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II. Średniowiecze (Świat)

Wymogi podstawy programowej: 

1. Bizancjum i Zachód a świat islamu.

Uczeń: 1) charakteryzuje kręgi kulturowe: łaciński, bizantyjski i arabski; 2) opisuje 

charakterystyczne cechy bizantyjskiego systemu politycznego; 3) wyjaśnia wpływ cywilizacji 

islamskiej na cywilizację łacińską i bizantyjską; 4) rozpoznaje najważniejsze osiągnięcia cywilizacji

islamskiej w zakresie architektury, sztuki i nauki. 

2. Europa wczesnego średniowiecza.

Uczeń: 1) opisuje zasięg terytorialny, organizację władzy, gospodarkę i kulturę państwa Franków; 

2) charakteryzuje i porównuje ideę cesarstwa karolińskiego z ideą cesarstwa Ottonów; 3) opisuje 

proces tworzenia się państw w Europie Zachodniej, z uwzględnieniem najazdów Arabów, 

Normanów i Węgrów; 4) opisuje proces powstawania państw w Środkowo-Wschodniej Europie, z 

uwzględnieniem wpływu cywilizacji łacińskiej i bizantyjskiej; 5) charakteryzuje funkcjonowanie 

władzy, struktur społecznych i gospodarki w systemie feudalnym.

3. Europa w okresie krucjat.

Uczeń: 1) wyjaśnia ideowe i polityczne przyczyny rywalizacji papiestwa z cesarstwem o 

zwierzchnictwo nad średniowieczną Europą; 2) charakteryzuje polityczne, społeczno-gospodarcze i 

religijne uwarunkowania oraz ocenia skutki wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej i rekonkwisty; 3) 

opisuje charakterystyczne przejawy ożywienia społeczno-gospodarczego w Europie XI–XIII w.; 4) 

opisuje kierunki i charakter oraz konsekwencje najazdów mongolskich dla Europy Środkowo-

Wschodniej.
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Najważniejsze zagadnienia: 

1. Trzy kręgi kulturowe cywilizacji śródziemnomorskiej w średniowieczu: łaciński, bizantyjski i 
arabski (albo zachodniochrześcijański, prawosławny i muzułmański) i ich wzajemne 
oddziaływanie. 
2. Europa „wieków ciemnych” - zrozumienie zjawiska (jego przyczyny, zakres czasowy i 
niejednoznaczność w ocenie).
3. Istota feudalizmu średniowiecznego.
4. Europa Karolingów i Ottonów. Tworzenie się europejskiego uniwersalizmu.
5. Czasy krucjat i rekonkwisty – obrona czy agresja?
6. Pełne Średniowiecze (XI-XIII w.) - epoka rozwoju gospodarczego i kulturalnego (uniwersytety!).

Zadania do zrobienia: 

1. Wyjaśnij co zadecydowało o sukcesów muzułmanów podczas podbojów na terenie Afryki 
Północnej, Azji i Europy we wczesnym średniowieczu.

2. Omów powstanie i scharakteryzuj jedno z nowych państw powstałych na gruzach 
zachodniego cesarstwa rzymskiego we wczesnym średniowieczu. 

3. Oceń wpływ ruchu krucjatowego w XI-XIII w. na dzieje ówczesnej Europy.
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Wiem, co trzeba
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