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NARODZINY I ROZKWIT ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPY 

 

 

1. Jak w średniowieczu nazywało si ę wschodnia cz ęść dawnego imperium 

rzymskiego? 

Bizancjum 

 

2. Za panowania, jakiego cesarza Bizancjum prze Ŝyło okres najwi ększej świetno ści? 

Za panowania Justyniana Wielkiego 

 

3. Jak nazywało si ę dwóch wybitnych wodzów Justyniana, którzy starali się zdoby ć 

dla niego jak najwi ęcej ziem dawnego cesarstwa zachodniorzymskiego? 

Belizariusz i Narzes 

 

4. Jakie s ą zasługi Justyniana dla kultury? 

– Wybudowanie Hagia Sofia (świątyni Mądrości BoŜej) – największej chrześcijańskiej 

świątyni w średniowieczu 

– Kodyfikacja prawa – zebranie wszystkich przepisów w jednym tomie – Kodeks 

Justyniana 

 

5. Co to była schizma wschodnia? Kiedy miała miejsc e? 

Rozpad chrześcijaństwa na prawosławne (wschodnie) i katolickie (zachodnie) 1054 rok 

 

6. Jak nazywani s ą biskupi na wschodzie? A jak świątynie? 

Patriarchowie i cerkiew 

 

7. Kto jest twórc ą nowej, arabskiej religii? 

Mahomet 

 

8. Jak nazywa si ę arabska religia, a jak nazywaj ą się wierni? 

Islam i muzułmanin 

 

9. Podaj nazw ę świątyń arabskich? 

Meczety 
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10. Wymień 5 filarów (zasad wiary) islamu? 

– wyznanie wiary 

– obowiązek pięciokrotnej modlitwy w ciągu dnia 

– jałmuŜna 

– ramadan (trzydziestodniowy post) 

– pielgrzymka do Mekki (przynajmniej raz w Ŝyciu) 

 

11. Co oznacza słowo „islam”? 

„Poddanie się woli boŜej” 

 

12. Co oznacza słowo „muzułmanin”? 

„Uległy” 

 

13. Jak nazywaj ą się dwie święte ksi ęgi islamu? 

Koran i Sunna 

 

14. Kim byli kalifowie? 

Następcy proroka Mahometa 

 

15. Jak nazywaj ą Boga Arabowie? 

Allach – Jedyny 

 

16. Jakie wydarzenie i kiedy rozpoczyna er ę muzułma ńską? 

Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny w 622 roku 

 

17. Jak nazywa si ę i gdzie znajduje najwi ększa świętość Arabów? 

Świątynia Al-Kaaba w Mekce 

 

18. Jakie s ą zasługi Arabów dla cywilizacji? 

– ocalili dorobek Platona i Arystotelesa 

– przejęli z Indii i udoskonalili cyfry arabskie 

– stworzyli zbiór baśni „Baśnie 1001 nocy” 

– rozwinęli sztukę zakładania ogrodów 
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19. Jakie plemi ę germańskie odegrało w historii średniowiecza szczególn ą rolę? 

Frankowie 

 

20. Kto był pierwszym królem Franków? Podaj dat ę koronacji i dynasti ę, z jakiej  

pochodził? 

Chlodwig, 496 rok, Merowingowie 

 

21. Kim byli majordomowie? 

NajwyŜsi rangą urzędnicy dworscy 

 

22. Kto obalił Merowingów i zało Ŝył now ą dynasti ę frankijsk ą? 

Pepin III Mały, dynastię Karolingów 

 

23. Kiedy powstało Pa ństwo Ko ścielne? 

W 756 roku 

 

24. Kto i kiedy odnowił godno ść cesarsk ą na zachodzie Europy? 

Karol Wielki w 800 roku 

 

25. Kto był najwybitniejszym frankijskim władc ą? 

Karol Wielki 

 

26. Jakie s ą zasługi Karola Wielkiego dla cywilizacji europejsk iej? 

– Zjednoczył Europę od Pirenejów aŜ po Łabę, od Morza Północnego aŜ po Rzym 

– dbał o rozwój kultury: zreformował łacinę, zakładał szkoły, dbał o rozwój sztuki 

 

27. Kiedy doszło do rozpadu pa ństwa Karola Wielkiego? 

843 rok, traktat w Verdun 

28. Jakie były postanowienia traktatu w Verdun? 

Z państwa Franków wyodrębniły się trzy państwa: Niemcy, Francja i Włochy 

 

29. Jak nazywał si ę władca niemiecki, który doprowadził do odnowienia cesarstwa? 

Otton I 
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30. Jaką monarchi ę nazywamy elekcyjna? 

