
 

 

 

MATURITNÍ OTÁZKY Z DĚJEPISU 
 

1. Pravěk lidstva, naše země v pravěku, starověk – staroorientální státy 

 

2. Starověké Řecko, Makedonie, helénismus 

 

3. Starověký Řím 

 

4. Stěhování národů, vznik barbarských království, franská říše, úloha křesťanství, církevní 

rozkol, lenní systém, Byzanc, Arabové, Turci 

 

5. Vznik a vývoj Svaté říše římské, expanze Maďarů, vznik a vývoj uherského, polského a 

ruského státu do 15. stol. 

 

6. Příchod Slovanů na naše území, Sámova říše, Velká Morava, vznik českého 

přemyslovského státu, doba knížecí, románská kultura 

 

7. Normané, vznik centralizovaných monarchií v Anglii a ve Francii, stoletá válka 

 

8. Rozmach českého státu za posledních Přemyslovců, Lucemburkové, gotická kultura 

 

9. Krize církve, její příčiny, snahy o nápravu, husitství a jeho význam v našich dějinách, 

doba poděbradská 

 

10. Humanismus a renesance, zámořské objevy a jejich důsledky, vznik   absolutistického 

státu ve Španělsku a revoluce v Nizozemí 

 

11.  Reformace v Evropě, náboženské války, tridentský koncil,  protireformace 

 

12. Český stát za Jagellonců, nástup Habsburků, boj českých stavů  s Habsburky za 

náboženskou svobodu a stavovská práva 

 

13. Příčiny a průběh třicetileté války, důsledky bitvy na Bílé hoře  a vestfálského míru pro 

naše země, baroko 

 

14. Vznik absolutistických států ve Francii, Prusku a Rusku, trojí dělení Polska 

 

15. Anglická revoluce, model konstituční monarchie, 1. průmyslová revoluce, nástup 

liberalismu, socialistická učení 

 

 

GYMNÁZIUM BLANSKO, 
 

příspěvková organizace 
 



16. Americká revoluce, ústava USA, občanská válka, hospodářský vzestup USA do 1. 

světové války 

 

17. Francouzská revoluce a napoleonské války, Vídeňský kongres, Evropa   po Vídeňském 

kongresu 

 

18. Revoluce 1848 v Evropě, české země v době osvícenského absolutismu, české národní 

obrození, revoluční r. 1848, Bachův absolutismus 

 

19. Evropa v 2. pol. 19. stol., 2. průmyslová revoluce a změny v organizaci výroby a 

podnikání 

 

20. Pád Bachova absolutismu, únorová ústava, rakousko-uherské vyrovnání, pronikání 

myšlenek socialismu do našich zemí, vznik a vývoj nových politických stran  

 

21. Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou, vznik velmocenských seskupení, první 

světová válka, její příčiny a průběh, revoluce v Rusku, versailleská mírová konference a 

washingtonská soustava 

 

22. Vznik ČSR, územní a národnostní problémy, hospodářství, zahraniční politika, 

vnitropolitický systém, úspěšná stabilizace 1. čs. Republiky 

 

23. Vznik totalitních režimů, světová hospodářská krize, vývoj mezinárodních vztahů před 

druhou světovou válkou 

 

24. Hospodářská krize a 1. republika, hledání východisek, ohrožení demokracie, 

sudetoněmecká otázka, cesta k Mnichovu, Mnichov a 2. republika, vznik protektorátu 

25. Druhá světová válka, protifašistický odboj v našich zemích 

 

26. Vývoj Československa po 2. světové válce do r. 1960, vznik komunistické totality, 

politické procesy, útlak a nesvoboda 

 

27. Pražské jaro 1968, normalizace, 17. listopad 1989, Česká republika 

 

28. Svět po 2. světové válce, rozpad protihitlerovské koalice, počátek studené války, rozpad 

koloniálního systému a problémy třetího světa 

 

29. Vývoj jednotlivých států po druhé světové válce – Východ  X  Západ (zejména USA a 

SSSR) 

 

30. Hlavní ohniska konfliktů v 2. pol. 20. st., postavení Číny, úsilí zemíZápadu čelit 

komunistické expanzi a rozpad sovětského bloku    


