Profilová část MZ
Skládá se ze 3 povinných zkoušek a max. ze 2 nepovinných. Výsledky nepovinných zkoušek
se uvádějí na Maturitní vysvědčení, do celkového hodnocení maturitní zkoušky se však
nezapočítávají. Obsah, formu a témata zkoušek určuje ředitel školy. Pro každou ústní zkoušku
bude určeno 25 témat, příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut a vlastní zkouška trvá nejdéle
15 minut.
Podmínkou vykonání praktické zkoušky z odborných předmětů je úspěšné složení všech
jednotlivých dílčí částí.

Ekonomické lyceum 78-42-M/02
Profilové zkoušky:
Praktická zkouška z odborných předmětů - písemná forma, bude se psát ve 2 dnech a bude
se skládat z těchto předmětů: Účetnictví, Ekonomika, Informační technologie
Blok ze společenskovědních předmětů nebo Ekonomika a Účetnictví (dle dřívější volby
bloku předmětů) – ústní zkouška
Volitelný předmět – ústní zkouška:

Matematika - pokud nebyla zvolena ve společné části,
cizí jazyk - pokud nebyl zvolen ve společné části,
Informační technologie, Dějepis, cizí jazyk, Základy
společenských věd

Nepovinná zkouška:

Informační technologie, Matematika - pokud nebyla
zvolena ve společné části, cizí jazyk - pokud nebyl
zvolen ve společné části

Dle školského zákona § 19 je možnost 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. Seznam zkoušek
je na stránkách ministerstva školství.

Témata z profilových zkoušek
Ekonomika a Účetnictví
1. Trh, tržní hospodářství, národohospodářské pojmy
2. Zásobování, struktura materiálových zásob, normy zásob, plán zásobování
3. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví
4. Marketing
5. Finanční účty – evidence a základy účtování
6. Náklady, klasifikace, členění, variabilní a fixní náklady, kalkulace nákladů
7. Majetek a závazky v cizí měně
8. Živnostenské podnikání, obchodní společnosti
9. Zásoby - způsob A a B evidence zásob materiálu
10. Zahraniční obchod
11. Daňová evidence, subjekty oprávněné k vedení, základní pravidla pro vedení
12. Mzdy a odměňování, pracovní právo
13. Dlouhodobý majetek – základní účetní případy
14. Pojišťovnictví komerční, sociální a zdravotní pojištění
15. Zásada dokladovosti v účetnictví
16. Bankovnictví, financování podniku
17. Zúčtovací vztahy – účtování pohledávek a závazků z obchodního styku. Zúčtování se
zaměstnanci
18. Celnictví
19. Náklady a výnosy, jejich zachycení v účetnictví
20. Struktura a hospodaření s dlouhodobým majetkem
21. Výsledek hospodaření – struktura, výpočet základu daně z příjmů
22. Daň z příjmů
23. Cenné papíry v účetnictví podniku
24. Nepřímé a majetkové daně
25. Zásoby materiálu – inventarizace, oceňování zásob při výdeji. Zásoby vlastní výroby
Informační technologie
1. Základní schéma počítače, princip činnosti, periferní jednotky.
2. Rozdělení pamětí počítače, nejdůležitější vnější paměti, porovnání vlastností.
3. WINDOWS - celkový popis, verze, nabídka Start, hlavní panel, práce s okny.
4. Průzkumník souborů, práce se soubory a složkami, Tento počítač.
5. Internet - způsoby připojení, popis možností, vyhledávače.
6. E-mail - popis možností, poštovní programy.
7. MS Word - celkový popis, srovnání s MS Excel.
8. MS Word - blokové operace (kopírování apod.) – odstavce, sloupce, objekty.
9. MS Word - popis práce s vodorovným pravítkem.
10. MS Word - vkládání objektů (textová pole, obrázky), nastavení formátu objektu.
11. MS Word – kreslení, editace nakreslených objektů.
12. MS Word - funkce WordArt.
13. MS Excel - celkový popis, srovnání s MS Word.
14. MS Excel - možnosti při práci s buňkou tabulky (blokové operace, obsah buňky).
15. MS Excel - číselné formáty (podstata, příklady použití).
16. MS Excel - pravidla pro používání vzorců (syntaxe, operátory, funkce, příklady).
17. MS Excel - příklady použití logické funkce KDYŽ.
18. MS Excel - možnosti zaokrouhlování čísel.
19. MS Excel - tisk tabulky, funkce náhled.
20. MS Access - celkový popis, srovnání s MS Excel.
21. MS Access - tvorba tabulky, datové typy, příklady dotazů.
22. MS Access - prezentace dat pomocí formulářů a sestav.
23. MS PowerPoint - celkový popis, příklady použití v praxi.
24. MS PowerPoint - přechody snímků, animace objektů.
25. Základy počítačové grafiky.

