
 
Povolené pomůcky k písemným zkouškám společné části MZ 2021 

Povolené pomůcky k písemným zkouškám SČ MZ 

Modře nebo černě píšící propisovací tužka, která píše dostatečně silně a nepřerušovaně a nepropíjí se na 
druhou stranu listu. 

Český jazyk a 
literatura 

didaktický test 
• žáci vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí – překladový 

slovník 

Matematika didaktický test 

• Matematické, fyzikální a chemické tabulky  
• (příp. jiné učební pomůcky schválené MŠMT, které svým obsahem 

nepřesahují rámec tabulek, např. různé souhrny, leporela atd.)  

• kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav 
algebraických výrazů  

• rýsovací potřeby (pravítko, úhloměr, kružítko, tužka aj.)  

• žáci vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí navíc překladový 
slovník  

• žáci s SP-3 navíc Slovník spisovné češtiny  

Cizí jazyk didaktický test žádné pomůcky 

V povolených publikacích nesmí být žádné vpisky (zvýrazněné pasáže či záložky nevadí). 

Žáci smí u zkoušky používat pouze povolené pomůcky. Použití jakékoli jiné než povolené pomůcky 
(mobilní telefon a jiná elektronická zařízení) 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. 

Žáci s PUP mohou navíc využívat kompenzační pomůcky uvedené ve svém doporučení ŠPZ.  

Žákům s PUP mohou zvýrazněné pasáže či záložky v jejich povolených pomůckách kompenzovat jejich 
znevýhodnění. Doporučuje se, je-li to možné, žákům takové pomůcky zkontrolovat, a vyhovují-li 
požadavkům na povolené pomůcky (neobsahují vpisky, nepovolené části apod.), ponechat.  

Mají-li žáci s PUP v doporučení ŠPZ uveden jako kompenzační pomůcku počítač, musí být tento počítač 
zajištěn technickým asistentem z hlediska bezpečnostních podmínek realizace MZ (blíže viz kapitola 
„Příprava na zkoušky žáků s PUP“).  

Povolené pomůcky může žák odevzdat ke kontrole: 

didaktický test do 20. 5. 2021 na místech: 

Matematika: Mgr. Ivana Pitrová, kabinet č. 1714 

Český jazyk: Mgr. Romana Berková, kabinet č. 1612 

Každá odevzdaná pomůcka musí být jasně a viditelně označena jménem a příjmením! 

 


