NOSTRIFIKAČNÍ

OKRUHY

DĚJEPIS

A G Š TĚ P Á N S K Á

1.

Antika- Starověké Řecko , archaické období, městské státy; klasické a helénistické období;
Starověký Řím – období republiky; vznik římského císařství; krize a zánik antické
společnosti. Antická kultura.

2.

Středověká Evropa - vývoj státních útvarů v západní střední a východní Evropě 10.-15.stol.
(Anglie, Francie, Svatá říše římská, Čechy, Uhry, Polsko, Rusko).

3.

Vývoj křesťanství od vzniku k reformacím, Judaismus a Islám (písemné zdroje, principy,
šíření, představitelé, dělení, svátky ).

4.

30-letá válka a vrcholné období absolutismu v Evropě v 16.- 17. století (Anglie , Svatá říše římská
národa Německého, Francie, Rusko, Prusko).

5.

Revoluční změny ve světě na konci 18.
století (Francie, USA a napoleonské války a jejich vliv na Evropu.

6.

Svět v 2. pol. 19.století- sjednocení Itálie, Německa,vznik RU, občanská válka v USA,
Viktoriánská VB, Rusko, liberalismus.

7.

První světová válka příčiny, válčící koalice, průběh bojiště a významné bitvy, důsledky,
versailleský mírový systém.

8.

Nástup totalitních ideologií - bolševismus, fašismus, nacismus (principy, dějinný vývoj,
představitelé,šíření,, světová hospodářská krize; Velká Británie a USA v meziválečném období.

9.

Druhá světová válka příčiny, průběh, válčící koalice, bojiště a významné bitvy, konference
Teherán, Jalta, Postupim; holocaust, důsledky 2. světové války.

10. Studená válka, železná opona, Trumanova doktrína, Marshallův plán, rozdělené Německo,
I. berlínská krize.
11. Politika supervelmocí USA - SSSR, jaderné zbraně, vznik NATO, RVHP, Varšavské smlouvy a ES.
12. Asie, Afrika, a Latinská Amerika po 2. světové válce, proces dekolonizace, jeho příčiny,
průběh a výsledky, Indie, komunistická Čína a Severní Korea, Kuba.
13. Válečné konflikty 50. - 80. léta ve světě - Korea, Vietnam, vznik státu Izrael a další válečné
konflikty s tím spojené, II. berlínská krize, Karibská krize, válka v Afghánistánu.
14

Krize a rozpad komunistického bloku- destalinizace, Maďarsko 1956, Československo 1968,
boj za lidská práva po Helsinské konferenci, pád bloku 1989.

15. Svět po skončení studené války, rozpad SSSR, války v bývalé Jugoslávii, integrace do NATO a
EU, mezinárodní terorismus po 11. září 2001- Afghánistán, Irák, Blízký východ; světová
hospodářská krize.

