
 

Lekcja 

Temat: Nowe paostwa w Europie 

1. Frankowie – lud germaoski, który w Galii (dziś Francja) utworzył własne paostwo 

2. Rozwój paostwa Franków 

a. 496 r. – chrzest Chlodwiga i początek panowania dynastii Merowingów 

b. Majordom – najwyższy urzędnik w paostwie Franków. W czasie panowania ostatnich Merowingów (tzw. 

gnuśni królowie), majordomowie przejęli faktyczną kontrolę nad paostwem. 

c. Karol Młot – majordom, który w 732 roku w bitwie pod Poitiers pokonał Arabów i powstrzymał ich 

ekspansję z Płw. Iberyjskiego w głąb Europy. 

d. Pepin Mały – syn Karola Młota. W 751 roku obalił ostatniego z Merowingów i objął władzę królewską w 

paostwie Franków, początkując dynastię Karolingów 

3. Panowanie Karola Wielkiego (768-814) 

a. Syn Pepina Małego, przydomek Wielki zawdzięczał osiągnięciom politycznym i dbałością o rozwój kultury 

i nauki 

b. Rozwój terytorialny paostwa Karola Wielkiego 

 Podporządkowanie większości obszarów Europy Zachodniej (współcześnie: środkowa i północna 

Italia, wschodnie Niemcy, Austria, Szwajcaria 

 



c. Organizacja paostwa: 

 Marchie – obszary pograniczne, których zadaniem była obrona paostwa przed zagrożeniem 

zewnętrznym 

 Margrabia – stał na czele marchii, często podejmował decyzje niezależnie od władcy  

d. Rozwój nauki   

 Zakładanie szkół przy klasztorach i kościołach 

 Nauki pisani i czytania po łacinie, wykład Biblii (kształcono duchownych) 

e. 800 r.  – koronacja cesarska Karola Wielkiego 0 sojusz papiestwa z cesarstwem 

4. Traktat w Verdun i podział paostwa Franków (843 r.) 

a. Podział miedzy wnuków Karola Wielkiego: 

 Lotar – ziemie włoskie i środkowy pas ziemi po Morze Północne (Alzacja, Lotaryngia) 

 Karol Łysy – ziemie zachodnie (dziś Francja) 

 Ludwik Niemiecki – ziemie zachodnie (dziś Niemcy) 

b. Zasada podziału: 

 Lotar przejął tytuł cesarza i władzę zwierzchnią nad całością obszaru, co miało gwarantowad 

jednośd podzielonych ziem 

c. Skutki podziału: 

 Bariery językowe i kulturowe między poszczególnymi częściami paostwa, doprowadziły z czasem 

do wyodrębnienia się nowych paostw w Europie Zachodniej (Francja, Niemcy, a w przyszłości 

Włochy) 

5. Powstanie Rzeszy Niemieckiej 

a. Okoliczności: 

 Paostwo wschodniofrankijskie składało się z mniej lub bardziej niezależnych od siebie księstw, 

których możnowładcy od 911 roku wybierali króla (Rzesza – związek paostw) 

b. Umocnienie Rzeszy Niemieckiej przez Ottona I 

 Wzmocnienie władzy królewskiej 

 Podporządkowanie Księstwa Czech oraz północnych i środkowych Włoch, odparcie najazdów 

węgierskich 

 962 r. – koronacja na cesarza rzymskiego i objęcie teoretycznej zwierzchności nad całą 

chrześcijaoską Europą 

 Do XIX wieku, tradycyjny tytuł cesarzy rzymskich znajdował się w rękach władców niemieckich  

 



Na podstawie lekcji Uczeń: 
– wyjaśnia, w jaki sposób władzę w paostwie Franków przejęła dynastia Karolingów 

– charakteryzuje rozwój kultury i nauki w czasach Karola Wielkiego  

– wyjaśnia, dlaczego Karol otrzymał przydomek „Wielki” 

– przedstawia postanowienia traktatu w Verdun oraz jego skutki 

– wyjaśnia, w jaki sposób doszło do utworzenia Rzeszy Niemieckiej 

– wskazuje na mapie: zasięg terytorialny paostwa Franków w czasach Karola Wielkiego, Akwizgran i Rzym 

– posługuje się terminami: Frankowie, dynastia, majordom, Karolingowie, układ w Verdun, cesarstwo, margrabia, 

marchia, możnowładca, Rzesza Niemiecka 

– omawia dokonania: Chlodwiga, Karola Młota, Pepina Małego, Karola Wielkiego i Ottona I 

– umiejscawia na osi czasu daty: 800 rok, 843 rok i 962 rok 

 
W zakresie ponadpodstawowym dodatkowo: 
– wyjaśnia, dlaczego Karol Wielki jest jednym z patronów zjednoczonej Europy 

– wyjaśnia, skąd pochodzi polskie słowo „król” 

 


