
INFORMACE  PRO  MATURANTY 

didaktické testy MAT, ANJ, ČJL – jarní termín 2021 

Co nesmíte zapomenout 

K zápisu odpovědí je nutné mít s sebou modře nebo černě píšící propisovací tužku, která píše 
dostatečně silně a nepřerušovaně a nepropíjí se na druhou stranu listu (přineste si i náhradní 
tužku). Je povolen barevný fix na zvýraznění textu. 

 
Ke kontrole totožnosti maturanta je nutné mít u sebe platný občanský průkaz. Před 
zahájením zkoušky žáci předloží zadavateli v učebně platné potvrzení o provedeném 
testování, nesmí být starší 7 dnů. Dle nařízení MŠMT budou žáci používat při zkoušce 
respirátory. 

 
Vstup do školy bude hlavním vchodem v budově H, kde provedete dezinfekci rukou. 
Rozdělení žáků do učeben bude na nástěnce v krčku (dle abecedy) a jmenné seznamy žáků 
na dveřích jednotlivých učeben. Maturanti obdrželi pozvánku s aktuálními termíny z CERMAT. 

 

Didaktický test z MAT dne 24. 5. 2021 

Kontrola povolených pomůcek proběhne ve studovně budovy P v době od 7:30 – 7:55 hod. 

Vyučující: ČEJ, OP, RU 
 

 

 

 

 

Důležité upozornění 

Žáci mohou u zkoušky používat pouze povolené pomůcky!  
 
Použití jakékoli jiné než povolené pomůcky (mobilní a jiná elektronická zobrazovací 
zařízení, tj. mobilní telefony, notebooky, tablety, čtečky elektronických knih, audio 
přehrávače, chytré hodinky, speciální hodinky s možností nahrání dat aj.)  
 
či další formy nesamostatné práce (napovídání, opisování, sluchátka, využívání tzv. 
„taháků“ apod.) jsou přísně zakázány a bude na ně nahlíženo jako na hrubé 
porušení pravidel maturitní zkoušky.  
 
Žákům s PUP je povoleno využívat také kompenzační pomůcky v souladu s platným 
doporučením školského poradenského zařízení.    

 

Matematika 
 

Didaktický test 

Matematické, fyzikální a chemické tabulky 
 
Kalkulátor bez grafického a programovacího režimu, řešení 
rovnic a úprav algebraických výrazů 
 
Rýsovací potřeby (pravítko, úhloměr, kružítko, tužka aj.) 



Termíny konání didaktických testů  společné části maturitních zkoušek 2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ing. Jitka Ryndová, ZŘŠ 
 

Datum Předmět Čas 

Pondělí  
24. 5. 2021 

MAT DT  8:00  

ANJ DT 13:30  

Úterý  
25. 5. 2021 

ČJL DT  8:00  

Středa  
26. 5. 2021 

MAT rozšiřující DT  8:00 


