
KLASA 5b 

-LEKCJA ON-LINE: wtorek 19.05.2020r, godz. 14.00 – 14.30 Microsoft Teams, 

-proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego: 

T: Sztuka średniowiecza. 

Cel: będę wiedział (a) jakie są typowe cechy stylu romańskiego i gotyckiego w architekturze.   

1. Architektura średniowieczna – cechy stylu romańskiego i gotyckiego. 

 ---------------------- Styl romański Styl gotycki 

sylwetka budowli niski budynek o grubych 

murach, budowle masywne 

wysokie strzeliste budowle 

okna małe i wąskie okna, wnętrze 

tonące w półmroku 

ogromne okna, zakończone ostrymi 

łukami, smukłe, okna z witrażami 

budulec kamień cegła i kamień 

sklepienie kolebkowe i krzyżowe krzyżowo - żebrowe 

przykłady -Katedra Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny w 

Pizie 

-Kościół w Tumie pod 

Łęczycą 

-Katedra Notre Dame we Francji 

-Bazylika Mariacka w Gdańsku 

 

Proszę zapoznać się ilustracją z podręcznika str. 154 - 155 

-ciekawostki, których nie trzeba przepisać:) 

* Styl romański pochodzi od słowa Roma, czyli Rzym. Nawiązywał on do tradycji rzymskich. 

Styl gotycki zapoczątkowano we Francji. 

* W średniowieczu zbudowano najokazalsze katedry, przy nich duchowni prowadzili szkoły 

ale tylko dla zamożnych.  Katedra to siedziba biskupa, to centrum miasta, wokół niej 

zamieszkiwali kupcy i rzemieślnicy, odbywały się przy niej jarmarki. 

* W świątyniach pojawiały się dekoracje.  Były to rzeźby i malowidła ścienne, które 

przedstawiały sceny z Biblii i życia świętych. W ten sposób  przybliżały one niepiśmiennym 

wiernym zasady chrześcijaństwa. W stylu romańskim dekoracje był bardziej ubogie niż w  

gotyku, w którym pojawiły się witraże. 

* Kościoły romańskie pełniły funkcje obronne. W razie najazdu ludzie zatrzymywali się 

wewnątrz kościoła i bronili się przed napastnikami. Okna wówczas służyły jako otwory 

strzelnicze. 

* W stylu gotyckim ogromne i wąskie okna miały przypominać ręce złożone do modlitwy, a 

strzeliste wieże katedr łączyły ziemie z niebem. 

*W gotyku pojawiły się okna zwane rozetami, były one w kształcie róży.  

* Budowle w stylu romańskim to przeważnie obok zamków tylko obiekty sakralne ( czyli 

religijne), w gotyku oprócz kościołów budowano ratusze ( siedziby władz miejskich) oraz 

hale targowe. 

* Mimo, że kościoły gotyckie nie były już warowniami to czasami służyły jako schronienie. 

W średniowieczu bowiem nie wolno było aresztować osoby przebywającej w  świątyni. 



* Bazylika Mariacka w Gdańsku to największy na świecie kościół gotycki wykonany z cegły. 

Jego budowa trwała ponad 150 lat.  

-proszę obejrzeć film: 

Architektura średniowieczna 

https://www.youtube.com/watch?v=wuK9A0iDpTA  

- dla chętnych quiz: 

https://learningapps.org/1823669  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wuK9A0iDpTA
https://learningapps.org/1823669

