
Maturitní okruhy z dějepisu
zpracovala Mgr. Lenka Bártová

1. Pravěké období ve vývoji lidstva

2. Nejstarší civilizace

3. Starověké Řecko

4. Starověký Řím

5. Antická kultura a vzdělanost

6. Počátky feudalismu – utváření středověké Evropy

7. Nejstarší slovanské státy na našem území

8. Český stát v 10. – 13. stol. Románská kultura.

9. Raný středověk v Evropě. Gotická kultura.

10. Lucemburkové na českém trůnu

11. Středověká Evropa ve 12. – 15. století

12. Husitství. Reformace v Evropě.

13. Vláda Jiřího z Poděbrad. Jagellonci. Kulturní dění u nás v 15. a 16. století.

14. Zámořské objevy. Renesance, humanismus.

15. Vznik habsburské monarchie. 30letá válka. Baroko.

16. Osvícenský absolutismus v našich zemích. Národní obrození.

17. Evropa v 17. a 18. století. Osvícenství. Klasicismus.

18. Francouzská revoluce. Napoleonské války. Empír.

19. Evropa v 19. století. Historizující slohy. Secese.

20. Historie USA

21. 1. světová válka

22. Vznik ČSR a 1. republika

23. Svět v meziválečném období. Vznik fašismu.

24. Historie Ruska a SSSR

25. 2. světová válka

26. Protektorát Čechy a Morava

27. Československo po roce 1945. Kulturní vývoj.

28. Poválečné uspořádání světa. Studená válka, dekolonizace, perestrojka.

29. Dějiny umění

30. Prezentace vlastní seminární práce



Maturitní okruhy – dějepis
Vypracovala: Mgr. I. Pavlíčková

1. Pravěk

archeologie, prameny, vznik a vývoj člověka, periodizace

charakteristika jednotlivých období – doba kamenná, neolitická revoluce, doba
bronzová, doba železná, Keltové, významná naleziště

2. Nejstarší starověké civilizace

vymezení starověku, typy starověkých států, geografické vymezení, společnost,
náboženství, písemnictví, stavby

Mezopotámie, Egypt, Palestina, Indie, Čína

3. Starověké Řecko

periodizace, počátky řeckých dějin, městské státy, konflikt s Persií, občanská válka,
helenismus, kultura

4. Starověký Řím 

periodizace, počátky římských dějin, republika, císařství – formy vlády, osobnosti,
příčiny rozpadu říše, kultura

5. Raný středověk

periodizace, křesťanství a církev, stěhování národů

Franská říše, Byzantská říše, Arabové a islám, Normané

feudalismus

Svatá říše římská, Anglie, Francie, Kyjevská Rus, počátky polského a uherského státu

Sámova říše, Velká Morava, počátky přemyslovského státu

románská kultura

6. Vrcholný středověk

změny v zemědělství, kolonizace, města, společnost, rytířská kultura



křížové výpravy

Svatá říše římská

český stát za posledních Přemyslovců 

gotická kultura

7. Pozdní středověk

hospodářské potíže, morové epidemie

stoletá válka

Lucemburkové na českém trůně, husitství, Jiří z Poděbrad, Jagellonci

8. Raný novověk

periodizace

renesance, humanismus

zámořské objevy, původní civilizace

Španělsko, revoluce v Nizozemí, francouzské náboženské války, Anglie za Tudorovců

reformace a protireformace

první Habsburkové na českém trůně, Rudolf II., české stavovské povstání

třicetiletá válka, baroko 

anglická revoluce, Francie Ludvíka XIV., Rusko (Petr I. Veliký a Kateřina II. Veliká,
dělení Polska), Prusko

9. Osvícenský absolutismus

osvícenství, pokroky ve vědě, klasicismus, absolutismus

Velká Británie a počátky britského impéria, vznik USA

Marie Terezie, Josef II., počátky národní obrození

10. Velká francouzská revoluce a Napoleon I.

konec absolutismu ve Francii, konstituční monarchie, republika, jakobínská diktatura,
direktorium a konzulát

císařství Napoleona I., napoleonské války, empír



11. Ponapoleonská Evropa, revoluce 1848/1849

Vídeňský kongres, období restaurace

biedermeier, romantismus

průmyslová revoluce

červencová revoluce ve Francii, utužení absolutismu v Rusku (povstání děkabristů)

metternichovský absolutismus, národní obrození

revoluce ve Francii, pokus o sjednocení Německa a Itálie

revoluce v habsburské monarchii a českých zemích

nacionalismus, liberalismus, konzervativismus, socialismus

12. Evropa ve 2. pol. 19. stol.

viktoriánská Anglie, Francie Napoleona III., Krymská válka

sjednocení Itálie a Německa

habsburská monarchie (neoabsolutismus, rakousko-uherské vyrovnání, politický život
v českých zemích)

imperialismus, kolonialismus, USA – válka Severu proti Jihu, politický systém, Rusko
za posledních Romanovců

vědecký a technický pokrok, historizující slohy, secese

13. První světová válka

Dohoda, Trojspolek, příčiny, průběh, významné bitvy 

revoluce v Rusku (únorová, říjnová)

vznik ČSR

versailleský systém, Společnost národů

14. Meziválečné období

Československá republika – charakter státu, politický systém (strany, představitelé),
vnitřní vývoj, zahraniční politika, hospodářství, kultura, republika v časech
hospodářské krize, období druhé republiky

20. a 30. léta, vývoj v Indii a v Číně, světová hospodářská krize a její důsledky, nástup
fašismu a nacismu, španělská občanská válka, stalinismus a vývoj v SSSR, japonská
agrese v Číně



15. Druhá světová válka
příčiny, charakter, průběh, významné bitvy a události, mimoevropská bojiště,
významné osobnosti, konec války a její důsledky, perzekuce Židů a válečné zločiny,
technický pokrok
Protektorát Čechy a Morava, domácí a zahraniční československý odboj, heydrichiáda,
květnové povstání, osvobození

 16. Svět po roce 1945
mezinárodní vztahy po roce 1945, vznik OSN, studená válka, 50. a 60. léta (konflikty,
vývoj v demokratických státech a zemích komunistického bloku), 70. a 80. léta
(charakteristika období, konflikty, zbrojení a bezpečnostní konference, příčiny a
průběh rozpadu východního bloku), Asie po druhé světové válce, dekolonizace, svět a
Evropa v 90. letech
Československo po druhé světové válce, únor 1948 a jeho důsledky, 50. léta, 60. léta
(Pražské jaro, politici, dokumenty, události, okupace), normalizace, rok 1989, vznik
České republiky


