
kl.5 

Temat: System feudalny. 

 

1) Przepisz tytuł nowego działu: Społeczeństwo Średniowiecza. 

2) Przepisz temat i datę dzisiejszej lekcji. 

3) Przeczytaj temat z podręcznika ze str. 132-134. 

4) Przepisz lub wydrukuj notatkę z lekcji: 

1. W początkach średniowiecza władca uważał państwo za swoją własność. 

2. W wyniku podziału państwa powstał system lenny 

a. władca powierzał część posiadanych dóbr ziemskich swoim najdostojniejszym poddanym  

b. ziemie, które stanowiły przedmiot nadania, nazywano lennem (po łacinie – feudum) 

c. w ten sposób powstawał związek dwóch szlachetnie urodzonych osób:  

– nadającym ziemię był senior – sprawował opiekę nad wasalem 

– otrzymującym ziemię był wasal – miał obowiązek służyć zbrojnie seniorowi 

d. senior był zwierzchnikiem wasala – wasal musiał składać seniorowi hołd lenny 

e. zamożny wasal mógł część posiadanej ziemi przekazać innemu wasalowi, dla którego stawał się 

seniorem 

3. System feudalny 

a. seniorzy i wasale byli wielkimi posiadaczami ziemskimi 

– nazywamy ich feudałami 

– feudałowie zarządzali ziemią i mieszkającymi na niej ludźmi 

b. ziemię należącą do feudałów uprawiali chłopi. 

4. W okresie średniowiecza społeczeństwo uległo podziałowi na grupy zwane stanami 

a. władca wybranym osobom lub grupom społecznym nadawał przywileje 

b. ludzie należący do jednego stanu podlegali tym samym prawom i obowiązkom 

c. ludzie należący do różnych stanów mieli odmienne prawa i obowiązki 

d. pod koniec średniowiecza istniały już cztery stany: 

– rycerski – później szlachecki 

rycerstwo - warstwa społeczeństwa średniowiecznego, wyodrębniona na podstawie obowiązku 

pełnienia służby wojskowej konno i z kosztownym uzbrojeniem w zamian za prawo użytkowanie 

ziemi, wyróżniająca się uprzywilejowanym statusem społecznym; od XIII w. zaczęła się 

przekształcać w stan, do którego przynależność stawała się dziedziczna. 

– duchowny 

– mieszczański 

mieszczaństwo - grupa społeczna, stan, osobiście wolni obywatele miast; stan ukształtowany w 

Europie we wczesnym średniowieczu, a w Polsce w XIII w. w związku z kolonizacją na prawie 

niemieckim; obywatelstwo miasta nabywało się przez dziedziczenie, zamieszkiwanie w mieście 

przez co najmniej jeden rok i jeden dzień, nadanie przez władze miejskie lub przez małżeństwo z 
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osobą posiadającą obywatelstwo danego miasta; stan mieszczański był silnie zróżnicowany 

ekonomicznie - najwyższą warstwą był patrycjat, warstwą średnią było pospólstwo, najniższą plebs; 

dostęp do udziału w sprawowaniu władzy w mieście uzależniony był od posiadanego majątku. 
 

– kmiecy, do którego należeli chłopi.  

5)Zapamiętaj nowe pojęcia z lekcji: 

 

a) lenno - ziemia nadawana wasalowi przez seniora; wraz z ziemią wasal otrzymywał prawo 

jurysdykcji nad mieszkańcami, a w zamian zobowiązywał się m.in. do rady i udzielania seniorowi 

pomocy zbrojnej; przekazanie lenna następowało po złożeniu przez wasala seniorowi przysięgi i 

hołdu lennego oraz dokonaniu aktu inwestytury. 

b) hołd lenny/homagium – uroczysta ceremonia zawarcia kontraktu lennego, podczas 

której  wasal klękał przed swoim seniorem i składał mu uroczystą przysięgę wierności, 

zobowiązując się do niesienia mu pomocy zbrojnej oraz służenia mu radą. 

c) senior - pan lenny, feudał, w systemie feudalnym osoba przejmująca opiekę  nad uzależniającym 

się od niego wasalem. 

d) wasal - lennik, w średniowiecznym systemie feudalnym osoba, która w zamian za otrzymane 

lenno zobowiązana była do służenia seniorowi radą i służbą wojskową oraz złożenia mu hołdu i 

przysięgi wierności. 

e) feudałowie - określenie obejmujące wszystkie osoby i instytucje posiadające wielkie majątki 

ziemskie na prawie feudalnym, czyli rycerskim, związanym z obowiązkiem obrony kraju i pełnienia 

służby publicznej, a więc książęta, panów świeckich i duchownych, biskupstwa, kapituły i 

klasztory. 

f) przywilej - prawo nadawane przez monarchę określonym osobom (immunitet) lub grupie 

stanowej, obowiązujące na danej ziemi lub w całym kraju (przywilej generalny); przywileje 

najczęściej otrzymywały formę zrzeczenia się przez nadającego go monarchę pewnych swoich 

uprawnień na rzecz adresatów wymienionych w dokumencie. 

 

6) Obejrzyj filmy ( dla zrozumienia tematu) : 

https://www.youtube.com/watch?v=ki1u2XqXZ8M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m1eWXV6XImw 
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