
Střední průmyslová škola Ostrov 
školní rok 2013/2014 

Profilová část maturitní zkoušky 
Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství 

Témata 
Zkouška Strojírenská technologie 

Druh zkoušky Povinná 

Forma zkoušky Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Termín konání zkoušky Stanoví ředitel školy dle platné vyhlášky. 
 

Číslo 
tématu Téma 

1. 
Mechanické vlastnosti materiálů, jejich zkoušení – statické a dynamické zkoušky, 
pracovní diagram zkoušky pevnosti v tahu 

2. 
Zvláštní technické zkoušky – zkoušky tvrdosti  - druhy zkoušek, zkušební zařízení,  
značení tvrdosti 

3. 
Zkoušky technologických vlastností, jejich zkoušení, zkoušky bez porušení 
materiálů – druhy zkoušek, popis, zařízení 

4. 
Rovnovážné diagramy binárních slitin – křivky ohřevu a chladnutí čistého kovu a 
binární slitiny, druhy rovnovážných diagramů a diagram Fe-Fe3C 

5. Svařování - definice, rozdělení metod, popis metod, zkouška svařitelnosti 

6. 
Odlévání - formy a modely, popis jednotlivých metod odlévání, ruční formování  do 
dvou rámů, materiály na odlitky, vady odlitků 

7. 
Oceli a litiny - výroba, rozdělení, označování  a použití, koroze – rozdělení, korozní 
mikro a makročlánek, ochrana proti korozi  

8. Kování – rozdělení, základní práce volného kování, zápustkové kování, stroje 

9. Soustružení - podstata, nástroje, stroje, řezné podmínky, práce na soustruzích 

10. 
Frézování - podstata, nástroje, stroje, řezné podmínky, práce na frézkách, frézování 
dělícím způsobem 

11. 
Vrtání a vyvrtávání - podstata, nástroje, stroje, řezné podmínky, výroba přesných 
děr 

12. Broušení - podstata, způsoby broušení, nástroje, stroje, práce na bruskách 

13. 
Tepelné zpracování ocelí - rovnovážný diagram Fe – Fe3C, žíhání, kalení, 
povrchové kalení, cementování, nitridování  

14. 
Ostatní materiály používané ve strojírenství - neželezné kovy,spékané kovové 
materiály, keramické materiály, plasty- jejich vlastnosti, výroba, složení, využití 

15. Výroba závitů - podstata, nástroje, stroje 

16. Dokončovací operace obrábění – druhy, podstata, nástroje, stroje 

17. Výrobní postupy – definice, účel, členění, druhy, příklad výrobního postupu                              

18. 
Protahování, obrážení, hoblování - podstata, nástroj, stroj, řezné podmínky, základní 
práce 

19. 
Přípravky – účel, rozdělení, vrtací přípravek – základní části, druhy pouzder, 
výpočet tolerancí, upínání  v přípravcích 

20. 
Střižné nástroje – princip stříhání, určení polohy stopky, výpočet střižné síly, 
nástřihový plán, konstrukce střižných nástrojů 

21. 
 Výroba ozubených kol – výroba frézováním, dělící a odvalovací způsob, výroba 
obrážením, dokončovací operace 

22. 
Tažení – princip, určení velikosti polotovaru a počtu tahů, nástroje – rozdělení, 
popis částí 

23. 
Měřidla – rozdělení, válečkový kalibr-názvosloví, určení rozměrů, třídící automaty, 
kontrolní automaty 

24. 
Ohýbání- princip, odpružení, určení velikosti polotovaru, zajištění polohy ohybu, 
nástroje – druhy, popis částí 

 
V Ostrově dne 28. 6.2013                                                     Ing. Pavel Žemlička - ředitel školy 


