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Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 

Forma vzdělání: denní 

 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021/2022 
 

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou: 

a) český jazyk a literatura, 

b) cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a nebo 

c) matematika. 

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.  

 

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních 

předmětů a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující. Nepovinnými předměty společné části 

MZ mohou být CZJ (vyučovaný na škole) nebo MAT, přičemž není možno souběžně maturovat 

z jednoho předmětu povinně a nepovinně.  

 

Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední 

ročník středního vzdělávání. 

 

Pozvánku ke společné části maturitní zkoušky obdrží přihlášený žák prostřednictvím emailu podle 

časového harmonogramu, který stanový CERMAT. 

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021/2022 
 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky: 

a) z českého jazyka a literatury, 

b) a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího 

jazyka, 

c) a z dalších 3 povinných zkoušek.  

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce 

a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

 

Pozvánka k profilové části MZ není zasílána školou ani Cermatem – je povinností přihlášeného žáka 

sledovat webové stránky školy, na nich bude zveřejněn časový harmonogram profilových zkoušek za 

jednotlivé třídy. 

 

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají formou: 

 vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí, 

 ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí,  

 písemné zkoušky, 

 praktické zkoušky. 

 

 

  



Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, 

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola  

a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace 

Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most 
 

Profilová část – povinné zkoušky  
 

1. český jazyk a literatura/cizí jazyk – písemná zkouška 

2. český jazyk a literatura/cizí jazyk – ústní zkouška 

3. ekonomika – ústní zkouška 

4. odborné ekonomické předměty – praktická zkouška nebo ekonomická cvičení – obhajoba 

maturitní práce 

5. zkouška z nabídky ředitele školy:  

o matematika (ústní zkouška) 

o informační technologie (ústní zkouška) 

o dějepis (ústní zkouška) 

o 2. cizí jazyk (ústní zkouška, písemná zkouška)
1
 

 

Profilová část – nepovinné zkoušky 

 

 Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. 

Žák může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy. Zvolené nepovinné 

zkoušky se uvedou v přihlášce. 

 Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, může ředitel 

školy stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem lze 1 povinnou 

zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně 

vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem 

(totéž platí pro 1 nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky). 

 Nelze zvolit zkoušku, kterou žák vykonává v povinné části profilové maturitní zkoušky. 

 

Nepovinné zkoušky z nabídky ředitele školy:  

o matematika (ústní zkouška) 

o informační technologie (ústní zkouška) 

o dějepis (ústní zkouška) 

o 2. cizí jazyk (ústní zkouška, písemná zkouška)
1
 

 
Další podmínky konání maturitní zkoušky 

Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo pokud byl ze 

zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví 

a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli 

školy, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem. 

V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal 

neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. V případě, že žák 

vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, opravnou zkoušku nekoná.  

Žák může maturitní zkoušku vykonat nejpozději do 5 let od data, kdy přestal být žákem školy. 

Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. 

Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 

30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. 

                                                 
1
 možnosti nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové 

znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (dle § 81, odst. 6 

zákona č. 561/2004 Sb.) 
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TÉMATA PRO PROFILOVOU ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY  

V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ 

 

 

Název zkoušky:         Ekonomika 

Forma zkoušky: ústní zkouška 

Obor:               Ekonomické lyceum KKOV 78-42-M/02 

 

 

    

1. Základní ekonomické pojmy 

2. Podnikání fyzických osob 

3. Obchodní korporace a ostatní formy podnikání 

4. Akciová společnost a akcie 

5. Zásoby a zásobování  

6. Zaměstnanci a mzdy  

7. Personalistika  

8. Management a jeho funkce  

9. Evropská unie  

10. Produkt a cena v MTG 

11. Propagace a distribuce v MTG 

12. Dlouhodobý majetek a investice   

13. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek  

14. Pojišťovnictví  

15. Financování a finanční analýza  

16. Platební nástroje  

17. Důchodové daně  

18. Nepřímé daně  

19. Majetkové daně  

20. Hospodářská politika státu  

21. Zahraniční obchod  

22. CP a trh CP 

23. Bankovní soustava ČR a ČNB 

24. Bankovní produkty  

25. Vznik a zánik PO 
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Název zkoušky:  Matematika 

Forma zkoušky: ústní zkouška 

Obor:    Ekonomické lyceum KKOV 78-42-M/02 

 

 

1. Množiny, absolutní hodnota reálného čísla, intervaly 

2. Mocniny a odmocniny 

3. Algebraické výrazy 

4. Shodná zobrazení, podobnost 

5. Rovnice (kvadratická, iracionální, rovnice s parametrem) 

6. Řešení pravoúhlého a obecného trojúhelníka 

7. Aritmetická posloupnost 

8. Geometrická posloupnost, užití 

9. Logaritmická funkce, rovnice 

10. Exponenciální funkce, rovnice 

11. Kombinatorika 

12. Pravděpodobnost 

13. Kuželosečky – elipsa, hyperbola 

14. Kuželosečky – kružnice, parabola 

15. Rovnice přímky, rovnice roviny, vzájemná poloha 

16. Polohové a metrické vztahy přímek a rovin (odchylky a vzdálenosti) 

17. Soustavy rovnic a nerovnic 

18. Funkce, přehled funkcí (lineární lomená funkce, kvadratická funkce) 

19. Nerovnice 

20. Stereometrie – objemy a povrchy těles 

21. Funkce s absolutními hodnotami, rovnice a nerovnice 

22. Komplexní čísla 

23. Vektory, matice 

24. Goniometrické funkce, vztahy 

25. Goniometrické rovnice, úpravy goniometrických výrazů 
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Název zkoušky:         Anglický jazyk 

Forma zkoušky: ústní zkouška 

Obor:               Ekonomické lyceum KKOV 78-42-M/02 

 