Monarchię, której władca jest wybierany przez ogół poddanych 

 

31. Kiedy Otto I koronował si ę na cesarza? 

W 962 roku 

 

32. Jaki edykt ogłosił Otto I w Rzymie w 962 roku? 

Edykt o cezaropapizmie, czyli dominowaniu władzy świeckiej nad duchową 

 

33. Podaj definicj ę następujących poj ęć: 

Feudalizm – system społeczno – gospodarczy panujący w średniowieczu, oparty o wielką 

własność ziemską 

Stan – grupa ludzi posiadająca te same prawa i obowiązki 

Lenno – majątek ziemski oddawany w dzierŜawę 

Senior – człowiek, który oddawał lenno w dzierŜawę 

Wasal – człowiek, który otrzymywał ziemię 

Hołd lenny – ceremonia w czasie, której przekazywano lenno 

Suzeren – król, który był najwyŜszym seniorem i nikomu nie składał hołdu 

Immunitet – przywilej polegający na rezygnacji przez władcę z części praw np.: pobierania 

podatków czy sprawowania sądów 

 

34. Na czym polegał uniwersalny charakter władzy Ce sarskiej i papieskiej? 

Cesarze rzymscy i papieŜe uwaŜali się za władców uniwersalnych, czyli panujących nad 

całym ówczesnym światem 

 

35. Co to był „Dyktat papie Ŝa”? 

Dokument wydany przez papieŜa Grzegorza VII na mocy, którego świeccy władcy, łącznie 

z cesarzem, musieli się podporządkować papieŜowi (papocezaryzm) 

 

36. Jakie reformy wprowadzono w ko ściele w XVII wieku? 

– Wybór papieŜy przez Konklawe 

– Wzmocnienie dyscypliny wśród kleru 

 

37. Jaki był wynik walki o uniwersalizm? 

śadna strona, ani papieŜ ani cesarz, nie zwycięŜyła 
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38. Co to s ą krucjaty? 

Inaczej wojny krzyŜowe, czyli wojny toczone przeciwko niewiernym w obronie wiary 

 

39. Jakie były przyczyny krucjat? 

– Chęć wyzwolenia miejsc świętych w Palestynie spod panowania muzułmanów 

– Odpowiedź na apel bizantyjskiego cesarza o pomoc przeciwko niewiernym 

 

40. Który papie Ŝ zainicjował krucjaty? 

Urban II, w 1095 roku 

 

41. Ile było krucjat? 

7 

 

42. W jakich latach trwała I krucjata? 

1096 – 1099 

 

43. Jakie były skutki I krucjaty? 

KrzyŜowcy utworzyli Królestwo Jerozolimskie 

 

44. Jakie wydarzenie ko ńczy krucjaty? 

Upadek Akki 1291 rok 

 

45. Jakie były skutki wypraw krzy Ŝowych? 

– Osłabienie Bizancjum 

– Wzrost wrogości pomiędzy chrześcijaństwem a islamem 

– zetknięcie się Europy z kulturą arabską (cyfry, dzieła Platona i Arystotelesa) 

– rozwój handlu 

 

46. Kto był najwybitniejszym filozofem średniowiecza? 

Św. Tomasz z Akwinu 

 

47. Jakie s ą pogl ądy św. Tomasza z Akwinu? 

– Świat i Boga moŜna poznać rozumem, ale tylko wtedy, gdy doznamy boskiego 

objawienia 

– Próba pogodzenia Arystotelesa i Platona z chrześcijaństwem  
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48. Co to była scholastyka? 

Udowadnianie prawd wiary metodami naukowymi 

 

49. Wymień najwa Ŝniejsze zakony powstałe w średniowieczu i podaj imiona  

załoŜycieli: 

Benedyktyni – św. Benedykt z Nursji 

Dominikanie – św. Dominik Guzman 

Franciszkanie – Franciszek z AsyŜu 


