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1. Vyberte výrok, který je ekvivalentní s negací výroku: „Kočka leze dírou, pes oknem.“

1

Kočka neleze dírou nebo pes neleze oknem.Kočka leze dírou a pes neleze oknem.Jestliže pes neleze oknem, pak kočka neleze dírou.Kočka neleze dírou a pes neleze oknem.

1

Kočka neleze dírou nebo pes neleze oknem.Kočka leze dírou a pes neleze oknem.Jestliže pes neleze oknem, pak kočka neleze dírou.Kočka neleze dírou a pes neleze oknem.

1

Kočka neleze dírou nebo pes neleze oknem.Kočka leze dírou a pes neleze oknem.Jestliže pes neleze oknem, pak kočka neleze dírou.Kočka neleze dírou a pes neleze oknem.

1

Kočka neleze dírou nebo pes neleze oknem.Kočka leze dírou a pes neleze oknem.Jestliže pes neleze oknem, pak kočka neleze dírou.Kočka neleze dírou a pes neleze oknem.

2. Vyberte výrok, který je ekvivalentní s negací výroku: „Jestli se rozzlobíme, budeme zlí.“

1

Rozzlobíme se a nebudeme zlí.Jestli budeme zlí, pak se rozzlobíme.Jestli se nerozzlobíme, pak nebudeme zlí.Rozzlobíme se a budeme zlí.

1

Rozzlobíme se a nebudeme zlí.Jestli budeme zlí, pak se rozzlobíme.Jestli se nerozzlobíme, pak nebudeme zlí.Rozzlobíme se a budeme zlí.

1

Rozzlobíme se a nebudeme zlí.Jestli budeme zlí, pak se rozzlobíme.Jestli se nerozzlobíme, pak nebudeme zlí.Rozzlobíme se a budeme zlí.

1

Rozzlobíme se a nebudeme zlí.Jestli budeme zlí, pak se rozzlobíme.Jestli se nerozzlobíme, pak nebudeme zlí.Rozzlobíme se a budeme zlí.
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3. Vyberte výrok, který je ekvivalentní s negací výroku: „Nebude-li pršet, nezmoknem.“

1

Nebude pršet a zmokneme.Bude pršet a zmokneme.Bude-li pršet, pak zmokneme.Nebude pršet a nezmoknem.

1

Nebude pršet a zmokneme.Bude pršet a zmokneme.Bude-li pršet, pak zmokneme.Nebude pršet a nezmoknem.

1

Nebude pršet a zmokneme.Bude pršet a zmokneme.Bude-li pršet, pak zmokneme.Nebude pršet a nezmoknem.

1

Nebude pršet a zmokneme.Bude pršet a zmokneme.Bude-li pršet, pak zmokneme.Nebude pršet a nezmoknem.

4. Vyberte výrok, který je ekvivalentní s negací výroku: „Jestliže pes štěká, potom nekouše.“

1

Pes štěká a kouše.Pes štěká nebo kouše.Pes neštěká nebo nekouše.Jestliže pes nekouše, pak štěká.

1

Pes štěká a kouše.Pes štěká nebo kouše.Pes neštěká nebo nekouše.Jestliže pes nekouše, pak štěká.

1

Pes štěká a kouše.Pes štěká nebo kouše.Pes neštěká nebo nekouše.Jestliže pes nekouše, pak štěká.

1

Pes štěká a kouše.Pes štěká nebo kouše.Pes neštěká nebo nekouše.Jestliže pes nekouše, pak štěká.
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5. Vyberte výrok, který je ekvivalentní s negací výroku: „Šla Nanynka do zelí, natrhala lupení.“

1

Nanynka nešla do zelí nebo nenatrhala lupení.Šla Nanynka do zelí a nenatrhala lupení.Jestliže šla Nanynka do zelí, potom natrhala lupení.Nešla Nanynka do zelí a nenatrhala lupení.

1

Nanynka nešla do zelí nebo nenatrhala lupení.Šla Nanynka do zelí a nenatrhala lupení.Jestliže šla Nanynka do zelí, potom natrhala lupení.Nešla Nanynka do zelí a nenatrhala lupení.

1

Nanynka nešla do zelí nebo nenatrhala lupení.Šla Nanynka do zelí a nenatrhala lupení.Jestliže šla Nanynka do zelí, potom natrhala lupení.Nešla Nanynka do zelí a nenatrhala lupení.

1

Nanynka nešla do zelí nebo nenatrhala lupení.Šla Nanynka do zelí a nenatrhala lupení.Jestliže šla Nanynka do zelí, potom natrhala lupení.Nešla Nanynka do zelí a nenatrhala lupení.

