1. Dějiny pravěku a starověku
 postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit
 vysvětli pojem „neolitická revoluce“
 periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou
 popiš keltskou společnost
 staroorientální státy
 starověký Egypt
 starověká Čína
 starověká Indie

2. Starověké Řecko
 starověká Kréta
 řecká polis
 archaická Sparta a Athény
 řecko-perské války
 helénismus

3. Starověký Řím
 Etruskové
 vznik Říma
 zápas plebejů s patriciji
 punské války
 první a druhý triumvirát
 římské císařství
 kultura starověkého Říma

4. Raně středověké evropské říše
 stěhování národů
 Francká říše
 vláda Karla Velikého a obnovení západního císařství
 rozdělení říše
 Byzantská říše
 Kyjevská Rus
 Popis arabského světa a islámské kultury
 Porovnání islámské a křesťanské společnosti
 Objasnění expanze středověké Evropy a její důsledky (křížové výpravy)
 Popis pronikání Tatarů do východní Evropy a zánik jejich zdejšího panství
5. První státní útvary na našem území
 Sámova říše
 dějiny Velkomoravské říše
 cyrilometodějská mise, kultura a společnost doby velkomoravské
 počátky českého státu, charakteristika vlád jednotlivých panovníků
 kultura a společnost v 10. a 11. století, románský sloh

6. Český stát v letech 1055 – 1306 a západní Evropa v 9. - 12. století
 vzestup českého státu na konci 12. a na počátku 13. století
 posloupnost přemyslovských panovníků s důrazem na vládu Přemysla I. Otakara,
Václava I., Přemysla II. Otakara a Václava II.
 objasnění vzniku a vývoje evropských státních útvarů – Anglie, Francie a normanské
státy

7. Český stát za vlády Lucemburků
 zápas o český trůn po vymření Přemyslovců
 vláda Jana Lucemburského a jeho význam v zahraniční politice
 rodová politika Lucemburků
 Karel Lucemburský – markrabě moravský
 vláda císaře Karla IV. – domácí a říšská politika
 úpadek lucemburské moci za krále Václava IV. a krize katolické církve
 gotická kultura

8. Husitské revoluční hnutí a doba pohusitská
 úpadek katolické církve a papežské schizma
 Husův střet s církví
 hlavní husitské směry a jejich charakteristika
 husitský program
 husitská revoluce, její průběh a důsledky
 zápas o český trůn
 vláda Jiřího z Poděbrad

9. Evropská reformace a renesance v zaalpských zemích
 luterská reformace
 kalvínská reformace
 reformace na britských ostrovech
 katolická reformace, církevní koncily
 partikularismus
 německá selská válka
 humanismus a renesance
 středověká vzdělanost

10. Český stát v raném novověku
 politické, hospodářské, sociální a náboženské poměry v Českém království v poslední
čtvrtině 15. a v 16. století za vlády Jagellonců a Habsburků
 Jagellonci na českém trůně
 mocenský nástup Habsburků, vláda Ferdinanda I. a jeho snaha o centralizovanou
monarchii
 Česká konfese
 vláda Rudolfa II.
 stavovské povstání a bitva na Bílé hoře a poprava 27 českých pánů na Staroměstském
náměstí a Obnovené zřízení zemské

11. Přechod od středověku k novověku
 zámořské plavby a světový obchod v 15. a 16. století
 boj Nizozemí za samostatnost
 třicetiletá válka, její průběh a důsledky
12. Dějiny Anglie a Francie v 16. a 17. století. Střední a východní Evropa v 17. a 18. století.
 Anglie za Tudorovců
 Anglická revoluce
 Náboženské války ve Francii a počátky absolutismu
 Ludvík XIV.
 úpadek Polska a postupné rozdělování polského území mezi sousední státy
 nástup dynastie Romanovců na carský trůn
 vláda Petra I. Velikého
 vláda Kateřiny II. Veliké
 vznik Pruska a jeho přeměna v militaristický stát
13. Habsburská monarchie a země Koruny české v letech 1648 – 1790
 politické a správní důsledky stavovského povstání a třicetileté války pro české země
 vlády habsburských panovníků Leopolda I., Josefa I., Karla VI. a pragmatická sankce
 Marie Terezie
 válka o dědictví rakouské
 Josef II., osvícenství, osvícenské reformy
 baroko
14. Osvícenství, Velká francouzská revoluce a napoleonské války
 charakteristika osvícenské filozofie
 situace ve Francii v předvečer VFR
 průběh Velké francouzské revoluce (1., 2., 3. fáze revoluce, revoluční program a
 osobnosti)
 posouzení významu a vlivu VFR a srovnání VFR s revolucemi 16. a 17. století
 charakter napoleonské vlády, napoleonských válek
 příčiny Napoleonovy porážky
 Vídeňský kongres a poválečné uspořádání Evropy

