
Lekcja 4.1 

Temat: Bizancjum w czasach świetności 

1. Cesarstwo bizantyjskie (Bizancjum) 

a. Cesarstwo wschodniorzymskie powstało w wyniku podziału Imperium Rzymskiego w 395 r. na częśd 

zachodnią i wschodnią 

b. Nazwa pochodzi od dawnej kolonii greckiej – Bizancjum, na obszarze której powstała stolica cesarstwa – 

Konstantynopol  

c. Ustrój paostwa 

 Monarchia absolutna, tzn. nieograniczona władza cesarza 

d. Zakres władzy cesarza: 

 Stanowił prawo i je modyfikował 

 Główny wódz armii 

 Reprezentant władzy Boga na ziemi  

 Władza oparta na rozbudowanej administracji (urzędy paostwowe)  

2. Okres świetności Bizancjum za panowania Justyniana Wielkiego (VI w.) 

a. Władza Justyniana (527-565) 

b. Zasługi Justyniana: 

 Opanowanie Italii, Dalmacji, południowej Hiszpanii, północnej Afryki, Sycylii, Korsyki i Sardynii 

 Rozwijanie religii chrześcijaoskiej 

 Budowa bazyliki Hagia Sofia 

 Zwalczanie kultów pogaoskich 

 Po śmierci ogłoszony świętym 

3. Konstantynopol – Nowy Rzym 

a. Okoliczności dynamicznego rozwoju gospodarczego i kulturalnego Konstantynopola 

 Dogodne położenie geograficzne w centrum najważniejszych morskich i lądowych szlaków 

handlowych (styk Azji i Europy, nad cieśniną Bosfor łączącą Morze Czarne z Morzem 

Śródziemnym) 

 Dobre warunki bezpieczeostwa (mury obronne, osłona morska z trzech stron) 

b. Podobieostwa do Rzymu 

 Liczba mieszkaoców: ok. 5000 tys. 

 Budowle publiczne: forum, akwedukty, hipodrom, pałac cesarski, liczne kościoły 

4. Styl bizantyjski w sztuce 

a. Cechy: 

 Przepych w dekoracjach, bogactwo kolorów (bizantyjski przepych) 

b. Elementy i rozwiązania architektoniczne:  

 Kopuły, arkady (kolumny połączone łukami) 

 Świątynie budowane na rzucie krzyża greckiego  

 Hagia Sofia (Kościół Mądrości Bożej) – bazylika z olbrzymią kopułą na bazie krzyża greckiego 

c. Malarstwo i mozaika: 

 Freski – malowidła na ścianach 

 Ikony – obrazy Chrystusa , Matki Boskiej i świętych malowana na desce, zazwyczaj na złotym tle 

 Mozaiki - obrazy tworzone z wielu tysięcy drobnych kamyków 

5. Nauka w Bizancjum – połączenie osiągnięd i tradycji nauki  greckiej i rzymskiej 

a. Skodyfikowanie prawa w oparciu o przepisy prawa rzymskiego (Kodeks Justyniana w 12 księgach 

zawierających 4600 przepisów)  

b. Rozwijanie dziedzin nauki powstałych w starożytności: 

 Matematyka, geografia, historia, astronomia 



c. Zgłębianie literatury antycznej (greckiej i rzymskiej) 

d. Dzięki działalności uczonych bizantyjskich udało się zachowad i przekazad następnym pokoleniom wiele 

osiągnięd nauki antycznej, która była niszczona w czasach upadku cesarstwa zachodniego 

e. Językiem dominującym w Bizancjum była greka, ale mieszkaocy cesarstwa uznawali się za spadkobierców 

Rzymu 

6. Upadek Konstantynopola 

a. Przyczyny: 

 Osłabienie Bizancjum w wyniku stałego naporu na granice paostwa ze strony Słowian, Arabów i 

Turków 

 Kryzys wewnętrzny paostwa (m.in. olbrzymie koszty utrzymania dworu cesarza i słabośd władzy 

centralnej) 

b. Wydarzenie: 

 1453 r. zdobycie Konstantynopola przez Turków 

c. Skutki: 

 Upadek Bizancjum 

 Symboliczny koniec epoki średniowiecznej  

 

 
 

 

 
 

 
 



Na podstawie lekcji Uczeń: 
– omawia zakres władzy cesarza w Bizancjum 
– wyjaśnia, w jaki sposób położenie geograficzne wpłynęło na bogactwo Konstantynopola 
– wyjaśnia, dlaczego Konstantynopol zaczęto określad jako Nowy Rzym 
– charakteryzuje styl bizantyjski w sztuce 
– wyjaśnia znaczenie wyrażenia: bizantyjski przepych 
– uzasadnia twierdzenie, że w nauce Bizancjum połączyło tradycję zachodniorzymską i grecką 
– podaje przyczyny i skutki upadku cesarstwa bizantyjskiego 
– wskazuje na mapie: granice cesarstwa bizantyjskiego w czasach Justyniana I Wielkiego i Konstantynopol 
– posługuje się terminami: Bizancjum, Hagia Sophia, ikona, freski, mozaika 
– omawia dokonania Justyniana I Wielkiego 
– umiejscawia na osi czasu datę upadku Konstantynopola – 1453 rok 
 
W zakresie ponadpodstawowym dodatkowo: 
– wyjaśnia, jaki wpływ na chrześcijaostwo miał podział cesarstwa rzymskiego na częśd zachodnią i wschodnią 
– opisuje, jakie zmiany w bazylice Hagia Sophia zostały dokonane przez muzułmanów 
 


