
4B HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO 24.03.2020 
 
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: W kręgu islamu. 
 

1. Działalność Mahometa. 
2. Narodziny Islamu: 

a) okoliczności powstania 
b) cechy charakterystyczne 

3. Zasięg podbojów arabskich. 
4. Wpływ islamu na organizację państwa i społeczeństwa. 
5. Osiągnięcia cywilizacji islamskiej. 
6. Kontakty świata islamu z Europą w średniowieczu. 

 
W celu utrwalenia materiału proszę wykonać ćwiczenia do tematu. 
 
 
Temat: Wyprawy krzyżowe. 
 

1. Przyczyny wypraw krzyżowych: 
a) polityczne – element rywalizacji między cesarstwem a papiestwem,  
b) gospodarcze – przejęcie szlaków handlowych opanowanych przez muzułmanów, 
nowe rynki zbytu dla rzemiosła europejskiego 
c) społeczne – przeludnienie Europy, nadmiar rycerstwa, widmo głodu, awans 
społeczny dla uczestników 
d) religijne – głęboka wiara, odpuszczenie grzechów, obietnica zbawienia, chęć 
odebrani muzułmanom miejsc świętych dla chrześcijaństwa 

2. Przebieg wypraw krzyżowych 
a) Krucjata ludowa – podręcznik strona 48 
b) I krucjata – podręcznik strona 48 
c) II krucjata – podręcznik str. 49 
d) III krucjata - podręcznik str. 49 
e) IV krucjata - podręcznik str. 49 
f) krucjata dziecięca 1212r. – uczestnicy – dzieci chrześcijańskie, zorganizowana 

zgodnie z teorią o wyzwoleniu Ziemi Świętej przez istoty niewinne, część z nich 
zmarła w trakcie wyprawy, reszta została sprzedana przez muzułmanów w 
niewolę, 

g) V krucjata 1217/1221 r., nieudana próba podboju Egiptu, 
h) Wyprawa cesarza Ferdynanda II 1228/1229r. – na drodze pokojowej cesarz 

odzyskał Jerozolimę, Betlejem i Nazaret, koronował się na króla jerozolimskiego, z 
uwagi na pokojowy charakter wyprawy i brak poparcia papieskiego niektórzy nie 
uznają tej wyprawy za krucjatę, 

i) VI krucjata 1248/1254 r. przyczyną była ponowna utrata Jerozolimy, 
zorganizowana przez króla Francji Ludwika IX Świętego, krzyżowcy zaatakowali 
Egipt, opanowali Damiettę i wyruszyli na Kair ponieśli jednak dotkliwe straty a 



król dostał się do niewoli, w zamian za jego uwolnieni krzyżowcy zrezygnowali ze 
wszystkich zdobyczy w Egipcie, 

j) VII krucjata 1270 r., zorganizowana przez króla Francji Ludwika IX Świętego, 
krzyżowcy oblegali Tunis ale po wybuchu zarazy, która zdziesiątkowała 
oblegających (ofiarą padł sam król) wycofali się 

k) kres wypraw krzyżowych nastąpił w 1291 r. po upadku Akki ostatniej twierdzy 
krzyżowców 

3. Skutki wypraw krzyżowych podręcznik str. 50: 
a) polityczne 
b) gospodarcze 
c) społeczne 

 
Żeby zrozumieć dzisiejszy temat trzeba przyswoić sobie pojęcie krucjaty inaczej świętej 
wojny, czyli wojny prowadzonej w obronie wiary.  
 


