Maturitní zkouška 2020
Okruhy z DĚJEPISU
Dějiny a kultura starověkého Řecka
Dějiny a kultura starověkého Říma
Raně středověké státy – přehled dějin Byzance, Franské říše a Velké Moravy
Počátky českého státu – 9. – 12. století, vláda Přemyslovců, románský sloh
Společnost 12. století – kolonizace, středověké město : založení, chod města, správa,
kultura a vzdělání, církev a řády
6. Český stát ve vrcholném středověku, poslední Přemyslovci, kultura ve vrcholném
středověku – gotický sloh
7. Lucemburkové – Jan Lucemburský, Karel IV., Václav IV.
8. Husitství – kritika církve, reformátoři předhusitské doby, průběh a důsledky revoluce
9. Království dvojího lidu, Jagellonci na českém trůně, stavovská monarchie, pozdní
gotika
10. Renesance a humanismus, reformace – kulturní znaky, umělci, památky, německá
reformace a její šíření
11. Objevné plavby, mimoevropské civilizace / Amerika, Indie, Čína, Japonsko /
12. Západní Evropa v 16. a 17. století – nizozemská revoluce, náboženské zápasy ve
Francii, anglický parlamentarismus a revoluce
13. Třicetiletá válka – příčiny konfliktu, české stavovské povstání a jeho příčiny / český
stát 16.-17. stol./, evropské války, důsledky války
14. Osvícenství – vysvětlení pojmů, změny ve společnosti , osvícenství v habsburské
monarchii
15. Francouzská revoluce a napoleonské války – příčiny, průběh revoluce, osobnost
Napoleona, důsledky válek, Vídeňský kongres
16. Metternichovský absolutismus, české národní obrození, kultura 19. století
17. Rok 1848 – revoluce 1848, vznik národních států
18. 2. polovina 19. století – habsburská monarchie a Evropa – dualismus v habsburské
monarchii, politický život v českých zemích, česká kultura
19. Cesta k 1. světové válce – sjednocení Itálie a Německa, kolonialismus ( Velká Británie
a Francie jako koloniální velmoci), vojenské bloky před 1. světovou válkou, počátek
1. světové války – příčina, záminka, vojenské bloky v průběhu 1. světové války,
aktivity do roku 1916.
20. První světová válka – průběh, revoluce v Rusku, konec a důsledky války.
21. Meziválečné období – světové dějiny /1918-1939/ - pařížská mírová jednání,
nástupnické státy, mezinárodní vztahy, komunismus a fašismus, hospodářská krize
22. 2. světová válka – příčiny, průběh, výsledky války, Postupimská konference
23. Protektorát Čechy a Morava, československý odboj, atentát na R. Hendricha,
osvobozování Československa
24. 2. pol. 20. stol. – Československo – poválečné Československo, komunistický převrat
1948, politické procesy, rok 1968, normalizace, rok 1989
25. 2. pol. 20. stol. – světové dějiny – Evropa po roce 1945, studená válka a její příčiny /
Trumanova doktrína /, NATO, evropská integrace, SSSR, východní blok Evropy a
jeho rozpad
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