MATURITNÍ OTÁZKY Z DĚJEPISU
PRŮBĚH A HODNOCENÍ ZKOUŠKY
školní rok: 2019 - 2020
studium: čtyřleté
MATURITNÍ OTÁZKY
1. Pravěk lidstva
2. Orientální despocie
3. Starověké Řecko
4. Římské dějiny
5. Raný středověk, Evropa po zániku antiky
6. Rozvinutý středověk
7. České země v rozvinutém středověku
8. Husitské období
9. Velké zámořské objevy
10. Evropa v náboženských sporech
11. Evropský absolutismus
12. České země raného novověku
13. Revoluční myšlenky před Velkou francouzskou revolucí
14. Revoluční Francie a napoleonská Evropa
15. Ponapoleonská Evropa

16. Revoluce roku 1948
17. Mocenské zápasy druhé poloviny 19. století
18. První světová válka
19. Evropa v meziválečném období
20. První republika
21. Extremismus v meziválečné Evropě
22. Druhá světová válka
23. Studená válka
24. Vývoj Českých zemí po druhé světové válce až do revoluce
PRŮBĚH MATURITNÍ ZKOUŠKY
Student si losuje číslo maturitní otázky. V rámci patnáctiminutové přípravy má k dispozici prázdný
papír (s razítkem školy) na poznámky, psací potřeby a zadání maturitní otázky včetně podotázek
na pracovním listě.
Ústní zkoušku v délce patnácti minut vede hodnotitel – zkoušející, který klade otázky a dělá si v
průběhu zkoušky vlastní poznámky. Hodnotitel – přísedící může mít během zkoušky doplňující
otázky a vede si v průběhu zkoušky vlastní poznámky. Zkoušený má během ústní zkoušky k
dispozici papír s vlastní přípravou vytvořenou během patnáctiminutové přípravné části zkoušky.
Na konci bloku maturitního zkoušení se hodnotitel – zkoušející a hodnotitel – přísedící dohodnou
o výsledné známce.

HODNOCENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY
Hodnotí se:
● Míra zvládnutého učiva k jednotlivým bodům otázek, a to v podobě:
○ znalosti názvosloví pojmu/teorie
○ vysvětlení pojmu/teorie
○ znalosti případných alternativních pojmů/teorii
○ zařazení pojmu/teorii do širších souvislostí otázky
○ V případě vhodnosti také zařazení pojmu/teorie do širších souvislostí současného
světa
● Samostatnost projevu a míra nutnosti zásahu a pomoci hodnotitelů
● Smysluplnost a propojenost struktury otázky jako celku

Výsledné hodnocení se řídí následující tabulkou:
Popis známky
Žák ovládá požadované znalosti uceleně, přesně a výstižně.
Žák ovládá požadované znalosti uceleně, občas narazí na menší nedostatky v přesnosti a
výstižnosti.
Žák projevuje nedostatky v přesnosti a výstižnosti, podstatnější nedostatky dovede s pomocí
zkoušejícího korigovat.
Žák má závažné nedostatky v ucelenosti, přesnosti a výstižnosti, chyby dovede s pomocí
zkoušejícího korigovat.
Žák má velmi závažné nedostatky v ucelenosti, přesnosti a výstižnosti, chyby nedovede
korigovat ani s pomocí zkoušejícího.
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