Archeologie – věda, která se zabývá studiem hmotných pramenů.
Muzeum – instituce, která slouží k uchovávání a vystavování hmotných pramenů.
Numismatika – věda, která se zabývá studiem mincí, ale i platidel obecně.
Přisvojovací hospodářství – způsob obživy pravěkých lidí, lov zvěře a sběr plodin.
Pěstní klín – nástroj pravěkých lidí, byl používán k různým činnostem = byl univerzální.
Neolit – mladší doba kamenná, po oteplení klimatu lidé přešli k usedlému způsobu života.
Hieroglyfy – původně obrázkové písmo starého Egypta.
Mumifikace - proces přípravy mrtvého na posmrtný život.
Kartágo – město v severní Africe, konkurent starověkého Říma v tzv. punských válkách.
Mínójská kultura – kultura starověké Kréty, kulturu tak nazval archeolog Arthur Evans.
Schliemann Heinrich – německý archeolog, který objevil pozůstatky starověké Tróje.
Kyklopské zdivo – zdivo z velkých kamenných bloků.
Homér – legendární autor nejznámějších starověkých eposů – Ilias a Odyssea.
Archonti – nejvyšších úředníků v Athénách, vládli v počtu devíti.
Solón – nejvyšší úředník v Athénách, zavedl zákony, které znemožňovaly, aby svobodní
obyvatelé Athén mohli upadnout do otroctví kvůli dluhům.
Marathón – město na poloostrově Attika, v roce 490 př.n.l. se zde odehrála bitva, ve které
Athéňané porazili Peršany.
Peloponéská válka – válka mezi Athénami a Spartou, 431-404 př. n. l.
Amfiteátr – přírodní divadlo půlkruhovitého tvaru, zasazené do terénu, s výbornou
akustikou.
Parthenón – chrám zasvěcený bohyni Athéně, stojí na vršku Akropolis v centru Athén.
Zeus – vládce řeckých bohů, (v ostatních pádech tvary jména – Dia, Diovi, Diem)
Epidaurus – významné město ve starověkém Řecku, dochovaný amfiteátr a Asklépiův chrám.
Discobolos – soška atleta, který se chystá hodit diskem, autorem je Myrón.

Gordický uzel – legendární uzel ve městě Gordion. Kdo ho rozváže, má se stát vládcem Asie.
Alexandr Makedonský ho prý rozsekl mečem.
Patricijové – potomci původních rodů starověkého Říma, plnoprávní a bohatí, mohli být
voleni do nejvyšších úřadů.
Plebejové – obyvatelé starověkého Říma, kteří byli neurození, nemajetní, neměli přístup ke
státním úřadům.
Naumachiá – zvláštní typ gladiátorských her, boj se odehrával na válečných lodích.
Capua – město nedaleko od Neapole, ve starověku zde byla jedna z gladiátorských škol,
začalo zde Spartakovo povstání.
Triumvirát – spojenectví tří vlivných politických vůdců ve starověkém Římě.
Léno – latinsky feudum, půda, kterou panovník propůjčuje do držení členům své družiny.
Níká – povstání v byzantské říši proti Justiniánovi I., rok 532.
Interdikt – zákaz účasti na svátostech, druhý nejtěžší církevní trest.
Reformace – hnutí za nápravu poměrů v katolické církvi.
Defenestrace – násilné vyhození z okna.
Manufaktura – ruční velkodílna, práce na výrobku je rozdělena mezi větší počet dělníků,
významná je ještě ruční práce, využití strojů není příliš významné.
Pragmatická sankce – listina, která umožnila v případě vymření mužské linie přechod
následnictví trůnu také na dceru, v roce 1713 vydal Karel VI.
Merkantilismus – ekonomická teorie, která podporovala vývoz zboží a omezovala dovoz
hotových výrobků.
Toleranční patent – zajišťoval náboženskou svobodu pro nekatolická vyznání, vydán v roce
1781 Josefem II.
Dualismus – rozdělení říše na dva svébytné celky s vlastními parlamenty a zákony, společná
byla některá ministerstva a panovník, 1867 – Rakousko-Uhersko.
Fundamentální články – pokus o česko-německé vyrovnání v Rakousku-Uhersku.
Punktace – rozdělení českých zemí na české a německé okresy, 1890.
Konstituční monarchie – stát, kdy je panovníkova moc omezována ústavou.

Staročeši – jedna ze dvou významných skupin českých politiků ve druhé polovině 19. století,
čelným představitelem byl F. Palacký.
Dvojvládí – období mezi dvěma revolucemi v roce 1917 v Rusku, kromě prozatímní vlády mají
velký vliv sověty.

