
Dzień dobry, 

Dzisiejsza lekcja poświęcona będzie średniowieczu. Na kolejnych omawiać będziemy utwory 
pochodzące z tej epoki. Żebyście je w pełni zrozumieli, musicie wiedzieć, co cechowało 
średniowiecze. 

Zapoznajcie się, proszę, z informacjami, które przygotowałam poniżej. Potem wysłuchajcie 
materiału z kanału YouTube. Nie musicie słuchać całości. W tym momencie wystarczy,          
że obejrzycie pierwsze trzy minuty tego filmu. 

https://www.youtube.com/watch?v=Du04hqY0L4A 

 

Następnie zapiszcie temat lekcji i zróbcie notatkę. Będą ją stanowiły odpowiedzi na pytania 
znajdujące się pod lekcją oraz zadanie dotyczące stylów architektonicznych w średniowieczu. 
Odpowiadajcie pełnymi zdaniami, a nie jednym słowem. 

Zdjęcie notatki prześlijcie mi do 21.04.2020r. na adres  agga.wika@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Temat: Średniowiecze – kilka słów o epoce. 

Średniowiecze trwało około tysiąca lat, jest więc jedną z najdłuższych epok w dziejach 
kultury europejskiej. Za początek przyjęło się umownie uważać 476 r. n.e. Wtedy to nastąpił 
upadek cesarstwa zachodniorzymskiego. Nie ma jednej daty kończącej epokę, gdyż 
przemiany w kulturze poszczególnych krajów zachodziły w różnym tempie. Wskazuje się rok 
1450, kiedy to Jan Gutenberg wynalazł druk, rok 1453 , w którym Turcy zdobyli stolicę 
Bizancjum, Konstantynopol (dzisiejszy Stambuł) czy rok 1492, gdy Krzysztof Kolumb odkrył 
Amerykę. 

W Polsce epoka ta rozpoczęła się w 996r. wraz z przyjęciem chrztu przez Mieszka I. Jej koniec 
natomiast to ostatnie lata XV w. 



Kulturę średniowiecznej Europy cechował uniwersalizm. 

Uniwersalizm (łac. universalis – ‘powszechny’) – dążenie do ujednolicenia wszystkich 
przejawów życia zgodnie z określonymi zasadami. 

Uniwersalizm średniowieczny sprawił, że kultura europejska – zwłaszcza po XI wieku – 
w zachodniej części kontynentu wykazywała znaczne podobieństwa. Przejawami 
uniwersalizmu były: 

a. W  wymiarze religijnym – dominacja chrześcijaństwa, które kształtowało sposób 
postrzegania rzeczywistości przez Europejczyków. 

b. W wymiarze światopoglądowym – teocentryzm – w centrum wszelkiego rodzaju 
ludzkiej aktywności znajdował się Bóg. 

c. W wymiarze społecznym – system feudalny – stał się on podstawowym ustrojem 
polityczno – gospodarczym, opartym na hierarchii. Społeczność podzielona była       
na stany (np. rycerstwo, mieszczaństwo, chłopstwo), a każdy z nich miał określone 
zadania. 

d. Jeden język – łacina – używana w kościele, oświacie, literaturze. 
e. Wzorce osobowe – sztuka średniowiecza propagowała trzy wzorce postępowania: 

święty, rycerz, władca. 
f. Anonimowość – niewiele wiadomo o średniowiecznych twórcach. Autor dzieła 

zakładał, że wykonuje je na chwałę Boga, a nie swoją. 
g. Style sztuki – w sztuce średniowiecznej wyróżnia się dwa główne style: romański         

i gotycki. 

Pytania: 

1. Kiedy trwało średniowiecze? 
2. Na czym polegał uniwersalizm średniowiecznej Europy? 
3. Czym był teocentryzm? 
4. Jakie wzorce osobowe występowały w średniowieczu? 
5. Co wiemy o średniowiecznych twórcach? 

  
Zadanie: 
Odszukaj w Internecie przykłady stylu romańskiego i gotyckiego w architekturze: 
Rotundę pw. Św. Mikołaja w Cieszynie – styl romański i katedrę Notre Dame               
w Chartres – styl gotycki. 
Na podstawie tych dwóch zabytków napisz, czym charakteryzowały się te dwa style 
(3-4 zdania o każdej budowli). 
 

 


