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Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2018/2019 
 
obor: 64-41-L/51 Podnikání 
třídy: DPO 3 
předmět: Podnikatelská administrativa 
obchodní, úřední a osobní dopisy, písemnosti v obchodním styku, personální a právní písemnosti, interní písemnosti 
při řízení podniku, dokumenty při bankovním a poštovním styku, dokumenty podléhající zvláštnímu režimu 
předmět: Management, Marketing, Praktické podnikatelské činnosti 
management – plánování, organizování, vedení, kontrola, komunikace 
marketingová činnost podniku 
podnikatelský záměr 
 
obor: 23-43-L/51 Provozní technika  
třída: EPT 3 
předmět: Technologie 
vlastnosti materiálů, zkoušky materiálů, základy metalografie, rovnovážné diagramy binárních slitin, rovnovážný 
diagram Fe – Fe3C, tepelné zpracování ocelí, rozdělení ocelí do tříd a jejich značení, neželezné kovy a jejich slitiny, 
prášková metalurgie, plasty, chemicko-tepelné zpracování, soustružení, vrtání, frézování, hoblování, obrážení, 
broušení, dokončovací operace, speciální metody obrábění, výroba závitů, výroba ozubených kol, slévání, tváření za 
tepla, tváření za studena, svařování, koroze a protikorozní ochrana kovů  
předmět: Technologie montáží a oprav 
šroubové spoje, kolíkové spoje, čepové spoje, perové spoje, klínové spoje, svěrné spoje, nýtové spoje, svarové spoje, 
lepené a pájené spoje, tlakové spoje, potrubí a armatury, hřídelové čepy, hřídele, ložiska, hřídelové spojky, 
mechanické brzdy, převody se silovým stykem, převody s tvarovým stykem, kinematické mechanizmy, hydraulické 
mechanizmy, zvedáky  

předmět: Ekonomika a řízení 
podnikání, hlavní činnosti podniku, hospodaření podniku, národní hospodářství, základní právní pojmy, základy 
právní úpravy majetkoprávních vztahů, management, marketing a prodejní činnost 
 
obor: 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika  
třída: EPT 3 
předmět: Ekonomika a řízení 
podnikání, hlavní činnosti podniku, hospodaření podniku, národní hospodářství, základní právní pojmy, základy 
právní úpravy majetkoprávních vztahů, management, marketing a prodejní činnost 
předmět: Elektrotechnická měření 
měřicí přístroje, metody elektrických měření, chyby měření 
 
obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 
třída: EPD 5 
předmět: Právo 
právo ústavní, správní, obchodní, občanské, rodinné, trestní 
předmět: Písemná a elektronická komunikace 
poštovní adresování, obchodní dopis, písemnosti při uzavírání a plnění a porušování kupních smluv, osobní dopisy, 
personální písemnosti, písemnosti právního charakteru, úřední písemnosti 
 
 
 
 
V Mostě, 29. 8. 2018 
 

Mgr. Alice Linková 
ředitelka 


