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1. La vida primitiva del hombre, sus primeros grandes progresos y el arte en la Prehistoria
Pravěk lidstva, první velké úspěchy člověka a pravěké umění.
2. El desarrollo de las civilizaciones del Oriente Próximo, Persia, India y China en la Antigüedad.
Rozvoj starověkých civilizací na Blízkém východě, Persie, Indie a Čína ve starověku.
3. La civilización clásica de Grecia.
Starověké Řecko.
4. El Imperio romano. La Hispania romana.
Římská říše. Hispánie a Římané.
5. Las invasiones, los reinos germánicos y fin de la unidad romana. La Hispania visigoda.
Invaze germánských národů, germánská království a konec římské jednoty. Hispánie za Vizigótů.
6. La llegada de los musulmanes a la Península Ibérica, Al-Andalus.
Příchod Arabů na Iberský poloostrov, Al-Andalus.
7. La sociedad feudal en la Alta Edad Media. El arte románico.
Společnost v raném feudalismu. Románské umění.
8. La Europa de las ciudades en la Baja Edad Media. El arte gótico.
Městská společnost v období rozvinutého feudalismu. Gotické umění.
9. Los Estados europeos del Renacimiento. El reinado de los Reyes Católicos.
Evropské státy v období renezance. Panování Katolických králů ve Španělsku.
10. La ampliación del mundo conocido.
Rozšiřování známého světa.
11. La monarquía hispánica en el siglo XVI.
Španělská monarchie v 16. století.
12. Los Estados europeos del Barroco. La cultura del Barroco.
Evropské státy v období baroka. Barokní kultura.
13. El fin del Antiguo Régimen. La era de las grandes revoluciones en el siglo XVIII.
El arte en el siglo XVIII.
Osvícenský absolutismus. Epocha velkých revolucí v 18. století. Umění 18. století.
14. La Europa de la Restauración. La emancipación de las colonias españolas de América.
Evropa za Napoleona a po napoleonských válkách. Války za nezávislost Latinské Ameriky.
15. La Revolución económica en los siglos XVIII y XIX. Capitalismo y sociedad burguesa,
el movimiento obrero.
Hospodářská revoluce v 18. a 19. století. Kapitalismus a buržoazní společnost, dělnické hnutí.
16. Las revoluciones liberales del siglo XIX en Europa. La España liberal.
Buržoazní revoluce v 19. století v Evropě. Liberální Španělsko.
17. La época del Imperialismo. Europa y los EE.UU. en el último tercio del siglo XIX.
Období imperialismu. Evropa a USA v poslední třetině 19. století.
18. En torno a la Primera Guerra Mundial. La revolución rusa.
Světová politika před první světovou válkou. První světová válka. Ruská revoluce.
19. En torno a la Segunda Guerra Mundial. El fascismo italiano y nazismo alemán.
Svět mezi válkami. Druhá světová válka. Italský fašismus a německý nacismus.
20. La II República española y la Guerra civil española. La dictadura franquista y la transición española.
Druhá španělská republika a španělská občanská válka. Diktatura za Franka a přechod
Španělska k demokracii.
21. Historia de los países latinoamericanos.
Dějiny latinskoamerických zemí.
22. La descolonización y los problemas del Tercer Mundo.
Dekolonizace a problémy třetího světa.

23. La división del mundo en bloques después de la Segunda Guerra Mundial. Sistemas políticos
y económicos capitalistas y socialistas.
Rozdělení světa do bloků po druhé světové válce. Kapitalistické a socialistické politické
a ekonomické systémy.
24. Regímenes políticos y sus conflictos internos en el mundo actual. Principales centros
de tensión en las relaciones internacionales. La cultura en el siglo XX y la contracultura.
Politické režimy a jejich vnitřní konflikty v současném světě. Hlavní ohniska napětí
v mezinárodních vztazích. Cesty kultury ve 20. století.

Maturitní otázky byly projednány na předmětové komisi 6.9. 2019.
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Anexo:
Los temas con el número 7, 8, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 23 y 24 incluyen los temas correspondientes
de la historia checa.
Dodatek:
V rámci maturitních otázek číslo 7, 8, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 23 a 24 budou zařazena témata
z českých dějin odpovídající danému historickému kontextu.

