
 

Lekcja 4.2 

Temat: Arabowie i początek islamu. 

1. Arabowie: 

a. Obszar: Półwysep Arabski 

b. Zajęcia: handel, pasterstwo, nieliczne rolnictwo w oazach 

c. Wierzenia: 

 Politeizm 

 Mekka jako miejsce kultu ze świątynią Kaabą i wmurowanym Czarnym Kamieniem (największa 

świętośd Arabów) 

2. Mahomet i powstanie islamu 

a. Okoliczności: 

 Arabowie, dzięki licznym kontaktom handlowym, znali podstawy judaizmu i chrześcijaostwa 

(religie monoteistyczne) 

b. Nauka Mahometa: 

 Działał w Mekce w VII wieku 

 Ok. 610 r – objawienie archanioła Gabriela 

 Istnieje tylko jeden bóg – Allach 

 Człowiek musi poddad się woli Allacha (islam) 

 Muzułmanie (poddani woli bożej) – wyznawcy islamu 

 622 r. – ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny, uznawana dziś za początek islamu i nowej ery 

3. Zasady islamu: 

a. Koran – święta księga islamu, zawierająca nauki Mahometa i zasady życia codziennego muzułmanów. 

b. Pięd filarów islamu: 

 Wyznanie wiary (Niema Boga prócz Allacha, a Mahomet jest jego prorokiem) 

 Modlitwa pięc razy dziennie 

 Post 

 Jałmużna 

 Pielgrzymka do Mekki 

c. Meczet – świątynia islamska 

d. Mihrab  - rodzaj ołtarza w meczecie, usytuowany w kierunku Mekki 

e. Minbar – kazalnica w mnhrabie 

f. Minaret – wieża w meczecie skąd muezini zwołują wiernych na modlitwę 

4. Podboje Arabów 

a. Kalifowie – następcy Mahometa, którzy po jego śmierci prowadzili liczne podboje 

b. Dżihad – święta wojna dla umacniania i rozpowszechniania islamu  

c. Zajęte tereny (VII – VIII wiek) 

 Bliski Wschód od Indii po Morze Śródziemne 

 Północna Afryka 

 Półwysep Iberyjski (dzisiejsza Hiszpania i Portugalia) 

d. Okoliczności sukcesów podbojów arabskich 



 Niechęd podbitych ludów do dotychczasowych władców (Persja, Bizancjum) 

 Poszanowanie przez Arabów obyczajów i kultury miejscowej ludności na zajmowanych obszarach 

 Przywileje dla wszystkich, którzy przechodzili na islam 

e. XI wiek – schyłek potęgi arabskiej i stopniowy podział paostwa na kalifaty 

5. Osiągnięcia cywilizacyjne Arabów 

a. Arabowie wywarli duży wpływ na kulturę europejską poprzez kontakty z Bizancjum i Hiszpanię 

b. Pośrednictwo arabskie między Europą a Bliskim i Dalekim Wschodem 

 Cyfry arabskie, gra w szachy z Indii 

 Papier, porcelana z Chin 

c. Zachowanie dla przyszłych pokoleo osiągnięd nauki antycznej (medycyna, filozofia) 

 Tłumaczeni na arabski dzieł starożytnych Greków i Rzymian 

d. Dziedziny nauki 

 Matematyka, medycyna, alchemia 

c. Rzemiosło i sztuka: 

 Stal damasceoska (z Damaszku) 

 Arabeski – zdobnictwo artystyczne z zastosowaniem motyw ow roślinnych i artystycznych 

 

Na podstawie lekcji Uczeń: 
– przedstawia postad i działalnośd Mahometa 

– omawia najważniejsze zasady wiary muzułmanów 

– charakteryzuje i ocenia stosunek Arabów do ludów podbitych w średniowieczu 

– przedstawia osiągnięcia Arabów w dziedzinie kultury i nauki w średniowieczu 

– wskazuje na mapie: Półwysep Arabski, Mekkę, Medynę oraz imperium arabskie w okresie świetności 

– posługuje się terminami: oaza, Czarny Kamieo, Mekka, Medyna, islam, Allach, Koran, meczet, minaret, mihrab, 

minbar, dżihad, kalifowie, cyfry arabskie, stal damasceoska, arabeski 



– umiejscawia na osi czasu rok 622  

 
W zakresie ponadpodstawowym dodatkowo: 
– wskazuje na podobieostwa i różnice pomiędzy chrześcijaostwem a islamem 

– wskazuje przykłady wpływu kultury, nauki i języka arabskiego na Europejczyków 

– wyjaśnia, jak zmieniło się nastawienie części muzułmanów do innych kultur w średniowieczu i współcześnie 

– wskazuje na podobieostwa i różnice w sposobie postrzegania dziejów i odmierzania czasu między 

chrześcijaostwem a islamem 

 


