Jak se Vám líbí na naší škole a co na ní
říkáte?
Přišel jsem uprostřed rozjetého školního roku,
což je mnohem obtížnější, než kdybych nastoupil
od září. Ale naštěstí jsem se zde setkal s
ochotnými kolegy, kteří mi pomohli a poradil i .
Přechod do nového prostředí mi tím usnadnil i .
Na větší hodnocení je ještě brzy, ale na škole se
mi líbí.

Co jste studoval a kde jste dále pracoval?
Studoval jsem učitelství společenských věd a
tělesné výchovy na Pedagogiké fakultě UK v
Praze. V pátém ročníku vysoké školy jsem začal
učit na částečný úvazek na soukromém
gymnáziu Arcus. Na Arcusu jsem zůstal i po
dokončení studia, ale měl jsem tam jenom
několik hodin, takže později mi přibyl ještě druhý
úvazek na další škole. To byla střední odborná
škola Aloise Klára.
Slyšel i jsem, že jste studoval na sportovním
gymnáziu Nad Štolou.

Co jste tam dělal za sport?
Chodil jsem do sportovní třídy a hrál jsem
basketbal.

Máte nějaké koníčky?
Mým největším koníčkem byl už od malička sport
a zůstalo to tak dodnes. V současnosti se nejvíc
věnuji běhání a mám rád i běžky. Na těch jsem
toho ale letos kvůli nedostatku sněhu moc
neodjezdil . Basketbal momentálně nehraju, po
dvaceti letech hraní jsem potřeboval nějakou
změnu. Ale rozhodně jsem na něj nezanevřel.
Kromě sportu rád cestuju, nejzajímavější cesty
jsem podnikl do Indie a loni jsem byl na
Zakarpatské Rusi. A taky rád čtu, u učitele ZSV
by to ani j inak nešlo.

Něco o soukromém životě nám povíte?
Pro bulvární novináře bych byl asi nudný. Mám
hodnou přítelkyni, staršího bráchu a bydlím v
rodinném domě se zahradou.

Doslechli jsme se i o vaší účasti na plese.
Jak se na něj těšíte?
Na ples se těším, věřím, že tam studenty i
kolegy trochu víc poznám. Plesy v Lucerně
mají svoje kouzlo, i když je tam vždycky
hrozné horko.

Už jste se někdy zúčastnil nějaké párty
se studenty?
Hezká otázka. Zúčastni l , pokud se tedy
počítá afterpárty po maturitních plesech.
Studenti mi pak zpětně říkal i , že jsem byl
pořád jenom na baru.

Jaké máte vzpomínky na vaše společná
studia s- paní profesorkou Holubovou?
Na vysoké škole jsem patři l mezi tělocvikáře,
což je vždycky skupina, na kterou se studenti
ostatních oborů dívají trochu s despektem.
Občas jsme proto museli poslouchat narážky,
že máme velké tašky, ale malé hlavy apod. O
to víc jsme se samozřejmě jako tělocvikáři
semkli . Takže z vysoké školy mám kamarády
především z řad tělocvikářů. Ale paní učitelka
Holubová patři la naštěstí mezi studenty, kteří
na podobné škatulkování moc nedali , takže
jsme se v průběhu studia skamarádil i .
Mimochodem to byla vzorná studentka a
hodně spolužáků od ní čerpalo poznámky z
přednášek.
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FUN PAGE

V dnešním čísle se podíváme na další oddíl testů OSP – Logický oddíl . V něm student pracuje s
grafy a tabulkami, úlohy užívající postačující podmínky otestují logické uvažovaní, a pohraje si s
myslí studenta pomocí úloh, kterým se říká „zebry“.

A. PRÁCE S DATY V TABULKÁCH A GRAFECH

Prohlédněte si, jaká data jsou v grafech čí tabulkách obsažena. Pozornost věnujte zejména
použitým jednotkám uváděných veličin. Pokud úloha obsahuje více než jeden graf či tabulku,
rozmyslete si, jaké jsou mezi nimi souvislosti .

Přečtěte si pozorně zadání jednotl ivých úloh včetně nabízených odpovědí (ty mohou nést
určitou nápovědu). Zvažte, která data jsou skutečně při řešení zapotřebí, zda nelze řešení úlohy
zjednodušit nějakou úvahou.

