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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:  33 - 42 - M / 01  Interiérová tvorba, navrhování nábytku 
     a dřevěné konstrukce 
 
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 
Maturitní práce a její obhajoba    obhajoba maturitní práce 
Konstrukce       ústní 
Technologie       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:  25. 5. – 29. 5. 2020 
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 Témata zkušebních p ředmětů školní části maturitní zkoušky : 

 

VOŠ a SPŠ Volyně                                                                      NDK 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. Wood Species and Wood Based Materials  

 
19. Use of Wood and Furniture Making 

 
20. Tools and Safety Work 
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 Témata zkušebních p ředmětů školní části maturitní zkoušky : 

 

VOŠ a SPŠ Volyně                                                                      NDK 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. Dřevo jako surovina pro další zpracování (Wozu braucht man Holz?) nářadí, nástroje, 

vybavení dílny (Werkzeug und Werkstatt) 
 

17. Části stromu (Teile des Baumes) 
 

18. Výživa stromů (Nahrungshaushalt des Baumes) 
 

19. Nábytek / dřevostavby (Möbel / Holzbauten)) 
 

20. Význam lesa (Bedeutung des Waldes) 
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Témata zkušebních p ředmětů profilové části maturitní zkoušky : 

 
VOŠ a SPŠ Volyně                                                                      NDK 4. 

Zaměření: Interiérová tvorba a navrhování nábytku 
 

Maturitní otázky – konstrukce                                          školní rok 2019/2020 
 
1. Podstavování a zavěšování nábytku – účel, druhy, konstrukce 

Vnitřní hladké otočné dveře 
 
2. Otočné dveře nábytku – poloha vůči korpusu, typy závěsů 

Okna – požadavky, konstrukce 
 
3. Posuvné dveře nábytku – systémy vedení, výhody a nevýhody 

Spoje konstrukčních desek – pevné a demontovatelné 
 
4. Sklopné a výklopné dveře nábytku – principy, zajištění otevřené polohy 

Obklady – deskové, rámové 
 
5. Žaluzie – principy, výhody a nevýhody, konstrukční detaily 

Spárovky – zajištění stability plochy, rohové spoje 
 
6. Kuchyňský nábytek - požadavky, základní rozměry, vnitřní vybavení 

Konstrukce sedadel a opěradel židlí a jejich spojení s nosnou kostrou 
 
7. Jídelní stoly s možností zvětšení stolové desky – požadavky, principy a detaily 

zvětšování stolové desky 
Lůžka – požadavky, rozměry, konstrukce nosného podkladu a matrací 

 
8. Židle ohýbané a lamelové – požadavky, konstrukce, rozměry 

Zásuvky – konstrukce zásuvek 
 
9. Křesla a pohovky – požadavky, rozměry, příklady čalounění 

Jídelní stoly bez zvětšení stolové desky – požadavky, rozměry, spoje 
 
10. Zárubně pro otočné dveře 

Záda a vnitřní vybavení skříní 
 
11. Zásady kreslení výkresů v DP 

Lůžka – konstrukce nosné kostry lůžka, dvojlůžka 
 
12. Otočné rámové vnitřní dveře – konstrukce rámů a osazení výplní 

Patrové postele – požadavky, rozměry, konstrukce 
 
13. Vnitřní dveře posuvné a kývavé 

Dětské stoly – požadavky, konstrukční detaily 
 
14. Vchodové dveře – požadavky, detaily konstrukcí 

Rámy – druhy výplní a jejich osazování 
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15. Rozměry dveří – koordinační a jmenovité, poloha dveří vůči zárubni 
Zásuvky – vedení zásuvek, centrální uzamykání zásuvek 

 
16. Obklady stěn a stropů – funkce, požadavky, palubkové obklady 

Veřejný interiér – požadavky, popis zvoleného veřejného interiéru 
 
17. Schody – názvosloví, rozměry, výpočet 

Ploché rámy – použití, druhy a spoje 
 
18. Bytový interiér – požadavky, popis vybrané místnosti v interiéru 

Dětské postýlky – požadavky, rozměry, konstrukce 
  
19. Bezbariérový interiér  

Židle řezané – rozměry, požadavky, konstrukce vlysové a deskové židle 
  
20. Nábytkové systémy 

Schody – konstrukce 
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VOŠ a SPŠ Volyně                                                                         NDK 4. 
Zaměření: Interiérová tvorba a navrhování nábytku 

 

