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Lekcja 5 

Temat: System feudalny                                                                                                str. 132 - 135 

Cel lekcji: poznajemy społeczeństwo średniowiecza 

Opis lekcji: praca z tekstem przygotowanym przez nauczyciela i podręcznikiem, zapisanie notatki, 

obejrzenie materiału filmowego,  

1. Zacznij od przepisania tematu i celu lekcji. Opisu lekcji nie przepisuj. 

2. Przyjrzyj się teraz materiałowi graficznemu ze strony 133. Na ilustracji została przedstawiona tzw. 

drabina feudalna. Co to takiego? Przedstawia ona system zależności w średniowiecznej Europie, 

pokazuje, kto od kogo był zależny, czyli kto komu podlegał. Oczywiście ważniejszy jest ten, który jest 

wyżej, ci, którzy są niżej, są mniej ważni. I każdy miał swojego pana to znaczy seniora. Poddany 

nazywany był wasalem (inaczej lennikiem). Jak to się działo, że ktoś był seniorem, a ktoś lennikiem 

czyli wasalem?  

3. Przeczytaj tekst ze strony 132.  

4. W tekście pojawiło się stwierdzenie, że król lub książę (czyli władca) przekazywał swoim poddanym 

ziemię. Tę ziemię nazywano lennem, stąd bierze się nazwa lennik – czyli ten, który otrzymał ziemię. 

Lenno było zwane też feudum i dlatego cały system oparty na przekazywaniu lenna (czyli feudum) 

nazywamy systemem feudalnym.  

5. Spójrz teraz na stronę 134. Tekst z podręcznika mówi o tym, że społeczeństwo średniowieczne 

dzieliło się na grupy czyli stany. Te grupy różniły się od siebie prawami i obowiązkami. Stany 

w średniowieczu to: duchowieństwo, rycerze, mieszczanie, chłopi. Każdy stan został przedstawiony 

na ilustracji na str. 134. 

6. Pora na notatkę. Przepisz ją: 

1. Społeczeństwo średniowieczne – system zależności – system feudalny 

2. Feudalizm w Europie: 

a. Lenno – feudum – ziemia, która pan daje swojemu poddanemu 

b. Senior – pan, który daje lenno, najwyższym seniorem był król 

c. Lennik – wasal – poddany, który otrzymuje lenno od seniora 

3. Społeczeństwo średniowieczne – podział na stany 

a. Duchowieństwo 

b. Rycerstwo 

c. Mieszczaństwo (mieszkańcy miast) 

d. Chłopi (mieszkańcy wsi) 

Możesz posłuchać tekstu z podręcznika: 

https://www.youtube.com/watch?v=LZNQt82lBcY 

Możesz obejrzeć lekcję na ten temat: 

https://www.youtube.com/watch?v=E_cvgOOWU0I 

https://www.youtube.com/watch?v=JaTULhk-nx0 
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