 

1. Rodina a rodinné aktivity 

2. Moje město 

3. Domov a bydlení 

4. Každodenní život 

5. Škola 

6. Svátky 

7. Sport 

8. Kultura  

9. Volný čas a zábava 

10. Země hovořící daným jazykem 

11. Cestování a doprava 

12. Zdraví 

13. Stravování 

14. Životní styl a móda  

15. Nákupy a služby 

16. Další země hovořící daným jazykem 

17. Osobní identifikace 

18. Sdělovací prostředky a společnost 

19. Česká republika 

20. Příroda a životní prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, 

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola  

a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace 

Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most 
 

 

 

Název zkoušky:  Německý jazyk 

Forma zkoušky: ústní zkouška 

Obor:    Ekonomické lyceum KKOV 78-42-M/02 

 

 

 

1. Rodina a rodinné aktivity 

2. Moje město 

3. Domov a bydlení 

4. Každodenní život 

5. Škola 

6. Svátky 

7. Sport 

8. Kultura  

9. Volný čas a zábava 

10. Země hovořící daným jazykem 

11. Cestování a doprava 

12. Zdraví 

13. Stravování 

14. Životní styl a móda  

15. Nákupy a služby 

16. Další země hovořící daným jazykem 

17. Osobní identifikace 

18. Sdělovací prostředky a společnost 

19. Česká republika 

20. Příroda a životní prostředí 
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Název zkoušky:         Ruský jazyk 

Forma zkoušky: ústní zkouška 

Obor:               Ekonomické lyceum KKOV 78-42-M/02 

 

 

1. Rodina a rodinné aktivity 

2. Moje město 

3. Domov a bydlení 

4. Každodenní život 

5. Škola 

6. Svátky 

7. Sport 

8. Kultura  

9. Volný čas a zábava 

10. Země hovořící daným jazykem 

11. Cestování a doprava 

12. Zdraví 

13. Stravování 

14. Životní styl a móda  

15. Nákupy a služby 

16. Další země hovořící daným jazykem 

17. Osobní identifikace 

18. Sdělovací prostředky a společnost 

19. Česká republika 

20. Příroda a životní prostředí 
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Název zkoušky: Informační a komunikační technologie 

Forma zkoušky: ústní zkouška 

Obor:   Ekonomické lyceum  KKOV 78-42-M/02 

 

 

1. Počítač – pojem, druhy, osobní počítače 

2. Operační systém Windows 

3. Skladba počítače 

4. Textový editor Word 

5. Technické vybavení počítače  

6. Tabulkový procesor Excel 

7. Programové vybavení počítače 

8. Prezentační program PowerPoint 

9. Počítačové sítě – druhy, využití, architektura, topologie, Internet 

10. Databázový systém Access 

11. Úprava dokumentu v textovém editoru 

12. Grafické nástroje v textovém editoru 

13. Úprava tabulky v tabulkových procesorech 

14. Výpočty a funkce v tabulkových procesorech 

15. Grafy v tabulkových procesorech 

16. Internetový prohlížeč, poštovní klient 

17. Tvorba elektronické prezentace 

18. Úpravy elektronické prezentace  

19. Tvorba databází 

20. Úpravy v databázích 

21. Tvorba WWW 

22. Úprava WWW  

23. Vektorová a rastrová grafika 

24. Grafické programy – CorelDraw 

25. Úpravy rastrových obrázků 
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Název zkoušky:  Dějepis 

Forma zkoušky: ústní zkouška  

Obor:    Ekonomické lyceum  KKOV 78-42-M/02 

 

 

 

1. Historická věda 

2. Starověké civilizace   

3. Starověké Řecko a Řím 

4. Raný středověk  

5. Český stát za Přemyslovců 

6. Vrcholný středověk 

7. Husitská revoluce 

8. Raný novověk 

9. Třicetiletá válka, její odraz v českých dějinách 

10. Západní Evropa v době raného novověku 

11. Osvícenství, vliv osvícenských idejí 

12. Francouzská revoluce a napoleonské války 

13. Národně osvobozenecká hnutí v Evropě v r. 1848 

14. Národní obrození v Čechách, vývoj v habsburské monarchii do konce 19. století 

15. Sjednocení Itálie, Německa a občanská válka v USA 

16. První světová válka 

17. Vznik ČSR 

18. Vývoj po 1. světové válce v ČSR i ve světě 

19. Totalitní režimy 

20. Druhá světová válka, holocaust 

21. České země za 2. světové války 

22. Studená válka 

23. Poválečný vývoj v Československu do r. 1968 

24. Vývoj od roku 1968 po současnost v Československu 

25. Konec 20. století 
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Název zkoušky: Odborné ekonomické předměty  

Forma zkoušky: praktická zkouška 

Obor:               Ekonomické lyceum KKOV 78-42-M/02 

 

 

 

Účetnictví 

 

1. daňová evidence 

 

2. účetnictví 

- fyzická osoba, plátce DPH, varianta A 

- fyzická osoba, neplátce DPH, varianta A 

- fyzická osoba, plátce DPH, varianta B 

- fyzická osoba, neplátce DPH, varianta B 

- právnická osoba, plátce DPH, varianta A 

- právnická osoba, neplátce DPH, varianta A 

- právnická osoba, plátce DPH, varianta B 

- právnická osoba, neplátce DPH, varianta B 

 

Ekonomika 

 

1. Kalkulace, bod zvratu 

2. Daň z příjmu fyzických osob 

3. Finanční analýza 

4. Zásobovací činnost 

5. Daň z přidané hodnoty 

6. Mzdy 

 

 

 

V Mostě dne 29. září 2021 

 

 

 

 

Ing. Jitka Hašková 

ředitelka školy 


