NMGR. HISTORIE
OKRUHY OTÁZEK SZZ - OBECNÉ DĚJINY
PLATNÉ OD ZS 2016/2017
1) Vznik středověké Evropy – Merovejská a Franská říše
2) Byzanc jako pokračovatelka římské tradice do křížových výprav
3) Byzanc od počátku křížových výprav do svého zániku
4) Křesťanství a jeho vliv na formování středověké Evropy
5) Středověká Evropa a muslimský svět
6) Vikingové a jejich role v dějinách Evropy
7) Otoni – Renovatio imperii Romanorum
8) Svatá říše římská ve středověku
9) Křížové výpravy do Svaté země. Příčiny, průběh, důsledky
10) Formování střední a východní Evropy (Polsko, Uhry, Kyjevská Rus)
11) Vznik a vývoj středověké Francie (od nástupu Kapetovců po vládu Ludvíka IX. Svatého)
12) Vznik a vývoj středověké Anglie (od Viléma Dobyvatele po vládu Eduarda I.)
13) Tzv. stoletá válka – příčiny, průběh, důsledky
14) Italská a zaalpská renesance
15) Velké zámořské objevy, jejich význam a důsledky
16) Západní a jihozápadní Evropa v 16. století
17) Střední, severní a východní Evropa v 16. století
18) Reformace a protireformace; základní klasifikace náboženského vývoje v 16. a 17. století
19) Třicetiletá válka – příčiny, průběh, důsledky
20) Zrození velmoci: Anglie (Velká Británie) v éře Stuartovců (1603–1714)
21) Francie Ludvíka XIV. a západní Evropa v době francouzské hegemonie
22) Absolutistické státy v 16.–18. století a jejich klasifikace
23) Rakousko a „turecké války“; vývoj Osmanské říše v 17. a 18. století
24) Severní a východní Evropa ve druhé polovině 17. a na počátku 18. století
25) Mezinárodní konflikty a vnitřní vývoj velmocí v letech 1715–1789
26) Evropské velmoci a jejich kolonie – sedmiletá válka v koloniích a vznik Spojených států amerických
27) Anglická (britská) průmyslová revoluce. Hospodářský vývoj Evropy a ekonomické teorie 17.–19.
století
28) Evropská kultura a umění v 16.–18. století
29) Evropa v předvečer Velké francouzské revoluce: osvícenství a krize „starého režimu“
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30) Velká francouzská revoluce a její důsledky
31) Francie od pádu direktoria po restauraci Bourbonů
32) Vídeňský kongres; Svatá aliance a Evropa v době kongresů Svaté aliance
33) Evropa v éře revolucí (od počátku 20. let 19. století do roku 1848)
34) Revoluční rok 1848 v Evropě a jeho důsledky
35) Sjednocení Itálie a Německa v kontextu mezinárodních vztahů; jejich vnitřní vývoj do první světové
války
36) Velká Británie ve viktoriánské a edwardiánské éře a její zahraniční politika; Francie ve druhé
polovině 19. a na počátku 20. století a její zahraniční politika
37) Rakousko (Rakousko-Uhersko) ve druhé polovině 19. století a jeho zahraniční politika;
vnitropolitický vývoj Ruska v 19. století a jeho zahraniční politika
38) Dálný východ v 19. a na počátku 20. století – Japonsko, Čína
39) Spojené státy americké na cestě k postavení světové velmoci (1861-1914)
40) Velmocenská politika ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století
41) První světová válka: příčiny, průběh, důsledky (1914–1918)
42) Pařížská mírová konference a vznik tzv. versaillesko-washingtonského systému
43) Otázka německých reparací a pokusy o vytvoření evropské kolektivní bezpečnosti (1919–1929)
44) Komparace fašismu a nacismu v meziválečné Evropě
45) Rusko (Sovětský svaz) mezi dvěma světovými válkami (1917/18–1941)
46) Zlatá dvacátá léta ve Spojených státech
47) Dálný východ mezi dvěma světovými válkami - Japonsko a Čína
48) Velká hospodářská krize a její důsledky ve 30. letech 20. století
49) Evropa a svět v předvečer druhé světové války (1931/34–1938/39); politika appeasementu a její
důsledky
50) Španělská občanská válka a základní rysy Francovy diktatury
51) Druhá světová válka; příčiny, průběh, důsledky (1939–1945)
52) Mezinárodní krize první fáze studené války (1945–1953)
53) Světové krize roku 1956 (Suezská krize, Maďarská krize, Polská/Poznaňská krize)
54) Svět na pokraji „jaderné apokalypsy“ - Karibská krize a druhá Berlínská krize
55) Sovětský svaz a východní blok za vlády N. S. Chruščova a L. I. Brežněva
56) Vnitropolitický a hospodářský vývoj Spojených států amerických po druhé světové válce
57) Rozpad koloniálních říší a svět v éře postkolonialismu
58) Základní rysy evropského integračního procesu 1924-1993
59) Blízký a Střední východ ve světové politice po roce 1945
60) Příčiny pádu Sovětského svazu a jeho satelitů v 80. letech a na počátku 90. let 20. století
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