
Klasa Vb 

Temat 1: Sztuka średniowiecza 

1. Rozwój sztuki w średniowieczu był ściśle związany z chrześcijaństwem. Jej głównym celem było 

głoszenie chwały bożej i przybliżanie ludziom zasad wiary. 

2. W architekturze rozwinęły się 2 style: 

• romański - masywne konstrukcje o grubych murach i małych oknach np. kościół w Tumie pod Łęczycą 

w Polsce. 

• gotycki - strzeliste budowle o cienkich murach z dużymi oknami  np. katedra Notre Dame we Francji 

                                        

 

                                       

                                                                                                                                     

          styl romański                                                                                                                  styl gotycki                                                                                                                                                                                                                                     

 

skorzystaj z serwisu - epodreczniki.pl › sztuka-cenniejsza-niz-zloto 

 

Temat 2: Konflikt papiestwa z cesarstwem  

1. W średniowieczu w Europie narastające różnice dotyczące wiary między chrześcijanami doprowadziły 

do podziału kościoła na: 

• katolicki (zachodni) 

• prawosławny (wschodni).  Podział ten trwa do dziś.  

2. W XI wieku trwa konflikt papiestwa z cesarstwem o inwestyturę, czyli nadawanie przez cesarza 

stanowisk kościelnych duchownym.   

3. W 1122 roku spór zakończył się zawarciem ugody w Wormacji. Odtąd biskupi byli wybierani zgodnie z 

prawem kościelnym, a majątki ziemskie nadawał im cesarz. 

inwestytura – prawo nadawania stanowisk kościelnych 
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Temat 3. Wyprawy krzyżowe 

1. We wczesnym średniowieczu chrześcijanie z Europy pielgrzymowali do Ziemi Świętej (do Palestyny). 

Jednak w XI wieku część Bliskiego Wschodu podbili Turcy, którzy prześladowali chrześcijan.  

2. Przyczyny wypraw krzyżowych 

• wrogość Turków wobec chrześcijan w Ziemi Świętej 

• wezwanie papieża Urbana II do obrony świętych miejsc chrześcijan 

3. Wydarzenie 

• Wyprawy krzyżowe organizowane od XI do XII wieku, czyli walki chrześcijan z muzułmanami 

4. Skutki 

• pogorszenie stosunków pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami 

• poznanie przez Europejczyków zdobyczy kultury arabskiej 

• powstanie zakonów rycerskich 

 

wyprawa krzyżowa –inaczej krucjata, wyprawa wojenna mająca na celu wyzwolenie Ziemi Świętej                                            

spod  władzy muzułmanów 

 

Obejrzyj  prezentację- https://www.youtube.com/watch?v=Dhxik-BkDA8 

        Skorzystaj z  serwisu:  https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje 

 

Praca domowa  

Zadanie 1. Wypisz 5 dzieł sztuki z okresu średniowiecza 

Zadanie 2. Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz prawda - jeśli zdanie jest prawdziwe lub fałsz - jeśli jest       

fałszywe. 

                                                Zdania  
 

prawda fałsz 

Styl gotycki to strzeliste budowle o cienkich murach z dużymi oknami 
 

P F 

Styl romański to masywne konstrukcje o grubych murach i małych oknach 
 

P F 

Konflikt papiestwa z cesarstwem zakończył się ugodą w Wormacji w 1122 roku 
 

P F 

Wyprawy krzyżowe były organizowane w XIV  i XV wieku 
 

P F 
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