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Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní 
zkoušky, konané v jarním termínu 2020  

 
v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 

 
obor:  82 - 41 - M / 11   Design interiéru 
 
 
Společná část maturitní zkoušky 
 

Povinné zkoušky     2 zkoušky -  1. český jazyk a literatura 
       2. matematika nebo cizí jazyk 
       
 
zkušební předmět  úroveň obtížnosti  forma zkoušky 
Český jazyk a literatura základní    ústní, písemná, didaktický test 
Matematika   základní   didaktický test 
Anglický jazyk 1)  základní   ústní, písemná, didaktický test 
Německý jazyk 1)  základní   ústní, písemná, didaktický test 

 
1) žák zvolí jeden z cizích jazyků 

 
Nepovinné zkoušky    v souladu se školským zákonem (nejvýše 3 zkoušky) 

 
  

Profilová část maturitní zkoušky 
 

Povinné zkoušky     3 zkoušky  
 
zkušební předmět      forma zkoušky 
Konstrukce interiérových prvků    obhajoba maturitní práce 
Ateliér designu      obhajoba maturitní práce 
Dějiny umění       ústní 

 
 

Nepovinné zkoušky    v souladu se školským zákonem žák zvolí nejvýše 2 zkoušky 
 
  

zkušební předmět      forma zkoušky 
Ekonomika       ústní 
Matematika       ústní 
Matematika +      didaktický test 
 
 
  

Termíny konání jednotlivých částí maturitní zkoušky: 
 

Písemné práce a didaktické testy Cermat:       8. 4., 30.4. a 4. 5. – 6.5. 2020 

Ústní zkoušky a obhajoba maturitní práce:  18. 5. – 22. 5. 2020 

  

 

 



DI 4. - 2 - 

Témata zkušebních p ředmětů školní části maturitní zkoušky : 

 

VOŠ a SPŠ Volyně                                                                           DI 4. 
 

Maturitní otázky – anglický jazyk 3.část                                   školní rok 2019/2020 
 
1. London 

 
2. Prague 

 
3. The Czech Republic 

 
4. Great Britain  

 
5. The USA 

 
6. Australia and New Zealand  

 
7. My Hometown 

 
8. Studies at our School 

 
9. Literature 

 
10. Films 

 
11. Holidays and Festivals 

 
12. Famous People 

 
13. Jobs and my Future Career 

 
14. Information and Communication Technologies 

 
15. Global Issues and Environment 
 
16. Job Application and CV 

 
17. Sports and Healthy Lifestyle 

 
18. Furniture and Other Components of Interior  

 
19. Famous Artists and Architects 

 
20. My Final Work 
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Témata zkušebních p ředmětů školní části maturitní zkoušky : 

 

VOŠ a SPŠ Volyně                                                                           DI 4. 
 

Maturitní otázky – německý jazyk 3.část                                   školní rok 2019/2020 
 
1. Spolková republika Německo (Bundesrepublik Deutschland) 

 
2. Komunikační média (Massenmedien) 

 
3. Bydliště (Mein Wohnort) 

 
4. Česká republika (Tschechische Republik), Praha (Prag) 

 
5. Svátky a společenské události (Feste und Events) 

 
6. Rakousko (Republik Österreich) 

 
7. Naše škola (Unsere Schule) 

 
8. Švýcarsko (Schweizerische Eidgenossenschaft) 

 
9. Sport (Meine Beziehung zum Sport) 

 
10. Plány do budoucna (Zukunftpläne) 

 
11. Přátelé (Freunde) 

 
12. Kultura (Meine Beziehung zur Kultur) 

 
13. Praxe v oboru (Schulpraktikum) 

 
14. Evropská unie (Europäische Union) 

 
15. Stromy, druhy dřevin (Bäume, Holzarten) 

 
16. Stavební slohy (Baustile) 

 
17. České památky na seznamu UNESCO (Tschechische UNESCO-Denkmäler) 

 
18. Design interieru (Design des Interieurs) 

 
19. Nábytek (Möbel) 

 
20. Můj oblíbený umělec (Mein beliebter Künstler) 
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Témata zkušebních p ředmětů profilové části maturitní zkoušky : 

 

VOŠ a SPŠ Volyně                                                                           DI 4. 
 

