
4A HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO 27.03.2020 
 
Zgodnie z planem w dniu dzisiejszym powinna odbyć się lekcja Historii i społeczeństw w związku z czym 
podaję temat oraz notatkę, które proszę przepisać do zeszytu. 
 
Temat: Średniowieczna Hiszpania na styku trzech kultur. 
 

1. Podboje muzułmanów w Europie: 
a) początek VIII w. – opanowanie przez Arabów prawie całego Półwyspu Iberyjskiego poza 

Królestwem Asturii (Królestwa Leonu), 
b) zajęcie Katalonii i rozpoczęcie podboju ziem francuskich, 
c) bitwa pod Poitiers w 732 r. – pokonanie muzułmanów przez Franków, 
d) VIII – IX w. – walki Karola Wielkiego z muzułmanami zakończone odzyskaniem ziem pd. Francji 

oraz Katalonii 
e) pod koniec X w. muzułmanie wznowili walki z państwami chrześcijańskimi na Półwyspie 

Iberyjskim, gdzie odnieśli liczne sukcesy – m.in. zniszczeniu uległo sanktuarium Św. Jakuba 
Santiago de Compostela  

f) początek XI w. wygaśnięcie dynastii Umajadów i rozpad kalifatu kordobańskiego, co zachęciło 
władców Królestwa Leonu do podjęcia walk w celu odzyskania ziem Półwyspu Iberyjskiego. 

2. Rekonkwista, czyli zbrojne odzyskiwanie ziem zajętych przez muzułmanów na Półwyspie Iberyjskim: 
a) ramy chronologiczne X – XV w. 
b) uczestnicy str. 52 
c) przebieg str.52 
d) skutki str. 52 

3. Zróżnicowanie etniczne Półwyspu Iberyjskiego: 
a) Mozarabowie str.53 
b) Mudejarowie str.53 
c) Żydzi sefardyjscy str.53 

4. Przenikanie się kultur Półwyspu Iberyjskiego: 
a) chrześcijańskiej 
b) muzułmańskiej 
c) żydowskiej 

Dochodziło do wymiany myśli i poglądów. Największym sukcesem było powstanie tzw. szkoły tłumaczy, 
gdzie przekładano dzieła arabskie, żydowskie oraz autorów starożytnych na łacinę. Przy tłumaczeniu 
współpracowali uczeni chrześcijańscy, muzułmańscy i żydowscy -udostępniając osiągnięcia różnych kultur 
mieszkańcom Europy Zachodniej.  

5. Zaostrzenie się sytuacji na półwyspie Iberyjskim: 
a) przyczyny 

- postęp rekonkwisty  
- nastroje antysemickie w średniowiecznej Europie 

b) przejawy: 
- próby nawracania Żydów na chrześcijaństwo 
- pogromy Żydów  
- przesiedlania Maurów 

c) skutki 
- straty finansowe właścicieli ziemskich pozbawionych rąk do pracy  
- likwidacja wszystkich niekatolickich grup religijnych – wygnania, konfiskaty majątków 
- przywrócenie inkwizycji 
 


