
 

 

Witam Kochani, życzę Wam zdrowych i wesołych świąt!!! Tym razem dwie lekcje, bo po 

świętach załapaliście się na jeszcze jedną:) Wiem, że się cieszycie:) 

KLASA 5a 

- proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego: 

T: Nowe państwa w Europie. 

Cel: będę znał(a): dokonania Karola Wielkiego, będę wiedział (a) kiedy powstało państwo 

Franków i jakie państwa powstały po podziale państwa Karola Wielkiego. 

1. proszę przepisać z podręcznika 1 pkt str. 118 

2. proszę przepisać z podręcznika 2 pkt. Str 118 

3. W 800 roku Karol Wielki przyjął z rok papieża koronę cesarską. 

(najwybitniejszy przedstawiciel Franków z dynastii Karolingów) 

4. Dlaczego Karola nazwano Wielkim? 

- za jego czasów nastąpił rozwój nauki i kultury 

(system szkolnym przez niego wprowadzony przetrwał następne 500lat, nakazał duchownym 

prowadzenia szkół przy parafialnych), 

-stoczył wiele zwycięskich bitew, 

(pokonał Sasów, terytorium jego państwa rozciągało się od rzeki Łaby do rzeki Ebro, od 

Morza Północnego do Rzymu), 

-wprowadził jedną monetę – denar 

(posługiwała się nim cała Europa, w tym Polska, denar była także znane w Imperium 

Rzymskim) 

-językiem urzędowym stała się łacina,  

-nowe państwa przyjęły organizację państwa stworzoną przez Karola Wielkiego ( np.: sposób 

prowadzenia kancelarii królewskich). 

2. W 843 roku w Verdun dokonano podziału państwa Karola Wielkiego na 3 części: 

wschodnią, zachodnią i środkową. Dało to początek istniejącym do czasów obecnych trzem 

największym państwom Europy zachodniej: Francji, Niemcom i Włochom. 

-ciekawostki, których nie trzeba przepisać:) 

* Od imienia Karola Wielkiego pochodzi polskie słowo król. 

* Za czasów Karola Wielkiego nie było stolic, król z całą swoją służbą przemieszał się z 

miasta do miasta, a jego ulubionym miastem był Akwizgran. 

-proszę obejrzeć filmy: 

Był Sobie Człowiek – Karolingowie 

https://www.youtube.com/watch?v=9EW1N39VjdM 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9EW1N39VjdM


- proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego: 

T: Konflikt papiestwa z cesarstwem. Wyprawy krzyżowe. 

Cel: będę znał(a): skutki wielkiej schizmy wschodniej, przyczyny oraz skutki wypraw 

krzyżowych 

1.  W 1054 roku doszło do schizmy wschodniej, czyli rozłamu w chrześcijaństwie na kościół: 

katolicki i prawosławny.   

WIARA KATOLICKA PRAWOSŁAWNA 

ŚWIĄTYNIA KOŚCIÓŁ CERKIEW 

JĘZYK ŁACINA GREKA 

OSOBA, KTÓRA STOI NA 

CZELE 

PAPIEŻ PATRIARCHA 

KONSTANTYNOPOLU 

DUCHOWNY KSIĄDZ KSIĄDZ 

PRAWOSŁAWNY/POP 

(może się żenić) 

2. przepisz z podręcznika punkt 3 str 121 

3. przepisz z podręcznika punkt 3 str 121 

4. Przyczyny wypraw krzyżowych: 

- wrogość Turków wobec chrześcijan w Ziemi Świętej, 

- wezwanie papieża Urbana II do obrony świętych miejsc chrześcijańskich, 

-ubożenie rycerstwa. 

5. Najważniejsze wydarzenia: 

- pierwsza krucjata, czyli inaczej wyprawa krzyżowa odbyła się w 1096 roku, 

- w 1099 roku krzyżowcy utworzyli w Palestynie  chrześcijańskie Królestwo Jerozolimskie, 

- w 1291 roku upadła Akka ostatnia twierdza krzyżowców w Ziemi Świętej. 

6. Skutki wypraw krzyżowych: 

-poznanie przez Europejczyków kultury arabskiej i bizantyjskiej, 

-pogorszenie stosunków między chrześcijanami, a muzułmanami, 

-osłabienie Bizancjum, 

-powstanie zakonów rycerskich. 

7. Zakony rycerskie ( zakony, które modlą się i walczą): 

- Krzyżacy (niemiecki) 

- Templariusz (francuski) 

- Joannici (włoski) 

-ciekawostki, których nie trzeba przepisać:) 

* Cerkiew budowana jest na planie krzyża równoramiennego lub koła. W kościele 

prawosławnym używa się kalendarza juliańskiego. Najwięcej wyznawców jest w Rosji, ale w 

Grecji jest to religia państwowa. 

* Joannici inna nazwa to zakon maltański albo szpitalnicy. Zajmują się chorymi i 

potrzebującymi. Siedzibą zakonu jest Rzym, mają oni własną konstytucję, walutę, wydają 

znaczki pocztowe, tablice rejestracyjne oraz wystawiają paszporty. 



* Krucjat było siedem. Była także krucjata dziecięca. Wierzono, że niewinne istoty pokonają 

muzułmanów i odzyskają Ziemię Świętą. Dzieci nie dotarły na miejsce, zginęły z powodu 

choroby i głodu.  

* Od czasów krucjat w Europie są cyfry arabskie.  

-proszę obejrzeć filmy: 

"Archiwum X Kościoła" odc. 22 - Zakony rycerskie 

https://www.youtube.com/watch?v=NyxecgrG2CU 


