
Tydzień obowiązywania: 25 – 27 marca 2020r. 

Kochani Uczniowie klas piątych! Zaczynamy nową przygodę z historią. Dla niektórych będzie to nowa lekcja, 

dla innych utrwalenie. Wkrótce jednak wszystko się wyrówna. Nie poddawajcie się i podejmijcie wyzwanie. 

Lekcje przepisujcie do zeszytu zgodnie z numeracją podaną niżej (można jakoś sobie oznaczyć, że są to 

szczególne warunki pracy – np. pisać innym kolorem).  Przepisujecie z lekcji wszystko, oprócz tego, co jest 

boltowane i umieszczone kursywą (pogrubione i pochyłym drukiem). Pamiętajcie, żeby rozkładać sobie 

zadania do wykonania – nie wszystko na raz!!! 

Lekcja 1 

Temat: Papież i cesarz                                                                                                                             str. 119 – 121 

Cel: dowiemy się, jak doszło do podziału chrześcijaństwa, poznamy dzieje konfliktu między papieżem 

a cesarzem 

I. Przeczytaj tekst z podręcznika – str. 119 – 121. Następnie przepisz notatkę: 

1. XI wiek – schizma (podział) w chrześcijaństwie 

a. przyczyny 

-  różnice kulturowe (inny język mszy, inaczej śpiewane pieśni religijne) 

- spór o prawdy wiary 

- rywalizacja o to, kto jest głową Kościoła: papież (zachód) czy patriarcha (wschód) 

b.  skutek: 

- powstanie dwóch Kościołów: katolickiego (zachodniego) i prawosławnego (wschodniego) 

- papież staje się zwierzchnikiem wyłącznie Kościoła katolickiego 

2.  XI wiek – spór papieża z cesarzem – przyczyny: 

a. rywalizacja o przywództwo w Europie 

b. spór o inwestyturę, czyli prawo mianowania biskupów 

3. Zaostrzenie konfliktu. Papież Grzegorz VII i cesarz Henryk IV 

a. dążenie papieża do niezależności duchowieństwa od władzy świeckiej 

b. zaniepokojenie cesarza, wywołanie buntu niemieckich biskupów przeciwko papieżowi 

c. klątwa rzucona przez papieża na cesarza (poddani mogą wypowiedzieć cesarzowi posłuszeństwo) 

d. Canossa – ukorzenie się cesarza przed papieżem 

e. zdjęcie klątwy z cesarza 

3. Powrót Henryka IV do Niemiec, zebranie armii, powrót do Włoch, pokonanie papieża 

4. Konkordat w Wormacji 

a. cesarz zrzeka się prawa do mianowania biskupów 

b. cesarz ma prawo nadawać biskupom majątek w zamian za przysięgę wierności. 

 

II. Praca do sprawdzenia – napisz w zeszycie, zrób zdjęcie pracy (wyraźne!) i wyślij mailem 

do swojego nauczyciela historii na adres: barbara.drewicz@o2.pl lub olafek15@wp.pl 

 

1. Uzupełnij zdania:  

Jedna z przyczyn podziału chrześcijaństwa to:  ………………………………………………………………………………………….. 

W wyniku schizmy powstały dwa Kościoły: …………………… czyli ………………..… i ……………… czyli ……….…….…… 

2. Narysuj komiks (min. 4 obrazki) przedstawiający konflikt między Grzegorzem VII a Henrykiem IV. 

Pamiętaj, że komiks zawiera obrazki i tekst.  



Dowiedz się więcej! 

https://historia.na6.pl/spor_o_inwestyture 

 

 Możesz też posłuchać tekstu z podręcznika i czytać jednocześnie! 

https://www.youtube.com/watch?v=-rV7ZgkBqQA 

https://historia.na6.pl/spor_o_inwestyture
https://www.youtube.com/watch?v=-rV7ZgkBqQA

