
Model maturitní zkoušky na MOA Rakovník v roce 2017 – pro obor Obchodní akademie: 

Společná část Profilová část (předměty stanoví ředitelka školy v souladu s RVP) 

 
1. povinná 
zkouška 
(všichni žáci) 

 
Český jazyk a literatura 
(DT, PP a ÚZ) 

 
1. povinná profilová - dle 
RVP 
(všichni žáci) 

 
Praktická odborná 
zkouška (POZ) 
písemně 
 
3 části: UCE+EKO+ITE 

x x 

 
2. povinná 
zkouška 
(volba jedné 
varianty) 
 

 
Matematika (pouze DT, 
bez ústní části) nebo cizí 
jazyk (nabídka: ANJ, 
NEJ, RUJ) – DT, PP a ÚZ 

 
2. povinná profilová - dle 
RVP 
(všichni žáci) 

 
Účetnictví - ústně 

x x 

 
Nepovinná 
zkouška  
 

Cizí jazyk nebo 
matematika (ale vždy 
ten předmět, který 
nemá žák zvolený v 2. 
povinné zkoušce) 

 
3. povinná profilová 
zkouška 
(všichni žáci) 

 
Ekonomika- ústně 

x x 

x 
 

x  
Nepovinná profilová 
zkouška 
 

 
Společenskovědní 
základ (OBN + právo) - 
ústně 

 
Matematika (pokud 
ji žák nezvolil ve 
společné části) - 
ústně 

 
Cizí jazyk (ale ten, 
který žák nezvolil ve 
společné části) - ústně 

 

 

 



Model maturitní zkoušky na MOA Rakovník v roce 2017 – pro obor Ekonomické lyceum: 

Společná část Profilová část (předměty stanoví ředitelka školy v souladu s RVP) 
 
1. povinná 
zkouška 
(všichni žáci) 

 
Český jazyk a 
literatura (DT, PP a 
ÚZ) 

 
1. povinná profilová - 
dle RVP 
(všichni žáci) 

 
Praktická odborná 
zkouška (POZ) 
písemně 
3 části: 
UCE+EKO+ITE 
 
 

x x x x x 

 
2. povinná 
zkouška 
(volba jedné 
varianty) 
 

 
Matematika (pouze 
DT, bez ústní části) 
nebo cizí jazyk 
(nabídka: ANJ, NEJ, 
RUJ) – DT, PP a ÚZ 

 
2. povinná profilová - 
dle RVP 
(volba jedné varianty 
ze dvou) 

 
Účetnictví – ústně 
nebo 
Ekonomika- ústně 

x x x x x 

 
Nepovinná 
zkouška 
(max. dvě) 
 

 
Cizí jazyk nebo 
matematika (ale 
vždy ten předmět, 
který nemá žák 
zvolený v  
2. povinné zkoušce) 
 

 
3. povinná profilová 
zkouška 
(volba jedné varianty 
z šesti možných) 

 
Účetnictví – ústně 
nebo 
Ekonomika- ústně 
(vždy ten předmět, 
který si žák nezvolil 
v 2. profil. zkoušce) 
 

 
Zeměpis 
- ústně 

 
Společenskovědní 
základ (OBN + 
právo) - ústně 

 
Dějepis 
- ústně 

 
Matematika 
(pokud ji žák 
nezvolil ve společné 
části) - ústně 

 
Cizí jazyk (ale ten, 
který žák nezvolil 
ve společné části) 
- ústně 

 
x 
 

 
x 

Nepovinná profilová 
zkouška 
(další možnost 
z nabídky 3. povinné 
profilové zkoušky – 
volba z pěti zbylých)  
 

 
Účetnictví – ústně 
nebo 
Ekonomika- ústně 
 

 
Zeměpis 
- ústně 

 
Společenskovědní 
základ (OBN + 
právo) - ústně 

 
Dějepis 
- ústně 

 
Matematika 
(pokud ji žák 
nezvolil ve společné 
části) - ústně 

 
Cizí jazyk (ale ten, 
který žák nezvolil 
ve společné části) 
- ústně 

 


