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MATURITNÍ OKRUHY – ZBOŽÍZNALSTVÍ  
(Obor Obchodník – S4A) 

školní rok 2021/2022 
 

 

1.Potravinářské zboží – sortiment, složení potravin, živiny, zkáza potravin, konzervace. 
 
2. Mléko a mléčné výrobky – složení, zpracování a druhy mléka, výroba sýrů a jejich 
     sortiment. 
 
3. Obiloviny – mlýnské výrobky, pekařské výrobky, cukr, med, cukrářské výrobky. 
 
4. Maso a masné výroky – druhy masa, zpracování, sortiment mastných výroků, tuky a  
     oleje, jejich získávání 
 
5. Ovoce a zelenina – druhy a odrůdy, ovocné a zeleninové výrobky, brambory, výrobky  
     z brambor. 
 
6. Pochutiny – povzbudivé – káva, čaj, kakao 
                           koření – zpracování, rozdělení, směsi koření. 
 
7. Nápoje nealkoholické, alkoholické – vlastnosti vody, úprava pitné vody, úprava  
 
  odpadních vod, minerální vody, ovocné nápoje. Pivo, víno, lihoviny – postup při výrobě a       
  jejich třídění. 
 
8. Textilní galanterie – charakteristika, textilní vlákna (přírodní a chemická) výroba a  
     číslovaní nití, ostatní sortiment textilní galanterie. 
 
9. Textilní materiály – tkaniny, pleteniny, netkaný textil, úprava textilu hodnocení  
     vlastností, ošetřování. 
 
10. Oděvní a bytové textilie – rozdělení a charakteristika jednotlivých druhů, složení,  
       materiály, hodnocení vlastností, údržba textilií 
 
11. Kožedělné materiály – rozdělení, stavba a chemické složení kůže, zpracování na  
       useň, povrchová úprava, druhy usní. 
 
12. Obuv – rozdělení a složení obuvi, číslování, zásady zdravého obouvání, vady nohou. 
 
13. Dřevo – složení, vlastnosti, druhy dřeva, pilařské a dřevařské výrobky. 
 
14. Nábytek a bytová zařízení – charakteristika a rozdělení nábytku podle materiálu,  
       použití, povrchové úpravy, způsob ošetřování. 
 
15. Drogistické zboží – charakteristika, mýdla jejich výroba a dělení, čistící a prací  
       prostředky. 
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16. Kosmetické zboží a parfumerie – typy pleti, rozdělení zboží, chemické složení,  
       balení a skladování. 
 
17. Drogistické zboží – nátěrové materiály, agrochemikálie a ostatní drogistické zboží, drogistická       
galanterie. 
 
18. Papír a papírenské zboží – suroviny, výroba, sortiment papíru, ostatní papírenské  
       zboží, doplňkové zboží v papírnictví. 
 
19. Plasty a pryž – druhy a zpracování materiálů, použití na domácí potřeby. 
 
20. Kovové materiály – železo, ocel, litina a ostatní kovy, použití na domácí potřeby. 
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