
„Społeczeństwo średniowiecza” – Nacobezu 

Uczeń: 

- posługuje się pojęciami charakteryzującymi system feudalny: senior, wasal, suzeren, lenno, 

hołd lenny, 

- rozumie znaczenie zasady: „Wasal mego wasala, nie jest moim wasalem”, 

- odczytuje na podstawie wykresu zależności typowe dla systemu feudalnego,  

- rozumie pojęcie „stanu” i wymienia ich przykłady: rycerstwo, duchowieństwo, 

mieszczaństwo, chłopstwo (stan kmiecy) 

- wyjaśnia w jakim celu tworzono herby rycerskie, 

- charakteryzuje zasady określające „kodeks rycerski”, 

- zna rycerzy: Zawiszę Czarnego, Cyda, 

- przedstawia drogę rycerza od giermka do ceremonii pasowania na rycerza, 

- rozróżnia pojęcia: monarchia patrymonialna i monarchia stanowa, 

- charakteryzuje proces kolonizacji na prawie niemieckim, używając pojęć: zasadźca, sołtys, 

ława, wolnizna, trójpolówka,  

- wymienia nazwy wsi średniowiecznych, wskazując na ich pochodzenie 

- opisuje warunki życia średniowiecznych chłopów, 

- rozróżnia pojęcia: lokacja na prawie magdeburskim, lokacja na prawie lubeckim, 

- opisuje wygląd średniowiecznego miasta, używając pojęć: rynek, ratusz, pręgierz, waga 

miejska, kamienice, targowiska, mury miejskie, 

- charakteryzuje podział stanu mieszczańskiego: patrycjat, pospólstwo, plebs, 

- opisuje życie codzienne w średniowiecznym mieście, 

- dostrzega zróżnicowanie stanu duchownego (dostojnicy kościelni, tzw. kler niższy), 

- zna pojęcia charakterystyczne dla narodzin średniowiecznego monastycyzmu: zakon, 

klasztor, reguła zakonna, benedyktyni, cystersi, „módl się i pracuj”, Benedykt z  Nursji, 

- rozumie określenie „benedyktyńska praca” i poprawnie posługuje się nim w kontekstach 

językowych,  

- rozróżnia i zna funkcje różnych pomieszczeń klasztornych (wirydarz, dormitorium, 

refektarz, infirmeria, skryptorium), 

- wyjaśnia pojęcia: albigensi (katarzy) i waldensi, 

- charakteryzuje okoliczności powstania, zna daty i twórców powstania pierwszych zakonów 

żebraczych: franciszkanów i dominikanów, 

- zna najważniejsze wzorcowe osobowe średniowiecza: władca, asceta, rycerz,  

- wymienia przykłady średniowiecznych kobiet, które miały wysoką pozycje w 

społeczeństwie: Eleonora Akwitańska, Jadwiga Śląska, 

- zna pojęcia właściwe dla średniowiecznej nauki: scholastyka, żak, trivium, quadrivium,  

- wie kim był Tomasz z Akwinu, 

- rozróżnia elementy typowe dla stylów: romańskiego i gotyckiego, 

- podaje przykłady zabytków romańskich i gotyckich w Polsce, 

- wyjaśnia związki frazeologiczne: „polegać na kimś jak na Zawiszy”, „kruszyć kopie”, 

„stawać w szranki” 


