Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

MATURITNÍ TÉMATA
DĚJEPIS 2021
1. Vývoj člověka, pravěk od paleolitu až po dobu železnou
2. Nejstarší civilizace v Egyptě a Mezopotámii
3. Nejstarší civilizace na Blízkém Východě, Indii a Číně. Středomořské civilizace - Kréta, Mykény, Féničané,
Etruskové
4. Dějiny Řecka v 8. až 4. století - od městských států k helénismu
5. Vznik Říma, jeho rozkvět od republiky k císařství
6. Antická kultura a rané křesťanství
7. Evropa na přelomu starověku a středověku, utváření středověké Evropy. Státy raného středověku. Židé
ve světových dějinách
8. Arabové, islám, Byzantská říše, křižácké výpravy
9. První slovanské státy, křesťanství u Slovanů, vznik českého státu
10. Středověká společnost, obyvatelstvo, ekonomika, církev. Feudální systém
11. Český stát za posledních Přemyslovců a Lucemburků
12. Kultura a vzdělanost ve středověku
13. Krize středověku a církve. Husitství jako projev této krize. České dějiny 15. století do vymření Jagellonců
14. Evropa ve vrcholném středověku, stoletá válka, černá smrt, Mongolové a Turci
15. Zeměpisné objevy 15. - 17. století, dobytí Ameriky, nové velmoci v Evropě
16. Reformace, renesance a humanismu. Protireformace
17. Evropa v 16. a 17. století. Habsburkové a jejich politika. Třicetiletá válka
18. České dějiny 1526 - 1648. Dějiny města Plzně od založení po současnost
19. Evropa a Čechy po Třicetileté válce, absolutismus a konflikty 17. století a počátku 18. století
20. Novověká věda, osvícenství, osvícenský absolutismus, nové hospodářské prvky novověku, umění 17. a
18. století
21. Anglická revoluce, Francouzská revoluce - její průběh a vliv na dějiny Evropy v 19. století, napoleonská
éra
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22. Vznik USA a jejich vývoj do 1. světové války. Evropa po Vídeńském kongresu, nacionalismus 19. století a
vznik národních států, rok 1848
23. Průmyslová revoluce, liberalismus, socialismus 19. století. České dějiny do 1. světové války
24. Umění a kultura v 19. století a počátku 20. století. Kolonialismus 19. století, koloniální konflikty, 1.
světová válka a její význam
25. Vznik ČSR, První a Druhá republika, Protektorát Čechy a Morava. Československá společnost a kultura v
tomto období. Zlatá dvacátá léta, velká hospodářská krize
26. Světové dějiny mezi dvěma světovými válkami, totalitní režimy a 2. světová válka
27. Československé dějiny 1945 až 1989
28. Poválečný svět, jeho uspořádání v bipolární podobě, studená válka, rozpad sovětského bloku
29. Třetí svět, problém dekolonizace, evropská integrace
30. Světové a naše dějiny po pádu železné opony
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