15. Dějiny USA od vzniku do konce 19. století
 první osady v Severní Americe
 rozdíly mezi severními a jižními koloniemi
 spor kolonií s Anglií
 válka za nezávislost kolonií
 Prohlášení nezávislosti
 Válka Jihu proti Severu
 Období rekonstrukce
 Dominance USA na americkém kontinentě

16. Revoluční vlny 20. – 40. let v Evropě a českých zemích
 vysvětli pojem Svatá aliance
 revoluce ve 20. a 30. letech 19. století v Evropě – národní hnutí
 rok 1848 v Evropě, v Habsburské monarchii a v českých zemích

17. Vývoj v Evropě a českých zemích ve 2. polovině 19. století
 vývoj Anglie ve 2. polovině 19. století
 Francie za Napoleona III.
 sjednocení Itálie a Německa
 politické, ekonomické a sociální poměry v Rusku v 2. polovině 19. století
 Bachův absolutismus
 Češi a česká politika v habsburské monarchii
 vysvětli pojmy: liberalismus, konzervatismus, socialismus, marxismus, bolševismus,
anarchismus, radikalismus, demokracie

18. Evropa a svět před 1. světovou válkou a 1. světová válka
 vznik Dvojspolku a Trojspolku
 vznik Trojdohody
 vznik Balkánského bloku
 mezinárodní vztahy před vypuknutím 1. světové války a příčiny válečného konfliktu
 4 fáze 1. světové války
 československý odboj a jeho význam pro vznik samostatného čs. státu,
československé legie

19. Vznik ČSR a její vývoj do Mnichova 1938. Druhá republika.
 vědecké, společenské a politické působení TGM
 vyhlášení republiky
 mírová konference v Paříži
 přijetí ústavy, národnostní struktura státu, zahraniční orientace, Švehlovy vládní
kabinety, významná politická uskupení v ČSR
 hospodářská konjunktura 1924 – 1929
 vliv hospodářské krize na obyvatelstvo a na stabilitu republiky
 boj československé demokracie o přežití
 Mnichov 1938 a Druhá republika

20. Evropa a svět v letech 1918 až 1938
 ruské revoluce 1917 a bolševická diktatura v sovětském Rusku
 Výmarská republika
 krach na newyorské burze
 důsledky hospodářské krize ve světě
 evropské diktatury
 nástup nacismu v Německu
 stalinistická diktatura v SSSR
 politika západních velmocí, úsilí o kolektivní bezpečnost, rozpad versailleského
systému

21. Druhá světová válka ve světě
 příčiny druhé světové války
 průběh války na evropských i mimoevropských bojištích včetně porážky fašistického
bloku a osvobození
 válečné zločiny (pojmy kolaborace, diaspora, pogrom, ghetto, šoa, holocaust Židů a
Romů, konečné řešení židovské otázky, Norimberský proces)
 protinacistický odboj

22. České země a Slovensko za druhé světové války
 zřízení Protektorátu Čechy a Morava
 postavení Protektorátu ve vztahu k Třetí říši,
 vznik Slovenského štátu
 protinacistický odboj
 perzekuce českého národa, konečné cíle nacistů vzhledem k Protektorátu
 protinacistický odboj

23. Vývoj Československa v letech 1945 – 1992 a vznik České republiky 1993
 rozchod s politickým systémem předmnichovské republiky
 únorový převrat 1948
 základy socialistické ekonomiky
 politické procesy v 50. letech
 pokus o reformu socialismu v Československu v roce 1968
 sovětská okupace a normalizace
 Charta 77
 zhroucení komunistického režimu, 17. listopad 1989
 politická a ekonomická situace v Československu na počátku 90. let
 rozdělení státu

24. Studená válka
 poválečné uspořádání světa
 charakteristika studené války
 vývoj v Sovětském svazu a USA
 karibská krize

25. Demokratický svět po druhé světové válce
 politický vývoj ve VB, Francii a SRN
 globální problémy soudobého světa: válečné konflikty 2. poloviny 20. století
(izraelsko-arabský konflikt, korejská válka, vietnamská válka, válka v Perském zálivu)
 konec studené války a pád železné opony
 vznik a vývoj významných světových a evropských organizací (OSN, NATO, EU) a jejich
význam