Dějepis
1. Úvod do studia dějepisu
- předmět a úkoly historické vědy, pomocné vědy historické, historické prameny a
literatura
2. Dějiny pravěku
- lidská společnost, umění a kultura, Keltové
3. Staroorientální státy
- civilizace Egypta, Mezopotámie, Středomoří
4. Antické Řecko
- řecké polis, jejich soupeření a spojenectví, kultura, říše Alexandra Makedonského
5. Antický Řím
- etruská kultura, založení Říma, od republiky k císařství, římská kultura a právo, vznik
křesťanství a rozpad impéria
6. Evropa v raném středověku
- stěhování národů, franská a byzantská říše, Arabové a islám, Slované – první státní
útvary (Sámova říše, Velká Morava)
7. Evropa v 10. – 12. století
- Přemyslovské Čechy, počátky evropských států V, JV, Z Evropy; křížové výpravy do
Svaté země, latinská a byzantská vzdělanost, románská kultura
8. Český stát za posledních Přemyslovců a za vlády Lucemburků
- společnost a gotická kultura ve středověku, vrcholný středověk v Evropě, středověká
města
9. Opravná hnutí
- česká reformace a husitské revoluční hnutí
10. Objevné cesty
- renesance, evropská expanze, Západní Evropa počátku novověku
11. Stavovský stát za Jagellonců a Habsburků
- 30letá válka, období protireformace, kultura baroka
12. Osvícenský absolutismus
- Velká francouzská revoluce, napoleonské války a vývoj v Evropě, vznik a vývoj USA
13. Průmyslová revoluce
- společnost a kultura poč. 19. stol., romantismus
14. Rakouské císařství v 1. pol. 19. století
- národní obrození, národně osvobozenecká hnutí v Evropě, revoluční rok 1848/49 v evr.
zemích
15. Rakousko-uherské vyrovnání
- politický pluralismus v českých zemích, občanská společnost a její kultura
16. Změny ve světě v 19. století a na počátku 20. století
- počátek bipolarity, mocenské bloky
17. První světová válka
- zahraniční odboj a vznik ČSR, Ruské revoluce a vznik SSSR, Versailleský systém a
poválečné uspořádání
18. Svět mezi válkami
- světová hospodářská krize, fašismus, stalinismus; vývoj v ČSR 1918-1939, Mnichov,
kultura mezi válkami
19. Druhá světová válka
– průběh, okupace ČSR, domácí a zahraniční odboj
20. Hlavní rysy vývoje po 2. světové válce
- studená válka, změny ve vědě a technice, proces dekolonizace, „třetí svět“
21. Vývoj na území Československa 1945-1948, únorový převrat
22. Vývoj v Československu v letech 1948-1968, pokus o reformu
23. Normalizace a její důsledky
24. Krize a pád socialistických režimů, 80. léta 20. století
25. Vývoj po roce 1989, globální problémy lidstva

Základy společenských věd
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Psychologie jako věda, obecná charakteristika lidské psychiky
Vybrané psychické jevy
Psychologie osobnosti
Sociální deviace a sociálně patologické jevy, psychohygiena duševního života
Vývojová psychologie a charakteristika jednotlivých vývojových období
Socializace osobnosti, sociální chování a komunikace, sociální stratifikace
Stát a jeho funkce, podstata a vývoj ideologie
Právní základy státu, lidská práva a jejich ochrana
Demokracie jako forma vlády
Politický systém ČR
Struktura veřejné správy, obecní samospráva
Česká republika v mezinárodních vztazích, evropská integrace a Evropská unie
Globalizace a globální problémy lidstva
Předmět filozofie
Vznik a počátek filozofie
Středověká a renesanční filozofie
Novověká filozofie
Filozofie 19. a 20. století
Hlavní světová náboženství
Etika jako teorie morálky, otázky praktické etiky
Právní regulace mezilidských vztahů
Občanské a rodinné právo
Pracovní a obchodní právo
Trestní právo, soustava soudů v ČR
Společenská kultura, společenské normy chování

3. část společné části MZ z AJ (Obchodní a ekonomická angličtina)
1. Business letter - form and layout
2. Business letter - parts
3. Informal letter
4. Formal letter
5. Emails 1 – Making and confirming appointments
6. Emails 2 – Making and confirming reservations, Invitations and thank-you letters
7. Enquiry
8. Offer, quotation
9. Order, acknowledgement
10. Memorandum
11. CV - Curriculum vitae
12. Applying for a job - letter of application

1.cizí jazyk – Anglický jazyk
1.

T: About myself – curriculum vitae, description, hobbies ...
K: Popis obrázku – Society.

2.

T: Family- description, jobs, hobbies.
K: Popis obrázku – Cities.

3.

T: Housing – my home.Describe the surroundings of your house or flat.
K: Popis obrázku – School, subjects, education.

4.

T: My working day, my day off.
K: Popis obrázku – Technology.

5.

T: My native town, village, place. Why do I like or not like it?
K: Popis obrázku – Travel, holidays.

6.

T: Shops, shopping, services in the Czech Republic
K: Popis obrázku – Housing.

7.

T: Sports and games in your school and elsewhere.
K: Popis obrázku – Weather, seasons.

8.

T: Modern means of communication – internet, e-mail, mobile phones.
K: Popis obrázku – Going to the cinema.

9.

T: Clothes and fashion.
K: Popis obrázku – Friends and relationships.

10. T: Nature and Environment. How can we make our town a better place to live in?
K: Popis obrázku – Family.
11. T: Advantages and disadvantages of living in a village and in a town.
K: Popis obrázku – People, looks, feelings.
12. T: The Czech Republic – geography, economics, industry, agriculture culture.
K: Popis obrázku – Technology, computers and inventions.
13. T: The Czech system of Education. My school – Business Academy.
K: Popis obrázku – Society.
14. T: Bank holidays in Bohemia. My school year.
K: Popis obrázku – Cities.
15. T: Great Britain – geography, economics, industry, agriculture, culture.
K: Popis obrázku – School, subjects, education.
16. T: The USA – geography, economics, industry, agriculture, culture.
K: Popis obrázku – Technology.
17. T: Being ill, seeing a doctor. What we must do to keep fit.
K: Popis obrázku – Travel, Holidays.
18. T: Travelling.
K: Popis obrázku – Housing.

19. T: Food, meals, eating out.
K: Popis obrázku – Weather, seasons.
20. T: Seasons and weather. My favourite season.
K: Popis obrázku – Going to the cinema.

