
*) Témata ústních zkoušek MZ 2022: 

 
Soubor odborných ekonomických předmětů - obor Ekonomické lyceum: 

 
1.   Základní ekonomické pojmy 

2.   Firma - Podnik 

3.   Podnikání fyzických osob 

4.   Podnikání právnických osob  

5.   Dodavatelsko-odběratelské vztahy, obchodní smlouvy (závazky) 

6.   Marketing 

7.   Zásobování, hospodaření s oběžným majetkem 

8.   Dlouhodobý majetek 

9.   Personální činnost  podniku 

10. Odměňování zaměstnanců 

11. Výrobní činnost podniku 

12. Vnitřní obchod 

13.  Zahraniční obchod 

14. Management 

15. Financování podniku 

16. Náklady 

17. Výnosy, výsledek hospodaření 

18. Daňový systém, daňová soustava, daně přímé 

19. Daňový systém, daňová soustava, daně nepřímé 

20. Bankovnictví a pojišťovnictví 

21. Finanční trh a investování 

22. Cenné papíry, kapitálový trh 

23. Národní hospodářství 

24. Hospodářská politika státu 

25. Dokladová agenda podniku 

 

 

 

Soubor odborných ekonomických předmětů – obor Obchodní akademie: 

 

1.   Základní  ekonomické pojmy 

2.   Podnik (obchodní závod) 

3.   Podnikání fyzických osob 

4.   Podnikání právnických osob  

5.   Obchodní a závazkové vztahy,  (relativní majetková práva) 

6.   Marketing 

7.   Zásobování, hospodaření s oběžným majetkem 

8.   Dlouhodobý majetek 

9.   Personální činnost v podniku, pracovní poměr 

10. Odměňování zaměstnanců 

11. Výrobní činnost podniku 

12. Vnitřní obchod 

13.  Zahraniční obchod 

14. Management 

15. Financování podniku 

16. Ekonomická stránka činnosti podniku 

17. Daňová soustava, přímé daně 

18. Daňová soustava, nepřímé daně 

19. Bankovnictví  

20. Pojišťovnictví 

21. Finanční trh a možnosti investování 

22. Cenné papíry, kapitálový trh 

23. Národní hospodářství 

24. Hospodářská politika státu 

25. Dokladová agenda podniku 

 



 

Matematika  - obor obchodní akademie: 

 

1. Lineární rovnice a nerovnice  

2. Kvadratické rovnice a nerovnice 

3. Soustavy rovnic a nerovnic 

4. Iracionální rovnice 

5. Exponenciální rovnice a nerovnice 

6. Logaritmická rovnice a nerovnice 

7. Goniometrické funkce obecného úhlu a vztahy mezi nimi 

8. Goniometrické rovnice 

9. Řešení obecného trojúhelníku 

10. Stereometrie - hranol, kvádr, jehlan 

11. Stereometrie - kužel, válec 

12. Aritmetická posloupnost 

13. Geometrická posloupnost 

14. Vektory, lineární kombinace, lineární závislost a nezávislost vektorů 

15. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, rovnice řešené substituční metodou  

16. Kombinatorika - variace, permutace, kombinace 

17. Kombinatorika - faktoriály, rovnice s kombinačními čísly 

18. Pravděpodobnost  

19. Analytická geometrie v rovině - polohové vztahy  

20. Analytická geometrie v rovině - metrické vztahy 

21. Kuželosečky - elipsa, hyperbola 

22. Kuželosečky - kružnice, parabola 

23. Vzájemná poloha kuželosečky a přímky 

24. Komplexní čísla ( převody, úpravy výrazů ) 

25. Komplexní čísla ( rovnice, užití Moivreovy věty ) 

 

 

 
 

Matematika – ekonomické lyceum: 

 

