POVOLENÉ POMŮCKY PŘI SPOLEČNÉ (STÁTNÍ) ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2013
Český jazyk a literatura – didaktický test: Žádné pomůcky
Český jazyk a literatura – písemná práce: Pravidla českého pravopisu
Český jazyk a literatura – ústní zkouška: Žádné pomůcky
Cizí jazyk – didaktický test: Žádné pomůcky
Cizí jazyk – písemná práce: Slovníky, které neobsahují přílohu věnovanou písemnému projevu (přílohy slovníků jsou rozpoznatelné části slovníků, které obsahují příklady
zpracovaných písemných projevů zpravidla i s doporučeními, jak jednotlivé typy textů psát, např. návod s příklady jak psát obchodní korespondenci)
Cizí jazyk – ústní zkouška: Slovník
Matematika – didaktický test: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, rýsovací potřeby a kalkulačka.
Ke zkoušce z matematiky je povolena 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.
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).
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.
DOPORUČENÍ MATURANTŮM: Povolené učební pomůcky k písemným zkouškám a didaktickým testům si obstarejte s předstihem, abyste každý měl/a své. Pomůcky
budete předkládat ke kontrole zadavateli, zda splňují náležitosti a neobsahují nepovolené vpisky. Dále budete potřebovat kvalitní propisovací tužku, která píše modře
nebo černě, dostatečně silně a nepřerušovaně. Nehodí se čínské pero. V učebně bude k dispozici jedna náhradní sada pomůcek. S sebou pozvánku k PP a DT.
S sebou ke všem částem MZ budete potřebovat OBČANSKÝ PRŮKAZ!!!

V Mostě, 14. 2. 2013
Mgr. Alice Linková, ŘŠ, v. r.
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