
DĚJEPIS - MATURITNÍ OTÁZKY 

 

 

1. Antické Řecko a Řím a jejich odkaz  

 

2. Evropa na počátku středověku – Francká říše, Byzantská říše, Svatá říše římská, 

císařství a papežství  

 

3. Středověká církev a šlechta  

4. Střední Evropa v raném středověku – Sámova říše, Velká Morava, počátky českého, 

uherského a polského státu 

5. Vrcholný středověk – hospodářství, společnost, kultura a vzdělanost  

6. České království za Přemyslovců a prvních Lucemburků – od prvních přemyslovských 

králů po Karla IV.  

7. České království v pozdním středověku – poslední Lucemburkové, husitství, 

poděbradská doba  

8. Evropa na počátku novověku – humanismus a renesance, objevování světa  

9. Reformace a katolická reforma  

10. Evropa 16. a 17. století – staré a nové mocnosti a jejich soupeření, třicetiletá válka 

11. Evropa a islám – stýkání a potýkání (islám a arabská expanze, křížové výpravy, 

turecká expanze) 

12. České země v raném novověku – jagellonská éra, nástup Habsburků a české země před 

Bílou horou 

13. Parlamentarismus a absolutismus – Anglie a Francie v 17. století  

14. Evropa ve věku baroka a osvícenství – baroko a klasicismus, osvícenský absolutismus 

a reformy  

15. Vznik Spojených států a cesta Spojených států mezi mocnosti – od cesty k nezávislosti 

po zrození velmoci na konci 19. století 

16. Velká francouzská revoluce – klíčové ideje, příčiny a důsledky  

17. Napoleonské války a Evropa po Vídeňském kongresu – klíčové evropské události          

1. poloviny 19. století  

18. České národní obrození v evropském kontextu – ideové kořeny, cíle a významné 

osobnosti českého národního hnutí  

19. Průmyslová revoluce – příčiny a důsledky průmyslového rozvoje v 18. a 19. století 

20. Klíčové události evropských dějin 2. poloviny 19. století – Krymská válka, sjednocení 

Itálie a Německa, evropský kolonialismus, vzestup Spojených států a Japonska 

21. Česká politika v habsburské monarchii v 19. století – stručná charakteristika vývoje, 

klíčové politické síly a osobnosti  



22. První světová válka – příčiny, klíčové události a osobnosti, důsledky 

23. Vznik Československa a první Československá republika ve 20. letech  

24. Totalitní a diktátorské režimy v meziválečném období  

25. Československo ve 30. letech, mnichovská krize a období protektorátu  

26. Druhá světová válka – příčiny, klíčové události a osobnosti, důsledky 

27. Svět v období studené války – utváření sovětského bloku, vznik vojenských aliancí, 

hlavní ohniska napětí mezi Východem a Západem v 50.–60. letech 20. století  

28. Československo po druhé světové válce – od poválečných let po období normalizace  

29. Svět na přelomu 2. a 3. tisíciletí – konec studené války, krize a rozpad sovětského 

bloku, rozpad SSSR, Československa a Jugoslávie, rozšiřování NATO a EU, neklidný 

Blízký východ a mezinárodní terorismus 

 

 


