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Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písemným zkouškám společné části 
MZ 

Český jazyk 
a literatura  

didaktický test  žádné pomůcky 

písemná práce  pravidla českého pravopisu 

Cizí jazyk  
didaktický test  žádné pomůcky 

písemná práce  slovník bez přílohy věnované písemnému projevu 

Matematika didaktický test 

 matematické, fyzikální a chemické tabulky 

 kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav 
algebraických výrazů 

 rýsovací potřeby (pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko, tužka a jiné  

                                    V povolených publikacích nesmí být žádné vpisky 

Žáci smí u zkoušky používat pouze povolené pomůcky. Použití jakékoli jiné než povolené pomůcky 
(mobilní a jiná elektronická zobrazovací zařízení, tj. mobilní telefony, notebooky, netbooky, smartbooky, 
PDA, tablety, čtečky elektronických knih, audio přehrávače, PMC, MID, speciální hodinky s možností 
nahrání dat aj.) či další formy nesamostatné práce (napovídání, opisování, využívání tzv. „taháků“ apod.) 
jsou přísně zakázány a bude na ně nahlíženo jako na hrubé porušení pravidel maturitní zkoušky.  

 Žákům s PUP je mimo výše uvedené povoleno využívat také kompenzační pomůcky v souladu 
s platným posudkem školského poradenského zařízení. 

 Žákům s PUP mohou zvýrazněné pasáže či záložky v jejich povolených pomůckách kompenzovat 
jejich znevýhodnění.Žákům budou takové pomůcky zkontrolovány, a vyhovují-li požadavkům 
na povolené pomůcky (neobsahují vpisky, nepovolené části apod.), může si je žák ponechat.   

 Žáci mohou mít hodinky na sledování času, musí je však mít umístěny vedle sebe na lavici.  

Předmětem hodnocení písemné práce v rámci společné části maturitní zkoušky je pouze autorský text 
žáka. Text prokazatelně převzatý z dostupného zdroje se nezapočítává do celkového rozsahu písemné 
práce a nebude hodnocen. 
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Kontrola pomůcek pro maturitní zkoušky společné části 

(1) Kontrola kalkulaček: 

1. Žáci, kteří chtějí při zkoušce z matematiky ve společné části MZ použít vlastní kalkulačku, ji musí 
předložit ke kontrole určeným vyučujícím matematiky a to s dostatečně velkou obálkou pro uložení 
zkontrolované kalkulačky.  

2. Vyučující zkontroluje, zda kalkulačka neumožňuje práci v grafickém režimu, řešení rovnic a úprav 
algebraických výrazů. Dále kalkulačka nesmí vykreslovat grafy, nesmí zjednodušovat algebraické 
výrazy obsahující proměnnou a nesmí ani počítat kořeny algebraických nebo jiných rovnic. 

3. Kalkulačka by měla naopak zvládat všechny početní (aritmetické) operace (sčítání, odčítání, násobení 
dělení, umocňování a odmocňování), měla by počítat hodnoty elementárních funkcí (sinus, kosinus a 
tangens, logaritmus) a k hodnotám těchto funkcí nalézt argument (resp. hodnoty inverzních funkcí). 

4. Toleruje se mnoho dalších funkcí kalkulaček, např. práce se zlomky, částečné odmocňování (tedy 
úpravy aritmetických výrazů pouze s čísly), převody úhlů, výpočet faktoriálů a kombinačních čísel, 
statistické funkce apod. 

5. Pokud zjistí, že předložená kalkulačka výše uvedená kritéria splňuje, může být použita při 
didaktickém testu z matematiky. Zkontrolovanou kalkulačku žák před učitelem vloží do přinesené 
obálky, obálku zalepí a učitel ji v místě zalepení orazítkuje razítkem školy, podepíše a vrátí žákovi. 
Žák si takto zalepenou obálku s kalkulačkou přinese k didaktickému testu a otevře ji se souhlasem 
zadavatele. 

6. Pokud vyučující zjistí, že kalkulačka kritériím nevyhovuje, vrátí ji žákovi s tím, že ji u didaktického 
testu použít nesmí. 

7. Kontrola musí být provedena nejdéle v den předcházející dnu konání didaktického testu 
z matematiky. Kontrolu budou provádět vyučující matematiky v kabinetu VT.   

(2) Kontrola slovníků pro písemné práce z cizích jazyků: 

1. Žáci, kteří chtějí při písemné práci z cizího jazyka ve společné části MZ využít vlastní slovník, ho 
předloží určeným vyučujícím ke kontrole. 

2. Vyučující zkontroluje, zda přinesený slovník neobsahuje přílohu věnovanou písemnému projevu 
(příklady písemných projevů).  

a) pokud slovní přílohu neobsahuje, učitel orazítkuje první stranu slovníku razítkem školy, podepíše 
a vrátí ho žákovi s tím, že slovník může použít při písemné práci z cizího jazyka. 

b) pokud slovník přílohu obsahuje, učitel přelepí příslušnou část slovníku lepicí páskou tak, aby 
nebylo možné do této části nahlížet, orazítkuje přelepení razítkem školy, podepíše a vrátí žákovi 
s tím, že takto upravený slovník smí použít při písemné práci s cizího jazyka. 

3. Kontrola musí být provedena nejdéle v den předcházejícímu dnu konání písemné práce z cizího 
jazyka. Kontrolu budou provádět vyučující cizích jazyků.  

(3) Kontrola matematických, fyzikální ch a chemických tabulek pro SŠ  

Tabulky musí být bez jakýchkoli poznámek a dalších zásahů. Kontrola bude prováděna namátkově 
zadavatelem. 

Tato pravidla se vztahují na společnou část MZ od školního roku 2018/2019 
 
 

Kostelec nad Orlicí 3. 3. 2019      Mgr. Yvona Bůžková v.r. 
ředitelka školy 


