
HISTORIA KLASY 1J 30.03.2020 
 

Temat: Miasto i wieś w średniowieczu. 
 
Zgodnie z planem w dniu dzisiejszym powinna odbyć się lekcja Historii w związku z czym podaję temat oraz 
notatkę, które proszę przepisać do zeszytu. 
 

1. Rozwój rolnictwa: 
a) gospodarka naturalna, po upadku cesarstwa zachodnio rzymskiego, oparta na rolnictwie i 

hodowli, samowystarczalne gospodarstwa rolne, zanika handel, ograniczona działalność 
gospodarcza, 

b) stabilizacja gospodarki po traktacie w Verdun, 
c) dwupolówka str. 248, 
d) trójpolówka str. 248, 
e) nowe narzędzia rolnicze z żelaznymi elementami – pług, brona, sierp – dzięki czemu uzyskiwano 

większe plony, 
f) wykorzystanie młynów wodnych do mielenia ziaren 

2. Rozwój osadnictwa: 
a) przyczyny: 

- zmiany w rolnictwie, 
- zwiększenie się ilości pożywienia dzięki zastosowaniu nowych narzędzi, 
- wzrost liczby ludności 
- brak miejsca i zatrudnienia na wsi dla części mieszkańców co zmusiło część mieszkańców do 
zmiany miejsca zamieszkania. 

b) przebieg: 
- XI – XII w. zagospodarowywanie nieużytków, karczowanie lasów w celu uzyskania ziem 
uprawnych, 
- przemieszczanie się ludności do krajów, w których były nadwyżki ziemi, 
- dogodne warunki osadnicze dla przybyszy w celu zachęcenia ich do osiedlania – najczęściej 
zwalniali ich na kilka a nawet na kilkanaście lat z opłat i danin 
- stopniowa rezygnacja z danin w naturze a przejście na czynsz pieniężny, 

c) skutki: 
- chłopi zostali zmuszeni do włączenia się do obrotu gospodarczego opartego na pieniądzu, 
- część zysków ze sprzedaży zboża trafiała bezpośrednio do chłopów, 
- rozwój handlu – chłopi dysponując pieniędzmi mogą dokonywać zakupu towarów 
rzemieślniczych, 
- większa efektywność pracy chłopów, 
- właściciele ziemscy dysponując pieniędzmi od chłopów mogli podejmować dalsze inwestycje. 

3. Odrodzenie miast: 
a) przyczyny: 

- rozwój rzemiosła 
- rozwój handlu 
- nadwyżki ludności wiejskiej  

b) miejsce powstawania miast: 
       - na miejscu dawnych ośrodków miejskich 
       - nowe ośrodki miejski powstające w miejscach przecinania się szlaków    handlowych, w 
miejscach, gdzie odbywały się targi, w miejscach strategicznych z punktu widzenia władcy 
c) mieszkańcy miast str. 255: 
- patrycjusze 
- pospólstwo 
- plebs 
 



d) organizacja miast: 
- rada miejska – organ samorządowej władzy  
- ława miejska – władza sadownicza 
- obywatele – mieszkańcy  
- komuna – miasto z radą miejską 

4. Rozwój handlu: 
a) gildie str. 254 
b) handel bezgotówkowy – weksle 
c) hanza str. 254 
d) znaczenie miast włoskich w handlu śródziemnomorskim – Genua, Wenecja, Piza 

5. Rzemiosło w średniowieczu str. 255 - 256 
a) cechy 

- cele: kontrola jakości, ustalenie poziomu produkcji, pilnowanie cen, kontrolowanie liczebności 
rzemieślników, nadzór nad kształceniem 

b) obowiązki cechu:  
- ochrona rzemieślników,  
- pomoc w razie potrzeby,  
- wspólna obrona   wyznaczonego odcinka murów 

 c) proces kształcenia rzemieślnika 
d) partacze – rzemieślnicy nie zrzeszeni w cechach 

 
W ramach zadania domowego proszę obejrzeć plan średniowiecznego miasta i odpowiedzieć na pytania do 
planu. Na odpowiedzi czekam do końca tygodnia. 
 
 


