
1.04.2020 
 
Klasa VII ABC 
 
Zadanie 4 jest na ocenę. Proszę przesłać wykonaną pracę((do dnia 03.04.20r) na adres email 
Temat: Dynamiczny rozwój Kościoła w Średniowieczu. 

1. Zapoznaj się z prezentacją, dostarczy ci ona potrzebnych informacji. W trakcie jej trwania 
wypełnij zadania z karty pracy 

Karta Pracy 

Rozwój Kościoła w średniowieczu 
 

Zadanie 1.  
Uzupełnij puste miejsca odpowiednimi informacjami.  
Kościół rozprzestrzenił się w:  

 – dzięki działalności mnichów benedyktyńskich w VI 

wieku, 

wśród ludów germańskich – przez misje  w VII 

wieku, 

na ziemiach słowiańskich – poprzez działalność . 

 
Zadanie 2. 
Do ramek z informacjami dopisz nazwy zakonów powstałych w średniowieczu. 

 

    
     

 
         
 

 
         
 

Zakon za swój podstawowy cel przyjął studiowanie i 
głoszenie Ewangelii Zakonnicy przeciwstawiali się herezjom 

oraz przyczyniali się do rozwoju teologii i filozofii na 
uniwersytetach. Założycielem był św. Dominik. 

 

 
Zostali założeni przez świętego Franciszka w XII wieku. 

W swojej regule kładli szczególny nacisk na dobrowolne 
ubóstwo. Ich hasłem jest „Pokój i Dobro”. 

 

Powstali w VI wieku na Monte Cassino.  
Dzięki ich działalności misyjnej chrześcijaństwo  

rozkrzewiło się w całej Europie.  
Programem ich życia było hasło „Módl się i pracuj”. 



 
         
 

2. Zapoznaj się ze stylem gotyckim  
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WtFFXkl-VLA  

3. Poznaj muzykę tego czasu 
https://www.youtube.com/watch?v=6-EJiI_yAas  

4. Praca samodzielna:  
Znajdź i zapisz w zeszycie informacje na temat jednego z wybranych świętych 

żyjących w średniowieczu. Odpowiedz na pytania: gdzie żył, czym się wyróżniał, 

czym się zasłużył dla Kościoła, czyim jest patronem. (6–8 zdań).Proszę przesłać 
wykonaną pracę na adres email 

 

Św. Szymon z Lipnicy, Św. Bonifacy, Św. Patryk, Św. Grzegorz Wielki, Św. Wacław, 
Św. Wojciech, Św. Scholastyka, Św. Cyryl, Św. Metody, Św. Elżbieta Węgierska, Św. Jan 
Kanty, Św. Wincenty Kadłubek, Św. Kinga, Św. Stanisław ze Szczepanowa, Św. Benedykt, 
Święci Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn – pierwsi męczennicy polscy, Św. Jadwiga Królowa, 
Św. Franciszek, Św. Dominik, Św. Klara, Św. Tomasz z Akwinu 

Zakony te to między innymi: Joannici, Krzyżacy  
i Templariusze. Powstały one, aby bronić Grobu Pańskiego i 

wspomagać chrześcijan w Ziemi Świętej. Oprócz życia 
zakonnego prowadzili również działania wojskowe. 

 



5. Zadanie 3.  
6. Wpisz brakujące wyrazy w puste miejsca.  
7.  

8. Klasztory i kościoły były ośrodkami życia intelektualnego i artystycznego. 

Zajmowano się tam kopiowaniem  i pisaniem 

 ,  

9. dzięki którym dzisiaj możemy poznawać historię. Kościół przyczyniał się do 

rozwoju szkolnictwa, właśnie przy  i przy  

powstawały pierwsze szkoły, gdzie młodzież uczyła 

się czytać i pisać.  

10. Szczególnie zakonnicy rozpowszechniali zdobycze cywilizacji w dziedzinie 

. Przy klasztorach uczono ludzi 

, ulepszania narzędzi, nawadniania pól, hodowli ryb 

i bydła. Dzięki zaangażowaniu Kościoła powstawały liczne 

, szpitale, , gdzie 

otaczano specjalną troską ubogich i  .  

11.  