1. Lineární rovnice a nerovnice 

2. Kvadratické  rovnice a nerovnice 

3. Iracionální  rovnice, rovnice řešené substituční metodou 

4. Exponenciální rovnice a nerovnice 

5. Logaritmické rovnice a nerovnice 

6. Goniometrické rovnice 

7. Goniometrické funkce obecného úhlu a vztahy mezi nimi 

8. Řešení obecného trojúhelníku 

9. Kvadratická funkce, vztahy mezi kořeny a koeficienty v kvadr. rovnici 

10. Obvody a obsahy rovinných útvarů 

11. Stereometrie 

12. Aritmetická posloupnost 

13. Geometrická posloupnost 

14. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou 

15. Matice, její hodnost, řešení soustavy lin. rovnic pomocí matic 

16. Kombinatorika – variace, permutace, kombinace 

17. Kombinatorika – faktoriály, rovnice s kombinačními čísly 

18. Pravděpodobnost 

19. Analytická geometrie – polohové vztahy 

20. Analytická geometrie – metrické vztahy 

21. Kuželosečky – elipsa, hyperbola 

22. Kuželosečky – kružnice, parabola 

23. Vzájemná poloha kuželosečky a přímky 

24. Komplexní čísla (převody, úpravy výrazů) 

25. Komplexní čísla (rovnice, užití Moivreovy věty) 

Anglický jazyk – ekonomické lyceum, obchodní akademie: 



 

1. Práce a zaměstnání 

2. Rodina 

3. Město, ve kterém žiji/studuji 

4. Bydlení 

5. Nakupování 

6. Sport 

7. Společenské příležitosti 

8. Cestování 

9. Evropský unie 

10. Vzdělávání 

11. Zdraví 

12. Stravování 

13. Kulturní život 

14. Plány do budoucna – budování kariéry 

15. Život na vesnici, život ve městě 

16. Služby 

17. Komunikace – tradiční a moderní způsoby 

18. Životní prostředí 

19. Česká republika 

20. Finance 

21. Móda 

22. Počasí 

23. Anglicky mluvící země – Spojené království 

24. Anglicky mluvící země – Spojené státy americké 

25. Anglicky mluvící země – Austrálie, Nový Zéland, Kanada 

 

 

 

Německý jazyk - ekonomické lyceum, obchodní akademie: 

 

1.   Péče o zdraví, u lékaře, nemoci  

2.   Příroda, počasí, roční období, ochrana životního prostředí 

3.   Můj životopis, písemná žádost o místo 

4.   Škola a vzdělávání – mé plány do budoucna 

5.   Práce a povolání 

6.   Život na vesnici a ve městě 

7.   Bydlení, vybavení domova  

8.   Kulturní život a můj vztah ke sportu 

9.   Využití volného času - koníčky 

10.  Mé rodné město a město, ve kterém studuji  

11. Česká republika – pozvánka pro turisty 

12.  Švýcarsko 

13.  Rakousko 

14.  Německo 

15.  Svátky a zvyky (oslavy významných dnů) 

16.  Moje rodina 

17.  Má nejlepší přítelkyně, můj nejlepší  přítel – charakteristika  

18.  Cestování – mé prázdniny v zahraničí; rezervace hotelu 

19.  Slavné osobnosti  

20.  Vlastní životopis, průvodní dopis  

21.  Mé koníčky a vztah ke sportu 

22.  Oblékání  a svět módy - nákupy  

23.  Email, dopis 

24.  Denní program  

25.  Jídlo a stravování; v oblíbené restauraci (národní pokrmy), popř. oblíbené kavárně  

 

Ruský jazyk - ekonomické lyceum, obchodní akademie: 



 

1.   Péče o zdraví, u lékaře, nemoci  

2.   Příroda, počasí, roční období, ochrana životního prostředí 

3.   Můj životopis, písemná žádost o místo 

4.   Škola a vzdělávání – mé plány do budoucna 

5.   Práce a povolání 

6.   Život na vesnici a ve městě 

7.   Bydlení, vybavení domova  

8.   Kulturní život a můj vztah ke sportu 

9.   Využití volného času - koníčky 

10. Mé rodné město a město, ve kterém studuji  

11. Česká republika – pozvánka pro turisty 

12.  Ruská federace 

13.  Moskva 

14.  Sankt Peterburg 

15.  Svátky a zvyky (oslavy významných dnů) 

16.  Moje rodina 

17.  Má nejlepší přítelkyně, můj nejlepší  přítel – charakteristika  

18.  Cestování – mé prázdniny v zahraničí; rezervace hotelu 

19.  Slavné osobnosti  

20.  Vlastní životopis, průvodní dopis  

21.  Mé koníčky a vztah ke sportu 

22.  Oblékání  a svět módy - nákupy  

23.  Email, dopis 

24.  Denní program  

25.  Jídlo a stravování; v oblíbené restauraci (národní pokrmy), popř. oblíbené kavárně  

 


