Model maturitní zkoušky na MOA Rakovník v roce 2019 – pro obor Obchodní akademie:
Společná část
Profilová část

1. povinná
zkouška
(všichni žáci)

Český jazyk a literatura
(DT, PP a ÚZ)

1. povinná profilová - dle
RVP
(všichni žáci)

x

x

x

x

x

x

Matematika (pokud
ji žák nezvolil ve
společné části) ústně

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

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

2. povinná
zkouška (volba
jedné
varianty)

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

Nepovinná
zkouška

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

x

x

2. povinná profilová - dle
RVP
(všichni žáci)

Účetnictví - ústně

3. povinná profilová
zkouška
(všichni žáci)

Ekonomika- ústně

Nepovinná profilová
zkouška

Společenskovědní
základ (OBN + právo) ústně

Model maturitní zkoušky na MOA Rakovník v roce 2019 – pro obor Ekonomické lyceum:
Společná část

1. povinná
zkouška
(všichni žáci)

Český jazyk a
literatura (DT, PP a
ÚZ)

Profilová část

1. povinná profilová dle RVP
(všichni žáci)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

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

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

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)

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

Žák si může zvolit jako nepovinný předmět Matematiku+ (viz. info na www.novamaturita.cz)

Dějepis
- ústně

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

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

MATURITA 2018/2019 – SKLADBA MATURITNÍCH PŘEDMĚTŮ
SPOLEČNÁ ČÁST:
Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky jsou určeny Vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění k datu konání zkoušky. Více na
http://www.novamaturita.cz/zaci-a-rodice.html

PROFILOVÁ ČÁST - povinné a nepovinné zkoušky:
Obchodní akademie:
•

povinné zkoušky - 3

a) ekonomika - ústní zkouška,
b) účetnictví - ústní zkouška,
c) praktická zkouška z odborných předmětů - písemná zkouška (UCE, EKO, ITE)
•

nepovinné zkoušky - matematika, matematika +, druhý cizí jazyk, společenskovědní základ - ústní zkoušky (žák vybírá
maximálně dva předměty z nabídky).

Ekonomické lyceum:
•

povinné zkoušky - 3

a) ekonomika nebo účetnictví - ústní zkouška,

b) ekonomika nebo účetnictví (jiný předmět než v bodě a), matematika nebo zeměpis nebo druhý cizí jazyk nebo
společenskovědní základ nebo dějepis - ústní zkouška,
c) praktická zkouška z odborných předmětů - písemná zkouška (UCE, EKO, ITE).
•

nepovinné zkoušky - žák vybírá maximálně dva předměty z nabídky předmětů v bodě b) kromě toho, který zvolil jako
povinný.

Podle §19 a odst. 2 Vyhlášky č. 177/2009 sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní
zkouškou v platném znění, může žák zkoušku z cizího jazyka, ke které se přihlásil v profilové části, nahradit výsledkem
standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo vyšší podle
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Přehlednou tabulku s nabídkou maturitních předmětů na MOA naleznete zde.
Nabídka zkoušek platí pro jarní i podzimní zkušební období.

