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Sztuka średniowiecza5
Rozwiąż 
dodatkowe 
zadanie
docwiczenia.pl 
Kod: H5FXR8

1

Na dobry początek

 Podkreśl właściwe dokończenie zdania.
Malowidła i rzeźby religijne, dzięki którym wierni mogli poznawać treść Pisma Święte-
go, nazywano po łacinie biblia pauperum, co oznacza
A  Biblia malowana.
B  Biblia dla ubogich.
C  Biblia do oglądania.
D  Biblia dla niepiśmiennych.

2  Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu. Następnie wykonaj polecenia.

1 rok n.e. 1000 rok 1500 rok

Praca z osią czasu 

a) Zamaluj dowolnym kolorem okres średniowiecza.
b)  Uzupełnij zdanie.  

Średniowiecze trwało od  wieku do  wieku.

 Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca cechy charakterystyczne dla budowli 
wniesionych w stylu romańskim i gotyckim.

3

Elementy architektury Styl romański Styl gotycki

Materiał budowlany

Okna

Mury

Sklepienia
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Społeczeństwo średniowiecza

4  Przyjrzyj się fotografiom przedstawiającym średniowieczne zabytki w Polsce. Napisz 
pod każdym zdjęciem, czy przedstawia budowlę wzniesioną w stylu romańskim,  
czy gotyckim.

 Wyjaśnij, jakie były najważniejsze cele stawiane przed sztuką w średniowieczu. 5

 Pokoloruj ilustrację przedstawiającą inicjał ze średniowiecznej księgi. Następnie zapro-
jektuj ozdobny inicjał swojego imienia lub nazwiska. 

6

Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Pelplinie

Bazylika świętych Piotra i Pawła w Kruszwicy

Możesz wykonać kilka 
szkiców ozdobnego ini-
cjału swojego imienia 
lub nazwiska, aby wybrać 
najlepszy.

Dobra rada
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Podsumowanie rozdziału V 
Sprawdź, czy potrafisz

86

 Podkreśl jedno wyrażenie w każdym nawiasie, tak aby powstały zdania prawdziwe. 

Społeczeństwo średniowieczne dzieliło się na stany, które miały (takie same / różne) 
prawa i obowiązki.
Głównymi zajęciami mieszkańców średniowiecznych miast były (uprawa ziemi  
i hodowla zwierząt / handel i rzemiosło).
W średniowiecznych uniwersytetach nauka odbywała się (w najważniejszym języku 
danego kraju / po łacinie). 
Lennem nazywano ziemię, którą otrzymał (senior / wasal).

Rozwiąż krzyżówkę. Następnie wyjaśnij znaczenie otrzymanego hasła.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

HASŁO: 

1. Chłopiec z rycerskiego rodu służący na dworze innego rycerza.
2. Budowla obronna będąca często siedzibą bogatego rycerza.
3. Służyły rycerzowi do kierowania koniem.
4. Noszona przez rycerza podczas bitew i turniejów, chroniła go przed ciosami.
5. Element ubioru rycerza. Rzucenie jej na ziemię oznaczało wyzwanie na pojedynek.
6. Chroniła rycerza przed ciosami przeciwnika, często był na niej umieszczany symbol rodu rycerskiego.
7. Zawody, podczas których rycerze toczyli ze sobą pojedynki.
8. Pomocnik rycerza, szkolony przez niego do walki.
9. Symbol rodu rycerskiego, umieszczany między innymi na tarczy i przy wejściu do siedziby rycerza.
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Przyporządkuj elementy wymienione w ramce do właściwego stylu w architekturze.

Napisz, jakiego stanu dotyczy każdy z opisów.
Byli stanem zróżnicowanym pod względem posiadanego majątku. Najbogatsi i najbar-
dziej wpływowi z nich określani są mianem patrycjuszy.

Stanowili najliczniejszy stan w średniowiecznym społeczeństwie. Posiadali jednak naj-
mniej praw ze wszystkich.

Połącz każde pojęcie z właściwym wyjaśnieniem. Jedno z nich jest niepotrzebne.3

• siedziba władz średniowiecznego miasta
• utworzenie nowego miasta lub wsi
• organizacja zrzeszająca rzemieślników jednej specjalizacji
• tkanina wełniana służąca w średniowieczu do szycia ubrań
• wspólnota religijna żyjąca według ściśle określonych reguł

strzeliste wieże, małe i wąskie okna, budowle z cegły, budowle z kamienia, 
ozdobne witraże, wieże pełniące funkcje obronne, ostre łuki w oknach, 

półkoliste sklepienia, łuki oporowe i przypory

Cechy stylu romańskiego Cechy stylu gotyckiego

lokacja •
zakon •
ratusz •

cech •

 Podkreśl właściwe dokończenie zdania.
Pierwszym zakonem żebraczym powstałym w średniowieczu był zakon
A  benedyktynów. B  cystersów. C  dominikanów. D  franciszkanów.
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