Gymnázium, Praha, Arabská 14
č.j.: 1032 / 2020 / 1920

Maturity 2020 - podzim
Aktuální informace ke vstupu do budovy a pohybu v budově budou zveřejněny na webovské stránce školy
www.gyarab.cz, Aktuality.
Doprava do budovy školy

metro A, stanice Bořislavka, dále 1 stanice tramvají 26, 20 do zastávky Sídliště Červený vrch, přejít
ulici Evropská vpravo ve směru jízdy, pokračovat za budovu restaurace
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 (ga@gyarab.cz, 235353542).
Přehled povolených pomůcek k jednotlivým zkouškám a dílčím zkouškám společné části maturitní zkoušky
na Gymnáziu, Praha 6, Arabská 14:
Matematika, Matematika +:

matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy (tabulky bez výkladu vzorců a ukázek užití
vzorců, bez jakýchkoli poznámek; zvýraznění či podtržení je povoleno). Je možné používat publikace, jejichž
obsah nepřesahuje informace uvedené v běžných vydáních MFCHT (s doložkou MŠMT) a které neobsahují výklad
vzorců, ukázky užití vzorců ani 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.
Tabulky a kalkulačku předloží žák ke kontrole v den didaktického testu ve zkušební učebně.

Český jazyk a literatura, Cizí jazyk

U didaktického testu nejsou povoleny žádné pomůcky.
Žáci, kteří mají povolen slovník synonym pro didaktický test, slovník spisovné češtiny pro didaktický test, česko-ruský
(ukrajinský) slovník, rusko (ukrajinsko)-český slovník přinesou s sebou vlastní slovník.
V povolených publikacích nesmí být žádné poznámky nebo vpisky – žákovi nebude umožněno tyto publikace
používat.
Žáci, kteří mají povoleno psaní na PC si mohou přijít PC vyzkoušet ve dnech 27. 8. – 28. 8. 2020 v době 12.00 – 14.00.
Návštěvu si objednají na e-mailu: ga@gyarab.cz.
Zápisy během zkoušky 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 doklad, aby mohli prokázat svoji totožnost.
Hodně úspěchů přeje
RNDr. Zdeňka Hamhalterová
ředitelka školy

