
Témata pro ústní zkoušku profilové části MZ:                   Dějepis 

 

Gymnázium Lovosice              školní rok: 2022/2023 

 

 

1. Nejstarší staroorientální říše 

2. Starověká civilizace v řecké oblasti 

3. Antický Řím 

4. Raně středověký stát 

5. Počátky českého státu 

6. Svět vrcholného středověku 

7. Český stát v době vrcholného středověku 

8. Český stát za husitství a v době pohusitské 

9. Vstup Evropy do novověku 

10. První Habsburkové na českém trůnu 

11. Vývoj habsburského soustátí od pol. 17. století do konce 18. století  

12. Významné mezníky amerických dějin od války za nezávislost do 20. století 

13. Vrchol a úpadek evropského absolutismu 17. a 18. století 

14. Velká francouzská revoluce a napoleonské války 

15. České národní obrození a revoluční rok 1848 

16. Evropa po Vídeňském kongresu do 1. světové války 

17. Česká společnost a politika 1849 – 1914 

18. První světová válka, protirakouský odboj, vznik Československa 

19. Problémy meziválečného světa 

20. Československo mezi 1. a 2. světovou válkou 

21. Druhá světová válka, Češi a Slováci v době nacistické okupace 

22. Poválečný vývoj Československa do zač. 60. let 20. století 

23. Studená válka, hlavní mezinárodně politické události do konce 50. let 20. století 

24. Vývoj Československa v 60. až 90. letech 20. století 

25. Svět v 60. až 90. letech 20. století 

 

 

Poznámka: Zkoušení probíhá podle pracovních listů k jednotlivým otázkám.   

 Student má možnost pracovat s dějepisnými atlasy.       

 Povolené pomůcky: Dějepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia – Pravěk a starověk,                                                                                                                                

                                         Středověk, Novověk I, Novověk II, Dějiny 20. století 

 

 



 

 

Kritéria hodnocení 

Profilová maturitní zkouška z dějepisu probíhá ústní formou. Žáci mají při přípravě k 

dispozici dějepisné atlasy a pracovní list se zadáním maturitní otázky. Hodnocení profilové 

maturitní zkoušky z dějepisu se skládá z několika částí.  

Zkušební komise hodnotí: 

 - celkové porozumění otázce  

- znalost historické faktografie  

- použití odborné historické terminologie 

 - pochopení historických souvislostí  

- schopnost orientace na časové ose 

 - samostatnost ústního projevu nebo potřebu klást dílčí otázky 

 - celkovou jazykovou kulturu  

 