Maturitní otázky – dějiny umění                                    školní rok 2019/2020 
 

1. Pravěké umění 
Manýrismus. Michelangelo. 

 
2. Umění Mezopotámie 

Malíři zaalpské renesance 
 

3. Starověký Egypt 
Holandské a vlámské malířství 17.st. Rembrandt. Rubens. 

 
4. Umění oblasti Egejského moře (Kréta, Mykény). Ostatní starověké civilizace   

(kromě Egypta a Mezopotámie) 
Rokoko 

 
5. Řecké umění – periodizace, architektura 

Klasicismus a empír 
 

6. Řecké umění – sochařství, malířství, užité umění  
Romantismus 

 
7. Etruskové 

Impresionismus 
 

8. Starověký Řím – periodizace, architektura 
Realismus  

 
9. Starověký Řím - sochařství, malířství, užité umění 

Postimpresionismus 
 

10. Starokřesťanské umění, křesťanská antika 
Generace ND 

 
11. Raný středověk. Předkarolínské umění. Karolínská renesance. Byzanc. 

Secese 
 

12. Velká Morava. Slované. Keltové. Germáni.  
Fauvismus 

 
13. Románský sloh – architektura 

Expresionismus 
 

14. Románský sloh - sochařství, malířství, užité umění 
Kubismus 

 
15. Gotický sloh – architektura 

Futurismus 
 

16. Gotický sloh - sochařství, malířství, užité umění 
Dadaismus 
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17. Česká gotika  
Surrealismus 

 
18. Renesance – vznik, architektura 

Meziválečné umění. Počátky abstraktního malířství. 
 

19. Renesance v Čechách 
Architektura 20. a 21. století do současnosti 

 
20. Renesance – sochařství, užité umění 

Bauhaus 
 

21. Renesance – malířství 
Sochařství 20. a 21.století do současnosti 

 
22. Baroko – vznik, architektura 

Design a užité umění 20. a 21.století do současnosti 
 

23. Barokní Čechy 
Osobnosti českého umění 20. a 21.století do současnosti 

 
24. Barokní sochařství, užité umění 

Pop art. Op art. Land art. Minimal Art. Geometrická abstrakce. 
 

25. Barokní malířství 
Symbolismus 
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VOŠ a SPŠ Volyně                                                      DI 4. 
 

Maturitní otázky – ekonomika                                          školní rok 2019/2020 
 
 

1. Základní ekonomické pojmy v tržní ekonomice. 
Vkladové a úvěrové služby bank. 

 
2.  Právní formy podnikání. v ČR, státní podniky, družstva. 

Trh a jeho zákony. 
 
3.  Společnosti obchodního práva. 

Přímé daně, daň z příjmů fyzických a právnických osob. 
 
4.  Akciová společnost. 

Pojišťovnictví, formy pojištění v ČR, druhy komerčního pojištění.  
 
5.  Nepřímé daně, DPH, spotřební daně. 

Management, řízení a organizace podniku. 
 
6.  Charakteristika a význam daňové soustavy ČR, základní pojmy v oblasti daní. 

Charakteristika a význam majetku podniku, členění a oceňování majetku. 
 
7.  Výrobní kapacita, podklady pro zjištění výrobní kapacity, zjištění a využití výrobní 

kapacity. 
Druhy financování, vlastní a cizí finanční zdroje, členění finančních zdrojů.  

 
8.  Zásobování, normování zásob. 

Přímé bankovnictví. 
 
9.  Marketing, marketingový mix. 

Rozvaha, typické změny rozvahových stavů, soustava rozvahových účtů. 
 
10.  Zákonné zdravotní a sociální pojištění v ČR. 

Výrobní kalkulace, členění výrobních kalkulací, kalkulační členění nákladů, 
kalkulační vzorec. 

 
11.  Způsoby zvyšování výnosů. 

Kalkulace, druhy kalkulací, kalkulační metody. 
 
