
Klasa ITG1TF1 historia E Kaczmarek 20 marca 

Temat 1 Testament Bolesława Krzywoustego 

Przeczytać temat i odpowiedzieć na pytanie 1 strona 221 

Temat 2 Podsumowanie rozdziału V 

Przeczytać i wykonać  ćwiczenia 1-7 strona 224 

24 i 25 marca 2020 

Temat: Między cesarstwem a papiestwem. 

Proszę zapoznać się z tematem i wiedzieć co oznacza termin schizma i odpowiedzieć na pytanie 3 

strona 231 

31 marca  

Temat: Wyprawy krzyżowe. 

1. Przyczyny wypraw krzyżowych. 

2. Zakony rycerskie – okoliczności powstania i trzy najważniejsze zakony. 

3. Negatywne i pozytywne skutki wypraw krzyżowych. 

4. Rekonkwista w Hiszpanii. 

Zapoznać się z tematem według punktów.  

01 kwietnia 

Temat: Najazdy mongolskie. 

1. Podboje Czyngis-Chana i przyczyny jego sukcesów. 

2. Organizacja imperium mongolskiego. 

3. Inwazja mongolska na Europę. 

Zapoznać się z tematem według punktów 

07 kwietnia 

Temat: Miasto i wieś w średniowieczu. 

1. Ożywienie gospodarcze w XI-XIII wieku. 

2. Rozwój miast w średniowieczu. 

3. Rzemiosło i handel w średniowieczu. 

4. Społeczeństwo średniowiecznych miast. 

5. Chłopi w średniowieczu i ich rola. 

6. Nowe formy uprawy roli w średniowieczu. 

Czytamy tekst ze zwróceniem uwagi na mieszkańców miast i wsi oraz roli , 



 jaką pełnili w średniowiecznym państwie. 

08 kwietnia 

Temat : Kościół w średniowieczu. 

1. Powstanie nowych zakonów. 

2. Znaczenie religii w życiu średniowiecznych mieszkańców Europy. 

3. Herezje średniowieczne. 

4. Niewola awiniońska, upadek papiestwa, schizma zachodnia. 

W mailach proszę o odpowiedź: Jakie były cele działalności zakonów: cystersów, franciszkanów 

 i dominikanów. 

15 kwietnia 2020 

Temat: Europa późnego średniowiecza. 

1. Wojna stuletnia i jej skutki. 

2. Kryzys papiestwa i cesarstwa. 

3. Dżuma i jej następstwa. 

4. Przemiany społeczne i gospodarcze. 

5. Powstanie imperium osmańskiego. 

6. Upadek cesarstwa bizantyjskiego i jego następstwa. 

Po przeczytaniu tekstu tematu proszę zapamiętać: Jakie były następstwa upadku cesarstwa 

bizantyjskiego i ekspansji tureckiej dla Europy? 

21 kwietnia 2020 

Temat: Kultura w średniowieczu. 

1. Kultura stanowa w średniowieczu. 

2. Architektura romańska i gotycka. 

3. Literatura i teatr w średniowieczu. 

4. Malarstwo , rzeźba i inne sztuki plastyczne w średniowieczu. 

Po przeczytaniu tekstu zwrócić uwagę na cechy stylu romańskiego i gotyckiego oraz nauczanie w 

średniowieczu.( ustnie ) 

22 kwietnia 2020 

Temat: Podsumowanie wiadomości rozdziału VI. 

Na stronie 282 znajdują się ćwiczenia powtórzeniowe ,proszę przygotować ustnie ,odpowiedzi na te 

zagadnienia. Zwracajcie uwagę na wypowiedź zawierała do 5 zdań na dany temat.  

28 kwietnia 2020 

Temat: Ćwiczenia sprawdzające wiedzę. 



1. Co oznacza i skąd pochodzi zwrot „ udać się do Canossy”? 

2. Dlaczego w okresie wypraw krzyżowych powstały zakony rycerskie? 

3. Co oznacza pojęcie „handel lewantyński”? 

4. Dlaczego trójpolówka jest lepszym rozwiązaniem niż dwupolówka? 

5. Czym była „czarna śmierć” i jakie były jej skutki? 

6. Jakie okoliczności doprowadziły do powstania pierwszych uniwersytetów? 

Proszę o odpowiedzi do 30 kwietnia, praca obowiązkowa do wykonania w nieprzekraczalnym 

terminie. 

 29 kwietnia   

Temat: Polska dzielnicowa.  

1. Zmiany społeczne, ekonomiczne i polityczne w okresie rozbicia dzielnicowego.  

2. Próby zjednoczenia ziem polskich w XII i XIII wieku.  

3. Najazdy mongolskie.  

4. Sprowadzenia Krzyżaków do Polski.  

Czytamy temat  ciąg dalszy opracowania na następnej lekcji. 
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