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Rozhodněte, která z vět a-e je ekvivalentní s větou v zadání 
 
1) Podnapilým vstup zakázán. 
 a) Střízlivým vstup zakázán není. 
 b) Komu není vstup zakázán, ten není podnapilý. 
 c) Komu je vstup zakázán, ten je podnapilý. 
 d) Neexistuje podnapilý, kterému by nebyl vstup zakázán. 
 e) Neexistuje podnapilý, kterému by byl vstup zakázán. 
 
2) Kouřit se smí jen ve vyhrazených prostorách. 
 a) V nevyhrazených prostorách se kouřit nesmí. 
 b) Ve vyhrazenýc prostorách se kouřit smí. 
 c) Kde se smí kouřit, to je vyhrazená prostora. 
 d) Neexistuje nevyhrazená prostora, kde se smí kouřit. 
 e) Neexistuje vyhrazená prostora, kde se nesmí kouřit.. 
 
3) Žádné příjmy nejsou nezdaněné. 
 a) Zdaněné jsou jenom příjmy. 
 b) Všechny příjmy jsou zdaněné. 
 c) Co není zdaněno, není příjmem. 
 d) Neexistuje zdaněný příjem. 
 e) Neexistuje nezdaněný příjem. 

3) Žádné nezletilé osobě se nesmí prodat alkohol. 
 a) Zletilým se alkohol prodávat smí. 
 b) Komu se smí prodávat alkohol ten je zletilý. 
 e) Komu se nesmí prodávat alkohol, je nezletilý. 
 d) Neexistuje nezletilý, kterému se smí podávat alkohol. 
 e) Neexistuje nezletilý, kterému se nesmí podávat alkohol. 
 
5) Ne všichni občané mají právo volit. 
 a) Někteří občané mají právo volit. 
 b) Někteří občané nemají právo volit. 
 c) Neexistují občané, kteří by neměli právo volit. 
 d) Jsou občané, kteří mají právo volit. 
 e) Jsou občané, kteří nemají právo volit. 

Rozhodněte, která z vět a-e je negací věty v zadání 
 
1) Kdo lže, ten krade. 

a) Kdo nelže, ten krade. 
b) Kdo lže, ten nekrade. 
c) Někdo nelže a krade. 
d) Někdo lže a krade. 
e) Někdo lže a nekrade. 

 
2) Nepovolaným osobám vstup zakázán. 

a) Nepovolaným osobám není vstup zakázán. 
b) Povolaným osobám je vstup zakázán. 
c) Je povolaná osoba, které je vstup zakázán. 
d) Je nepovolaná osoba, které je vstup zakázán. 
e) Je nepovolaná osoba, které je vstup povolen. 

 
3) Žádný soudce není advokát. 

a) Každý soudce je advokát. 
b) Některý soudce je advokát. 
c) Kdo není soudcem, je advokátem. 
d) Neexistuje soudce, který je advokát 
e) Neexistuje soudce, který není advokát.  

4) V žádné veřejné prostoře se nesmí kouřit. 
a) Existuje veřejná prostora, kde se kouřit smí. 
b) Existuje veřejná prostora, kde se kouřit nesmí. 
c) Ve veřejných prostorách se kouřit smí. 
d) Neexistuje veřejná prostora, kde se nesmí kouřit. 
e) Neexistuje veřejná prostora, kde se smí kouřit.  

 
5) Není pravda, že všechny drogy jsou neškodné. 

a) Žádná droga není neškodná. 
b) Všechny drogy jsou neškodné. 
c) Některé drogy jsou neškodné. 
d) Neexistuje škodlivá doga. 
e) Neexistuje neškodná droga. 



Rozhodněte, které z vět 1-25 vyplývají ze zadání. 
 
Přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy zdanitelné daní z příjmů 
fyzických osob přesáhly 10.000,-Kč a nejedná se o příjmy od daně osvobozené 
ani o příjmy, z nichž se daň vybírá zvláštní sazbou. 
Mirek a Radek mají příjmy, z nichž se daň vybírá zvláštní sazbou. 
Jirka, Karel, Pepa a Petr nemají příjmy, z nichž se daň vybírá zvl. sazbou. 
Karel, Pavel a Petr mají příjmy větší než 10.000,- Kč. 
Radek nemá příjmy vyšší než 10.000,-Kč. 
Mirek a Radek mají příjmy osvobozené od daně. 
Jirka, Pavel, Pepa a Petr nemají příjmy osvobozené od daně. 
Aleš je povinen podat daňové přiznání. 
Franta, Karel, Mirek a Pepa nejsou povini podat daňové přiznání. 
 
1) Petr je povinen podat daňové přiznání. 
2) Petr není povinen podat daňové přiznání. 
3) Pavel je povinen podat daňové přiznání. 
4) Pavel není povinen podat daňové přiznání. 
5) Jirka je povinen podat daňové přiznání. 
6) Jirka není povinen podat daňové přiznání. 
7) Radek je povinen podat daňové přiznání. 
8) Radek není povinen podat daňové přiznání. 
9) Pavel nemá příjmy, z nichž se daň vybírá zvláštní sazbou. 
10) Pavel má příjmy, z nichž se daň vybírá zvláštní sazbou. 
11) Aleš má příjmy větší než 10.000,- Kč. 
12) Aleš nemá příjmy větší, než 10.000,- Kč. 
13) Aleš nemá příjmy osvobozené od daně. 
14) Aleš má příjmy osvobozené od daně. 
15) Aleš má příjmy, z nichž se daň vybírá zvláštní sazbou. 
16) Aleš nemá příjmy, z nichž se daň vybírá zvláštní sazbou. 
17) Franta má příjmy větší než 10.000 a příjmy neosvobozené od daně a nemá 
příjmy, z nichž se daň vybírá zvláštní sazbou. 
18) Franta má příjmy větší než 10.000 nebo příjmy neosvobozené od daně nebo 
nemá příjmy, z nichž se daň vybírá zvláštní sazbou. 
19) Franta nemá příjmy větší, než 10.000,- Kč. 
20) Franta má příjmy osvobozené od daně. 
21) Franta má příjmy, z nichž se daň vyxbírá zvláštní sazbou. 
22) Pepa má příjmy menší než 10.000,- Kč. 
23) Karel má příjmy osvobozené od daně. 
24) Radek není povinen podat daňové přiznání. 
25) Mirek má příjmy větší než 10.000,- Kč. 

Určete podmínky správnosti následujících definic a rozhodněte, které 
jsou správné, popř. určete chybu. 
 
 
1) Nemovitost je věc, která není movitá. 

 

 

 

2) Nemovitost je dům nebo parcela.  

 

 

 

3) Nemovitost je pozemek nebo stavba, spojená se zemí pevným 
základem. 

 

 

 

4) Nemovitost je to, co je zapsáno v katastru nemovitostí. 

 

 

 

5) Nemovitost je majetek. 

 


