
 

Lekcja 4.5 

Temat: Wyprawy krzyżowe 

1. Ziemia Święta – dla Europejczyków Palestyna, gdzie żył i nauczał Jezus Chrystus oraz cel pielgrzymek do 

miejsc z Nim związanych. 

2. Wyprawy krzyżowe (krucjaty) – wyprawy zbrojne rycerstwa europejskiego, których celem było zajęcie Ziemi 

Świętej. 

3. Przyczyny wypraw krzyżowych: 

a. Opanowanie Ziemi Świętej przez Turków i wrogie postępowanie wobec pielgrzymów z Europy 

b. Rosnące zagrożenie Bizancjum ze strony tureckiej 

4. Synod w Clermont i początek krucjat 

a. 1095 – apel papieża Urbana II na synodzie w Clermont o zorganizowanie wyprawy krzyżowej do 

Palestyny 

b. 1096 – początek pierwszej krucjaty 

c. 1099 – opanowanie przez krzyżowców Palestyny i utworzenie Królestwa Jerozolimskiego 

5. Dwa wieki krucjat i upadek Królestwa Jerozolimskiego 

a. W ciągu dwustu lat Europejczycy przeprowadzili 7 krucjat w obronie Palestyny (niektóre nie dotarły do 

celu) 

b. 1291 – zdobycie Akki prze Turków i wyparcie Europejczyków z Palestyny 

 



6. Zakony rycerskie 

a. Powstawały w Palestynie, dla ochrony pielgrzymów z Europy i do walki w obronie chrześcijaostwa 

b. Podlegały bezpośredni papieżowi, a na ich czele stali wielcy mistrzowie 

c. Najważniejsze zakony: 

 Templariusze 

 Joannici 

 Krzyżacy  

d. Po upadku Królestwa Jerozolimskiego zakony rycerskie przeniosły się do Europy, a zakon krzyżacki trafił 

na ziemie polskie 

7. Skutki wypraw krzyżowych 

a. Pozytywne 

 Kontakty handlowe Europy z Bliskim i Dalekim Wschodem (rozwój portowych miast włoskich: 

Wenecja, Genua) 

 Przenikanie osiągnięd nauki i kultury Wschodu do Europy  

 Zachowane zabytki europejskiej architektury obronnej na Bliskim Wschodzie 

b. Negatywne 

 Narastająca wrogośd chrześcijan i muzułmanów 

 Spadek znaczenia Bizancjum 

 Stary w ludzkie i materialne podczas wojen 

 

Na podstawie lekcji Uczeń: 
– wyjaśnia przyczyny ogłoszenia krucjat 

– omawia skutki pierwszej krucjaty 

– przedstawia zakony: templariuszy, joannitów i Krzyżaków oraz ich zadania 

– opisuje skutki wypraw krzyżowych 

– wskazuje na mapie: Ziemię Świętą i trasy wybranych krucjat 

– posługuje się terminami: Ziemia Święta, synod, krucjaty, krzyżowcy, zakony rycerskie 

– przedstawia postad Urbana II 

– umiejscawia na osi czasu daty: 1096 rok i 1291 rok 

W zakresie ponadpodstawowym dodatkowo: 
– przedstawia okoliczności zlikwidowania zakonu templariuszy 

– przedstawia informacje, które z zakonów rycerskich funkcjonują współcześnie i jaka obecnie jest ich rola 

– ocenia rolę krucjat w kształtowaniu się relacji między chrześcijanami a muzułmanami 