6. Vyberte výrok, který je ekvivalentní s negací výroku: „Dáte mi peníze, nebo přijdete o život.“

1

Nedáte mi peníze a nepřijdete o život.Nedáte mi peníze, nebo přijdete o život.Nedáte mi peníze, nebo nepřijdete o život.Jestli mi nedáte peníze, pak přijdete o život.

1

Nedáte mi peníze a nepřijdete o život.Nedáte mi peníze, nebo přijdete o život.Nedáte mi peníze, nebo nepřijdete o život.Jestli mi nedáte peníze, pak přijdete o život.

1

Nedáte mi peníze a nepřijdete o život.Nedáte mi peníze, nebo přijdete o život.Nedáte mi peníze, nebo nepřijdete o život.Jestli mi nedáte peníze, pak přijdete o život.

1

Nedáte mi peníze a nepřijdete o život.Nedáte mi peníze, nebo přijdete o život.Nedáte mi peníze, nebo nepřijdete o život.Jestli mi nedáte peníze, pak přijdete o život.
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7. Vyberte výrok, který je ekvivalentní s negací výroku: „Já do lesa nepojedu, já do lesa nepůjdu.“

1

Pojedu nebo půjdu do lesa.Jestli nepojedu do lesa, pak do lesa nepůjdu.Pojedu a půjdu do lesa.Pojedu nebo nepůjdu do lesa.

1

Pojedu nebo půjdu do lesa.Jestli nepojedu do lesa, pak do lesa nepůjdu.Pojedu a půjdu do lesa.Pojedu nebo nepůjdu do lesa.

1

Pojedu nebo půjdu do lesa.Jestli nepojedu do lesa, pak do lesa nepůjdu.Pojedu a půjdu do lesa.Pojedu nebo nepůjdu do lesa.

1

Pojedu nebo půjdu do lesa.Jestli nepojedu do lesa, pak do lesa nepůjdu.Pojedu a půjdu do lesa.Pojedu nebo nepůjdu do lesa.

8. Považujte název filmu za výrok: „Jestliže je úterý, musíme být v Belgii.“ Vyberte výrok, který je
ekvivalentní s negací výroku.

1

Je úterý a nemusíme být v Belgii.Jestliže jsme v Belgii, pak musí být úterý.Není úterý nebo nemusíme být v Belgii.Není úterý a nemusíme být v Belgii.

1

Je úterý a nemusíme být v Belgii.Jestliže jsme v Belgii, pak musí být úterý.Není úterý nebo nemusíme být v Belgii.Není úterý a nemusíme být v Belgii.

1

Je úterý a nemusíme být v Belgii.Jestliže jsme v Belgii, pak musí být úterý.Není úterý nebo nemusíme být v Belgii.Není úterý a nemusíme být v Belgii.

1

Je úterý a nemusíme být v Belgii.Jestliže jsme v Belgii, pak musí být úterý.Není úterý nebo nemusíme být v Belgii.Není úterý a nemusíme být v Belgii.
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9. Považujte následující část verše za výrok: „U lavice dítě stálo, z plna hrdla křičelo.“ Vyberte výrok,
který je ekvivalentní s negací tohoto výroku.

1

U lavice nestálo dítě nebo z plna hrdla nekřičelo.U lavice dítě stálo a z plna hrdla nekřičelo.U lavice dítě nestálo a z plna hrdla křičelo.U lavice dítě stálo nebo z plna hrdla nekřičelo.

1

U lavice nestálo dítě nebo z plna hrdla nekřičelo.U lavice dítě stálo a z plna hrdla nekřičelo.U lavice dítě nestálo a z plna hrdla křičelo.U lavice dítě stálo nebo z plna hrdla nekřičelo.

1

U lavice nestálo dítě nebo z plna hrdla nekřičelo.U lavice dítě stálo a z plna hrdla nekřičelo.U lavice dítě nestálo a z plna hrdla křičelo.U lavice dítě stálo nebo z plna hrdla nekřičelo.

1

U lavice nestálo dítě nebo z plna hrdla nekřičelo.U lavice dítě stálo a z plna hrdla nekřičelo.U lavice dítě nestálo a z plna hrdla křičelo.U lavice dítě stálo nebo z plna hrdla nekřičelo.
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Konec testu

Počet správných odpovědí:

Opravy byly vyznačeny do testu. Pro jejich prohlédnutí se můžete vrátit na předchozí stránky.




