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Maturity 2018
Povolené pomůcky – obecné informace
V souladu s maturitní vyhláškou č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuje povolené pomůcky ke společné
části maturitní zkoušky CERMAT.
Kontrolou povolených pomůcek je zmocněn v rámci odpovědnosti za organizaci zkoušky ve škole ředitel školy.
Vlastní pravomoc připustit či odebrat žákovi použití konkrétní pomůcky má zadavatel.
Aby žák předešel případným nedorozuměním a komplikacím s eventuálním odebráním jím přinesených pomůcek, je účelné
ověřit si přípustnost pomůcek s dostatečným předstihem u ředitele školy.
Přehled povolených pomůcek k jednotlivým zkouškám a dílčím zkouškám společné části maturitní zkoušky na
Gymnáziu, Praha 6, Arabská 14:
Matematika:

matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (bez jakýchkoli poznámek; zvýraznění či podtržení je
povoleno). Rovněž je možné používat publikace, jejichž obsah nepřesahuje informace uvedené v běžných vydáních
MFCHT (s doložkou MŠMT) a které neobsahují řešené vzorové úlohy.

rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko)

kalkulačka (bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů. Kalkulačka nesmí vykreslovat grafy,
nesmí zjednodušovat algebraické výrazy obsahující proměnnou a nesmí ani počítat kořeny algebraických nebo jiných
rovnic).
Pokud žák chce používat vlastní Tabulky a kalkulačku, předloží je ke kontrole v kabinetu matematiky (číslo dveří 117)
v termínu 26. 4. 2018 v čase 13.30 – 14.00 nebo 14.20 – 14.45 nebo 27. 4. v čase 12.30 – 13.30, po kontrole budou zařazeny
do boxu, který dostane zadavatel do každé učebny s dalšími předepsanými pomůckami. Kalkulačku i tabulky žák předem
zřetelně označí jménem a příjmením a třídou.
Pokud žák chce zapůjčit školní kalkulačku nebo tabulky, nahlásí to vyučujícímu matematiky ve třídě do čtvrtka 26. 4.,
pomůcky pro tyto žáky budou rovněž připraveny v boxu do učebny.
Koná-li žák též zkoušku Matematika +, lze odevzdané pomůcky ponechat ve škole do doby konání této zkoušky nebo
podepsané předložit ke kontrole 4. 5. v čase 12.30 – 13.30.
Český jazyk a literatura:

U didaktického testu nejsou povoleny žádné pomůcky.
Cizí jazyk:

U didaktického testu nejsou žádné pomůcky povoleny.

U písemné práce může žák použít slovník, nesmí však obsahovat přílohy věnované písemnému projevu – žák
odevzdá ke kontrole svému učiteli cizího jazyka, který je 27. 4. 2018 předá řediteli školy. V den písemné zkoušky
žák odevzdaný slovník dostane od zadavatele.

Slovník můžete použít i při ústní zkoušce, a pokud to vyžaduje povaha třetí části pracovního listu.
UPOZORNĚNÍ!
V povolených publikacích nesmí být žádné poznámky nebo vpisky.
Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají pak, vyjma výše uvedených pomůcek, možnost využít tzv. kompenzační
pomůcky, které uvede školské poradenské zařízení do jejich posudku (podrobněji viz vyhláška 177/2009 Sb.).
Zápisy se provádí obyčejnou propisovací tužkou modré nebo černé barvy (žák nesmí použít pera značky PILOT, která
umožní „chemické gumování“ – při skenování není opravený text vidět, žák nesmí použít tence píšící propisovací tužku).
Všichni žáci musí mít s sebou platný občanský průkaz, aby mohli prokázat svoji totožnost maturitnímu komisaři.
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