
Jméno: Řešení 

A     1.C 
Datum: 10.11.2010            čtvrtletní písemná práce 
 
 

1. Ve škole byla vypsána soutěž ve sběru léčivých bylin. Ze statistických údajů 
sběrového referenta bylo zjištěno, že každý ze 30  žáků jedné třídy sbíral aspoň jednu 
z bylin: heřmánek, jitrocel, podběl. Jen jednu z těchto bylin sbíralo 12  žáků. Žádný 
žák nesbíral zároveň heřmánek a jitrocel. Pouze jitrocel sbírali 2  žáci.  Heřmánek 
sbíralo 16  žáků a podběl 18  žáků. 

a) Kolik žáků sbíralo pouze heřmánek? 
b) Kolik žáků sbíralo jen podběl? 
c) Kolik procent žáků třídy sbíralo současně jitrocel a podběl? 

2. V galerii probíhají, kromě stálé expozice, dvě samostatné výstavy - Kubismus a 
Expresionismus. V jedno nedělní odpoledne navštívilo galerii 36  návštěvníků. Někteří 
se zajímali pouze o jednu výstavu, někteří o druhou a někteří o obě. Někteří si 
prohlédli jen stálou expozici. Jednu ze samostatných výstav nebo žádnou z nich 
navštívilo 18  účastníků. Alespoň jednu ze samostatných výstav navštívilo 27  
účastníků. Těch, kdo navštívili Expresionismus, bylo o jednoho méně než těch, kdo 
navštívili Kubismus. 

a) Kolik návštěvníků navštívilo Expresionismus? 
b) Kolik návštěvníků navštívilo pouze Kubismus? 

3. Sestavte tabulku pravdivostních hodnot výroků. Rozhodněte, zda se jedná o 
ekvivalentní výroky. První výrok napište jako větu složenou ze tří jednoduchých 
tvrzení: 

( )[ ] ( )CBCBA ⇔¬⇒∨¬∧  ; ( )[ ]{ } ( )[ ]ACBACA ⇒¬¬⇔∨⇒¬∧¬  
 

4. Pomocí Vennových diagramů rozhodněte, zda pro všechny podmnožiny A , B , C  
základní množiny U  platí: 

a) ( ) ( ) ( )CABACBA ∪′∩
′

∪=∪′∩′  

b) ( )( ) ( ) ( ) ACBACCAB ∪′∩′=′∩∪′ \\  
 
5. Napište negace uvedených výroků: 

a) Jestliže přijde Eva, potom přijde Hana nebo Eliška 
b) Každý člověk na Zemi je svobodný a svéprávný. 
c) Pravidelný dvacetistěn má nejvýše 15  vrcholů. 
d) Pojedeme na kole a nepojedeme na stole a pojedeme do pole. 

6. Vypočítejte: 2942128921113 −−−+−−−−+−  

 
7. Najděte takové množiny A , B , pro které platí: 

{ }7,6,5,4,3,2,1,0=∪ BA , { }3,2,1=∩ BA , { }6,5\ =AB  
 

8. Na číselné ose znázorněte všechna reálná čísla, pro něž platí uvedené vztahy a 
výsledek zapište: 

312 =−x  , 74 ≤+x , 1914 >−x  

 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



Jméno: 

B     1.C 
Datum:              čtvrtletní písemná práce 
 
 

1. Výrobky vyřazené výstupní kontrolou měly tři druhy závad. Z 800  kontrolovaných 
výrobků bylo 97% bez závad. Polovina vadných výrobků měla závadu A, čtvrtina 
vadných výrobků měla pouze závadu B. Všechny výrobky s vadou C měly i vadu B a 
třetina z nich měla i vadu A. Závadu A i B mělo 7  výrobků. 

a) Kolik výrobků mělo pouze závadu A? 
b) Kolik výrobků mělo závadu C? 
c) Kolik procent výrobků mělo současně závady B a C a přitom nemělo závadu 

A? 
2. Při klauzurní práci ze správního práva byly zadány tři příklady. Třetí příklad vyřešilo 

21  studentů, první příklad 23  studentů stejně jako druhý příklad. Dva studenti 
nevyřešili žádný příklad, všechny tři příklady vyřešilo 7  studentů. První a druhý 
příklad vyřešilo 15  studentů, první a třetí příklad vyřešilo 12  studentů. Druhý nebo 
třetí příklad vyřešilo 31 studentů. 

d) Kolik studentů celkem psalo klauzurní práci? 
e) Kolik studentů vyřešilo druhý i třetí příklad? 

3. Sestavte tabulku pravdivostních hodnot výroků. Rozhodněte, zda se jedná o 
ekvivalentní výroky. První výrok napište jako větu složenou ze tří jednoduchých 
tvrzení: 

( )[ ] ( )CACBA ⇔¬⇒¬∨∧  ; ( )[ ]{ } ( )[ ]ACBACA ⇒¬¬⇔∨⇒¬∧¬  
 

4. Pomocí Vennových diagramů rozhodněte, zda pro všechny podmnožiny A , B , C  
základní množiny U  platí: 

f) ( ) ( ) ( )CABACBA ∪′∩
′

∪=∪′∩′  

g) ( )( ) ( ) ( ) BCAACCAB ∪′∩′=′∩′∪′ \\  
 

5. Napište negace uvedených výroků: 
h) Jestliže přijde Martin a Tomáš, potom přijde i David 
i) Některé právní dohody nelze považovat za platné nebo věrohodné. 
j) Pravidelný dvanáctistěn má aspoň 20  vrcholů. 
k) Nesníme pomeranč nebo sníme jablko nebo nesníme sebe. 

 

6. Vypočítejte: 17623119231021 −−−+−−−−+−  

 
7. Najděte takové množiny A , B , pro které platí: 

{ }8,7,6,5,4,3,2,1=∪ BA , { }4,3,2=∩ BA , { }7,6\ =AB  
 

8. Na číselné ose znázorněte všechna reálná čísla, pro něž platí uvedené vztahy a 
výsledek zapište: 

27 =−x  , 107 ≤+x , 1813 >−x  

 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


