MATURITNÍ TÉMATA Z DĚJEPISU
školní rok 2022/2023
1. Nejstarší starověké civilizace
 Mezopotámie, Egypt, Palestina, Fenicie, Kréta
 Indie a Čína
 Kulturní odkaz těchto civilizací
2. Starověké Řecko
 Základní periodizační mezníky
 Objasněte přínos řecké kultury
3. Starověký Řím
 Základní vývojové fáze
 Objasněte přínos kultury římské kultuře evropské
4. Období raného středověku v Evropě (5. – 11. století)
 Nejstarší středověké státy (Franská říše, Byzantská říše, Arabská říše)
 Počátky Sv. říše římské národa německého
 Nejstarší státy starých Slovanů (zejména Kyjevská Rus, Polsko, Bulharsko)
5. Počátky státnosti na našem území
 Nejstarší předstátní celek na našem území
 Velkomoravská říše
 Počátek českého státu, život starých Slovanů, kultura
6. Evropa v období rozvinutého středověku (12. – 15. století)
 Obecná charakteristika období
 Vývoj v Anglii a Francii ve sledovaném období
 Španělsko
 Střední a východní Evropa
7. Český stát za posledních Přemyslovců (12. – 14. století) a Lucemburků
 Ekonomický vývoj v našich zemích (hornictví, kolonizace, města)
 Vnitřní a zahraniční politika českých králů
 Význam vlády Jana Lucemburského a Karla IV.
 Kultura doby rozvinutého středověku
8. Čechy v době husitské
 Kořeny, příčiny a cíle husitského zápasu
 Husův život a dílo
 Základní periodizační mezníky, význam husitství
9. Renesance, humanismus a reformace v Evropě
 Vysvětlete pojmy
 Německá selská válka
 Vznik jezuitského řádu, protireformace, náboženské poměry v Evropě v 16. století
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10. Zámořské objevy v 15. a 16. století
 Předpoklady, příčiny, průběh a důsledky
 Nejvýznamnější objevitelské cesty
11. České země v době poděbradské, jagellonské a předbělohorské (15. – 17. století)
 Základní rysy společenského vývoje v době poděbradské a jagellonské, stavovský
stát
 Příčiny a okolnosti vzniku mnohonárodnostní habsburské monarchie
 Ekonomické, náboženské poměry a kulturní poměry předbělohorských Čech
12. Evropa a české země v období 1618 – 1740
 Příčiny českého stavovského povstání 1618 – 1620
 Průběh české války, její porážka a důsledky (rekatolizace, znevolnění)
 Ekonomické a kulturní poměry v českých zemích v 17. – 18. století (baroko),
Karel VI.
 Vývoj a důsledky třicetileté války
13. Buržoazní revoluce v Nizozemí a Anglii, francouzská revoluce 1789, napoleonské
války
 Nizozemská revoluce a její význam
 Anglická revoluce a vznik stavovské monarchie v Anglii
 Počátky novověku, základní charakteristika tohoto období
 Osvícenství jako nová ideologie
 Význam napoleonských válek
14. Svět v 17. a 18. století
 Vznik pruského militarismu
 Absolutismus 17. a 18. století ve Francii
 Trojí dělení Polska
 Vývoj v Rusku
 Vznik USA, počátky prům. revoluce v Anglii, aj.
15. České země v období osvícenského absolutismu a za vlády Františka I.
 Tereziánské a josefínské reformy
 Objasněte pojmy osvícenský a policejní absolutismus
 Objasněte proces českého národního obrození
16. Evropa po Vídeňském kongresu
 Včetně našich zemí
 Vysvětlete pojmy restaurace a legitimita
 Úloha Svaté aliance
 Revoluční rok 1848 v Evropě
17. Rozkvět kapitalismu v 2. polovině 19. století
 Základní rysy vývoje hlavních světových mocností (Anglie, Francie, USA, Itálie,
Německo)
 Krymská válka, občanská válka v USA
 Vznik koloniálních říší
18. Vývoj v českých zemích od roku 1849 do počátku 1. světové války
 Bachovský absolutismus
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Počátky politického života v 60. letech (Únorová a Prosincová ústava), dualismus
a česká reakce
Punktace a vznik nových politických stran v 90. letech

19. První světová válka
 Mocenská seskupení před 1. světovou válkou
 Průběh a výsledky 1. světové války
 Situace v našich zemích v letech 1914 –1918
20. Vývoj ve světě v období mezi světovými válkami
 Základní ustanovení versailleské mírové smlouvy
 Vývoj v některých významných státech po 1. světové válce (Německo, SSSR,
Francie, Anglie, apod.)
 Světová hospodářská krize a nástup fašismu a nacismu
21. Vznik ČSR v roce 1918 a vývoj v meziválečném období
 Základní periodizační mezníky hospodářského a politického vývoje ČSR
 Národnostní správní struktura ČSR
 Zánik ČSR, Mnichovský diktát a jeho důsledky
22. Druhá světová válka
 Příčiny vzniku 2. světové války
 Základní periodizační mezníky a jednotlivé fáze války
 Výsledky 2. světové války
23. Svět v období po 2. světové válce
 Základní rysy vývoje mezinárodních vztahů po r. 1945
 Hospodářský a politický vývoj některých významných zemí (USA, SSSR, Francie,
Čína, apod.)
24. Vývoj Československa po r. 1945
 Období 1945 – 1948 u nás
 Hospodářský a politický vývoj v 50. a 60. letech
 Pokus o reformu v závěru 60. let
 Vývoj v období tzv. normalizace a po r. 1989

V Bohumíně dne 30. 8. 2022
Schválil: PaedDr. Miroslav Bialoń, v. r.
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