Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21
www.gymceska.cz

Maturitní témata
DĚJEPIS
1. Vývoj lidské společnosti v pravěku, pravěké kultury, Keltové na našem území.
2. Nejstarší civilizace – orientální despocie.
3. Starověké Řecko – základ evropské civilizace /politický vývoj, kultura/.
4. Starověký Řím – jeho vývojové odlišnosti od egejského světa /politický vývoj,
kultura/.
5. Raný středověk – Evropa v 5. - 11. stol. /vznik jednotných státních monarchií po
rozpadu západořímské říše a stěhování národů, první feudální státy v Evropě –
Franská říše, Byzantská říše/.
6. První státní útvary na našem území /vývoj od příchodu Slovanů, Velká Morava,
počátky českého státu/.
7. Vrcholný středověk – Evropa ve 12. - 15. stol. /projevy vrcholného středověku v
ekonomikách a v politickém vývoji jednotlivých monarchií/.
8. České země za posledních Přemyslovců a za Lucemburků.
9. České země v 15. století /počátek reformace, husitství/.
10. České země v době poděbradské a jagellonské /počátky stavovského státu/.
11. Kultura středověku a raného novověku /románský sloh, gotika, manýrismus, baroko/.
12. Evropa na prahu novověku – humanismus, renesance, reformace, zeměpisné objevy.
13. Počátky habsburské vlády v Čechách, stavovský odboj, třicetiletá válka.
14. České země v době pobělohorské, osvícenský absolutismus Marie Terezie a Josefa II.
České národní obrození.
15. Buržoazní revoluce v Evropě v 16. - 18. stol. /Nizozemí, Anglie, Francie/.
16. Napoleonské období v evropských dějinách a vývoj evropských států od Vídeňského
kongresu do r. 1848.
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17. Revoluční rok 1848 v Evropě a u nás.
18. Evropské mocnosti a česká politika ve 2. polovině 19. stol.
19. Vznik USA a dějiny USA do první světové války.
20. První světová válka a naše dějiny v letech 1914–1918.
21. Versaillesko-washingtonský systém. Politický a ekonomický vývoj světa ve 20. a 30.
letech 20. století.
22. Vznik ČSR a její vývoj v letech 1918–1938/1939.
23. Druhá světová válka a naše dějiny v tomto období. /Protektorát Čechy a Morava
s připomenutím předchozího období tzv. „Druhé republiky“/.
24. Vývoj po 2. světové válce /Postupimská konference, bipolární svět, konec studené
války/.
25. Vývoj v Československu po 2. světové válce /1945–1989/.