Maturitní otázky – technologie                   školní rok 2019/2020 
 
1. Růst a fyziologie dřeva 
    Výroba přířezů z řeziva, výroba spárovky 
 
2. Voda ve dřevě 
    Výroba oken 
 
3. Technologická příprava výroby, technologická dokumentace 
    Pomocné materiály v čalounické výrobě 
 
4. Tváření dřeva ohýbáním 
    Suché způsoby povrchové úpravy, postformimg, softforming 
 
5. CNC stroje 
    Pracovní prostředí a pracovní podmínky při výrobě nábytku 
 
6. Ruční obrábění dřeva, technologické zásady (řezání, hoblování, vrtání...) 
    Dýhování plošných nábytkových dílců v jednoetážových lisech 
 
7. Zušlechťování povrchu nábytkových dílců před povrchovou úpravou 

nátěrovými hmotami 
    Obrábění: definice, rozdělení, geometrie řezného nástroje, řezné úhly 
 
8. Umělé sušení řeziva 
    Makroskopická stavba dřeva 
 
9. Výroba skříňového nábytku 
    Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Protipožární ochrana 
   
10. Výroba dveří 
        Strojní obrábění dřeva a materiálů ze dřeva broušením 
 
11. Nosné podklady čalouněných výrobků: rozdělení, výroba 

Druhy lepidel používaných při výrobě nábytku. Zjišťování vlastností lepených 
spojů 

 
12. Přirozené sušení řeziva 
        Zkoušení nábytku a hodnocení jakosti. Druhy kontrol při výrobě 
 
13. Přehled a podstata způsobů nanášení nátěrových hmot 
        Výrobní linky 
 
14. Tvarovací materiály čalouněných výrobků: rozdělení, použití 
        Balení nábytku 
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15. Strojní obrábění dřeva a materiálů ze dřeva řezáním 
Materiály pro povrchovou úpravu mokrým způsobem (druhy, složení, příprava 
k nanášení) 

 
16. Spojování mechanickými spojovacími prostředky 
        Olepování bočních ploch nábytkových dílců 
 
17. Strojní obrábění dřeva a materiálů ze dřeva vrtáním a dlabáním 
        Výroba čalouněného nábytku: úseky, operace 
 
18. Přehled a podstata způsobů vytvrzování nátěrových hmot 
        Konstrukční lepení 
 
19. Montáž nábytku 
        Výroba rámu 
 
20. Strojní obrábění dřeva a materiálů ze dřeva frézováním 
        Výroba nekonečného vlysu 
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VOŠ a SPŠ Volyně                                                  NDK 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. 
 
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. 
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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. 

 
 
VOŠ a SPŠ Volyně                                              NDK 4. 
 

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

Hyperbola, základní polohové a metrické vlastnosti. 
 
2.   Číselné množiny. 

Kružnice, základní polohové a metrické vlastnosti. 
 
3.   Mocninné funkce. 

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

Odchylky přímek a rovin (stereometrie a analytická geometrie). 
 
5.   Rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami výrazů. 

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

Množiny bodů daných vlastností. 
 
7.   Shodná zobrazení v rovině. 

Řešení kvadratických nerovnic. 
  
8.   Exponenciální rovnice. 

Vzájemná poloha přímky a kuželosečky. 
 
9.   Pojem funkce, graf, definiční obor funkce, obor hodnot funkce,  vlastnosti. 

Pravděpodobnost a statistika. 
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10.  Exponenciální a logaritmické funkce. 

Elipsa, základní polohové a metrické vlastnosti. 
 
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, binomická věta. 

 
16.  Goniometrické funkce a jejich vlastnosti. 

Parametrické vyjádření a obecná rovnice roviny. 
 
17.  Vektory, operace, lineární závislost a nezávislost. 

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

Tečna ke kuželosečce. 
 
19.  Parabola, základní polohové vlastnosti, metrické vlastnosti. 

Řešení lineárních nerovnic a soustav. 
 
20.  Vzájemné polohy bodů, přímek a rovin. 

Pojem posloupnosti, její určení, vlastnosti. 
 
21.  Výpočet povrchu a objemu koule a jejích částí. 

Algebraický a goniometrický tvar komplexního čísla, Moivreova věta. 
 
22.  Výpočet povrchu a objemu komolých těles. 

Řešení lineárních rovnic a soustav, lineární rovnice s parametrem. 
 
23.  Vzdálenost bodů, přímek, rovin (střed úsečky, těžiště trojúhelníku). 

Řešení kvadratických rovnic. 
 
24.  Variace, permutace, úpravy výrazů s faktoriály. 

Aritmetická posloupnost, užití. 
 
25.  Kruh a jeho části, kružnice, kruhový oblouk. 

Nekonečná řada, součet nekonečné řady. 

 