12.  Mzdová soustava, části mzdové soustavy, mzdové formy. 

Osobní obchodní společnosti. 
 
13.  Odměňování zaměstnanců. 

Finanční trh, členění finančního trhu, cenné papíry, druhy cenných papírů. 
 
14.  Zákoník práce, pracovní doba, doba odpočinku, dovolená na zotavenou 

Úvěry a jejich rozdělení. 
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15.  Typy výroby, výrobní dávka a její optimalizace, průběh výrobní dávky výrobou. 

Soustava účtů, členění soustavy účtů, pravidla pro účtování v soustavě účtů, 
podvojnost, souvztažnost. 

 
16.  Charakteristika a členění oběžného majetku, řízení zásob. 

Význam a druhy účetních dokladů, oběh a vyhotovování účetních dokladů.  
 
17.  Účetní a daňové odpisy, způsoby opotřebení. 
 Národní hospodářství, struktura národního hospodářství, ukazatelé vývoje 

národního hospodářství. 
 
18.  Finanční hospodaření podniku, náklady, členění nákladů, výnosy, členění výnosů, 

hospodářský výsledek, formy hospodářského výsledku . 
Vedení účtu a způsoby disponování s prostředky na účtu. 

 
19.  Živnostenské podnikání v ČR. 

Řízení nákladů, nástroje řízení nákladů. 
 
20.  Bankovní soustava v ČR, činnosti bank. 

Pracovní poměr, druhy pracovního poměru,vznik, změna a zánik pracovního 
poměru. 
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VOŠ a SPŠ Volyně                                                      DI 4. 
 

Maturitní otázky – matematika                                          školní rok 2019/2020 
 
 
1.  Užití Pythagorovy věty a Euklidových vět, řešení pravoúhlého trojúhelníka. 

Odchylky přímek a rovin (stereometrie). 
 
2.   Číselné množiny. 

Kruh a jeho části, kružnice, kruhový oblouk. 
 
3.   Mocninné funkce. 

Přímka v rovině a v prostoru (analytická geometrie). 
 
4.   Algebraické výrazy, podmínky existence výrazů. 

Výpočet povrchu a objemu koule a jejích částí. 
 
5.   Rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami výrazů. 

Podobnost a stejnolehlost v konstrukčních úlohách. 
 
6.   Iracionální rovnice. 

Variace, permutace, úpravy výrazů s faktoriály. 
 
7.   Shodná zobrazení v rovině. 

Řešení kvadratických nerovnic. 
  
8.   Exponenciální rovnice. 

Aritmetická posloupnost, užití. 
 
9.   Pojem funkce, graf, definiční obor funkce, obor hodnot funkce, vlastnosti. 

Pravděpodobnost a statistika. 
 
10.  Exponenciální a logaritmické funkce. 

Výpočet povrchu a objemu komolých těles. 
 
11.  Lineární funkce, grafy, vlastnosti, lineární funkce s absolutní hodnotou. 

Úprava výrazů s goniometrickými funkcemi. 
 
12.  Geometrická posloupnost a její užití. 

Výpočet povrchu a objemu základních těles. 
 
13.  Logaritmická rovnice. 

Řešení obecného trojúhelníku, aplikace učiva trigonometrie. 
 
14.  Kvadratická funkce a její vlastnosti. 

Finanční matematika. 
 
15.  Obvody a obsahy n-úhelníků. 

Kombinace, vlastnosti kombinačních čísel. 
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16.  Goniometrické funkce a jejich vlastnosti. 
Řešení kvadratických rovnic. 

 
17.  Vektory, operace, lineární závislost a nezávislost. 

Goniometrické rovnice. 
 
18.  Odmocniny a mocniny s racionálním mocnitelem. 

Vzdálenost bodů, přímek, rovin (střed úsečky, těžiště trojúhelníku). 
 
19.  Parametrické vyjádření a obecná rovnice roviny. 

Řešení lineárních nerovnic a soustav. 
 
20.  Řešení lineárních rovnic a soustav. 

Pojem posloupnosti, její určení, vlastnosti. 
 


