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Lekcja 7 

Temat: Miasto i wieś w czasach średniowiecza                                                                                str. 142 - 147 

Cel lekcji: dowiemy się, jak powstawały średniowieczne miasta i wsie. Poznamy życie średniowiecznych 

mieszczan i chłopów. 

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

z materiałem dostępnym na platformie epodreczniki.pl 

Przebieg lekcji: 

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

2. Praca z tekstem przygotowanym przez nauczyciela i podręcznikiem 

Czasy średniowiecza to czasy kiedy powstawały miasta i wsie. Wykształciły się dwa stany: mieszczański 

i chłopski. Zaczniemy od miast, których mieszkańcy zajmowali się rzemiosłem i handlem. 

O powstawaniu miast opowiada tekst z podręcznika ze strony 142 – przeczytaj go. Założenie miasta 

nazywamy lokacją. Lokowane miasta miały ściśle określony plan: 

 
Centralnym miejscem w mieście był rynek – w kształcie kwadratu lub prostokąta, na rynku stał 

ratusz, który był siedzibą władz miasta. Do rynku wiodły ulice – były wąskie, proste i przecinały się 

ze sobą pod kątem prostym. Miasto otoczone były murami, w murach znajdowały się baszty 

i bramy, wokół murów biegła fosa, czyli rów wypełniony wodą. Elementy średniowiecznego miasta 

przedstawia makieta na str. 144 – 145. Obejrzyj ją. 

Miasto miało własne władze - samorząd: burmistrza, radę miejską i sąd czyli ławę miejską. 

O samorządzie opowiada tekst na str. 143. Przeczytaj go. Przeczytaj również tekst zamieszczony 

poniżej o mieszczanach. Zwróć uwagę na słowo cech. Przyjrzyj się też ilustracji na str. 143 

przedstawiającej grupy, na które dzielili się średniowieczni mieszczanie.  



Wraz z powstawaniem miast, zaczęły powstawać także wsie. Zakładanie wsi również określamy 

słowem „lokacja”. Wsie także posiadały własny samorząd – sołtysa i ławę wiejską czyli sąd. 

O zajęciach mieszkańców wsi czyli chłopów opowiada tekst ze strony 146 p.t. „Warunki życia na 

wsi”. Przeczytaj go.  

3. Przepisz punkty: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ze strony 147 z zakładki „To już wiem”. Będzie to Twoja notatka 

z lekcji. 

4. Jeśli chcesz utrwalić sobie materiał i sprawdzić swoją wiedzę, skorzystaj z platformy edukacyjnej: 

O powstawaniu średniowiecznych miast i władzach miasta: https://epodreczniki.pl/a/sredniowieczne-

miasto/DETBDWILc 

O mieszkańcach średniowiecznych miast: https://epodreczniki.pl/a/mieszkancy-sredniowiecznego-

miasta/D1Amcmt2V 

O średniowiecznej wsi: https://epodreczniki.pl/a/wies-w-sredniowieczu/DVWMBC7sM 
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