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MATURITNÍ TÉMATA Z PŘEDMĚTU DĚJEPIS
Studijní obor:
Gymnázium čtyřleté, osmileté
Třída:
oktáva, 4.B
Školní rok: 2018/2019
Staroorientální státy
Vývoj společnosti v Řecku
Vývoj společnosti v Římě
Kulturní přínos starověku
Vývoj v Evropě a ve světě v době raného feudalismu
České země od prehistorického období do upevnění českého státu
Český stát v době posledních Přemyslovců
Český stát v době Lucemburků, kořeny husitského hnutí
Evropa v době vrcholného feudalismu
Husitské hnutí, jeho průběh a výsledky
Vznik a šíření renesance. Poznávání světa, zámořské objevy. Reformace
a protireformace
Kulturní a politické poměry v Evropě v 17. a 18. století
Vznik nizozemské a anglické novodobé společnosti
Velká francouzská revoluce Napoleonské
války a Vídeňský kongres
Důsledky politiky Svaté aliance, rok 1848
České země v habsburském soustátí (1526 – 1790)
České národní obrození. Výrazné rysy české politiky ve 2. pol. 19. stol.
Vývoj v USA od 2. pol. 18. století do 2. světové války
Vývoj v Evropě ve 2. pol. 19. století
1. světová válka
Vznik ČSR, vývoj v ČSR ve 20. letech
Vývoj v Rusku od počátku 20. století do roku 1939
Vznik fašismu a jeho šíření v Evropě
Druhá světová válka
Československo v době druhé světové války
Vývoj v Československu v letech 1945 – 1948
Vývoj v Československu v období 1948 – 1989
Studená válka, její projevy ve světě a její překonání
Ohniska konfliktů v 80. a 90. letech 20. století
Testy budou pokrývat rozsah učiva tak, jak je vymezený v ŠVP.

Testové úkoly budou :
a) uzavřené (výběr zcela správných odpovědí)
b) strukturované (kombinace úkolů, rozhodování ano – platí, ne, neplatí)
c) otevřené (doplňování pojmů do textu)

V testových otázkách se předpokládá znalost pojmů, stručná charakteristika
významných osobností, znalost základních letopočtů, vazba míst a událostí (v rozsahu
probíraném na seminářích).
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