Graf k úlohám 1 až 3

V tabulce jsou shrnuty základní údaje o bytech v třípatrovém činžovním domě:

1 . Který byt má největší plochu, vč. sklepa?

(A) Byt č. 1
(B) Byt č. 2
(C) Byt č. 3
(D) Byt č. 4
(E) Byt č. 5

2. Jaká je v uvedených bytech největší možná plocha (bez sklepa) na osobu?

(A) 35,5 m2
(B) 36,5 m2
(C) 37,5 m2
(D) 38,5 m2
(E) 39,5 m2
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3. Jaká je průměrná plocha bytu v uvedeném domě?

(A) 64 m2
(B) 65 m2
(C) 66 m2
(D) 67 m2
(E) 68 m2

Grafy k úlohám 4 až 6

Prodej vybraných druhů ovoce (v kg) Průměrná cena jednotl ivých druhů ovoce

4. Kterého druhu ovoce bylo prodáno nejvíce?

(A) Jablek
(B) Hrušek
(C) Švestek
(D) Třešní
(E) Meruněk

5. Jaká byla celková tržba za meruňky?

(A) 1 400 Kč
(B) 4 200 Kč
(C) 1 4 000 Kč
(D) 42 000 Kč
(E) 1 40 000 Kč

6. Jaká byla celková tržba firmy Omega?

(A) 39 600 Kč
(B) 29 500 Kč
(C) 22 000 Kč
(D) 1 0 000 Kč
(E) 2 200 Kč
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B. POSTAČUJÍCÍ PODMÍNKY

Každá z následujících úloh se skládá z otázky a dvou tvrzení, označených jako (1 ) a (2), která
obsahují určité informace. Některé úlohy také obsahují úvodní informace. S využitím všech
těchto informací, znalostí matematiky a objektivních známých faktů (tj . např. kol ik dní má
červenec…) rozhodněte, zda jsou dané informace dostačující pro určení jednoznačné odpovědi
na otázku v zadání.

7. Můžeme určit obsah trojúhelníka, jehož dvě strany mají délku 5 cm a 1 0 cm?

(1 ) Trojúhelník je pravoúhlý.
(2) Strana měřící 1 0 cm je jeho nejdelší stranou.

(A) Tvrzení (1 ) samotné je dostačující, ale tvrzení (2) samotné dostačující není.
(B) Tvrzení (2) samotné je dostačující, ale tvrzení (1 ) samotné dostačující není.
(C) Obě tvrzení dohromady jsou dostačující, ale ani jedno tvrzení samotné není dostačující.
(D) Každé tvrzení samotné je dostačující.
(E) Tvrzení (1 ) a (2) dohromady není dostačující.

C. ZEBRY

Každá z následujících úloh je založena na textu a na souboru podmínek. U některých úloh může
být užitečné pomoci si hrubým náčrtkem.

8. Franta má o víkendu 8 hodin volno a rozhodl se, že si přivydělá leštěním podlah. Může použít
dvě leštičky – Hobby a Profi. Leštička Hobby vyleští za hodinu 5 m2, leštička Profi dvakrát víc. Za
každý vyleštěný metr čtvereční dostane Franta 80 Kč. Musí si ovšem sám koupit náplně do
leštiček. Ta do leštičky Hobby stojí 400 Kč a vydrží na 2 hodiny práce, do leštičky Profi je za 1
200 Kč, ale vydrží na 5 hodin práce. Jak dlouho kterou leštičkou má Franta pracovat, aby jeho
výdělek za víkend byl co nejvyšší?

(A) 8 hodin leštičkou Hobby
(B) 8 hodin leštičkou Profi
(C) 5 hodin leštičkou Profi a 3 hodiny leštičkou Hobby
(D) 5 hodin leštičkou Hobby a 3 hodiny leštičkou Profi
(E) 4 hodin leštičkou Hobby a 3 hodiny leštičkou Profi

Výsledky: 1 D, 2C, 3A, 4B, 5D, 6B, 7C, 8B

Markéta Marhoulová 4.C
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Aneta Faltusová, 4. C
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