
KLASA 5c 

- 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 4 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 

Pozdrawiam Jolanta Głodowska:) 

 

 

 

 


