
Przedmiot: Historia 

Temat: Wyprawy krzyżowe. 

Klasa I Technikum 

Czas: 45 minut 

Nauczyciel: mgr Urszula Gacek-Łysiak 

 

Cel ogólny lekcji: 

Scharakteryzuję przyczyny, przebieg i skutki wypraw krzyżowych w średniowieczu. 

Nacobezu: 

• Wyjaśnię pojęcia: krucjaty, „pokój boży”, rekonkwista, handel lewantyński. 

• Podam min. 3 przyczyny i 3 skutki wypraw krzyżowych. 

• Zapamiętam daty: synodu w Clermont 1095r, I krucjaty 1096r., utworzenia Królestwa 

Jerozolimskiego 1099r, II krucjata 1147–1149, IV krucjata – 1202–1204, upadek Akki 

–1291 r.; 

• Omówię rolę postaci: Urban II, Godfryd de Bouillon, Fryderyk Barbarossa, Saladyn, 

Ryszard Lwie Serce, Filip II August; 

• Wymienię zakony rycerskie: Joannici, Krzyżacy, Templariusze. 

• Znajdę informację w tekście źródłowym. 

Środki dydaktyczne: 

• Prezentacja multimedialna 

• Podręcznik „Poznać przeszłość” str. 232-239. 

• E-podręcznik  https://epodreczniki.pl/a/czas-krucjat/Dv0WvZSbP 

• Quiz https://wordwall.net/pl/resource/392483/historia/wyprawy-krzy%C5%BCowe  

• Karta pracy (wersja online umieszczona na classroom) 

• Sprzęt własny: telefon, laptop, IPad itd. 

Formy pracy : 

• Indywidualna  

https://epodreczniki.pl/a/czas-krucjat/Dv0WvZSbP
https://wordwall.net/pl/resource/392483/historia/wyprawy-krzy%C5%BCowe


• Grupowa 

Metody pracy: 

• Ćwiczenie 

• Giełda pomysłów 

• Praca z tekstem źródłowym, prezentacją multimedialną, ikonografią 

• Praca z mapą interaktywną 

• Mini wykład 

Przebieg lekcji  

(omawianym zagadnieniom towarzyszy prezentacja multimedialna 

przygotowana przez nauczyciela) 

 

Faza wprowadzająca (10 minut) 

1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji. 

2. Prowadzący wyjaśnia, że celem lekcji jest analiza przyczyn, przebiegu i skutków wypraw 

krzyżowych w średniowieczu. Uczniowie zapoznają się z nacobezu umieszczonymi na 

prezentacji. 

3. Nauczyciel w ramach krótkiego wprowadzenia omawia jakie zmiany zaszły na Bliskim 

Wschodzie wraz  z narodzeniem się islamu. Następnie prosi uczniów o przypomnienie 

informacji dotyczących sporu o inwestyturę. 

 

Faza realizacyjna (30 minut) 

1. Nauczyciel prosi uczniów o przeczytanie tekstu źródłowego „Mowa papieża Urbana II 

na synodzie w Clermont” w 1095 r. (podręcznik, s. 233),. Następnie uczniowie próbują 

wyodrębnić  fragmenty tekstu mówiące o „pokoju bożym” wśród chrześcijan i 

konieczności walki z wyznawcami innej religii. Dodatkowo odpowiadają na dwa 

pytania zawarte pod tekstem. 

 

2. Nauczyciel dzieli uczniów na 3 grupy, każdej z grup przydziela lidera. Uczniowie na 

podstawie informacji zawartych w podręczniku na str. 232-233 oraz e-podręczniku 

https://epodreczniki.pl/a/czas-krucjat/Dv0WvZSbP 

 mają uzupełnić tabelę dotyczącą przyczyn wypraw krzyżowych. Grupa I –przyczyny 

polityczne, Grupa II –przyczyny religijne, Grupa III-przyczyny 

https://epodreczniki.pl/a/czas-krucjat/Dv0WvZSbP


społeczne/ekonomiczne. Tabela dla uczniów została umieszczona na classroomie. 

Uczniowie w grupach kontaktują się ze sobą za pomocą serwisów społecznościowych, 

pracują na zasadzie giełdy pomysłów. Po wyznaczonym czasie liderzy grup prezentują 

efekty pracy. Wszyscy uczniowie uzupełniają braki w tabeli.  

Przyczyny krucjat 

polityczne religijne Społeczne/ekonomiczne 

   

   

   

   

 

3. Uczniowie przy pomocy nauczyciela omawiają przebieg wypraw krzyżowych. Robią 

notatkę do zeszytu w oparciu o mapę z podręcznika ze str. 236 oraz informacji 

zawartych na stronach 233-238. Następnie wybrani uczniowie czytają na głos swoją 

notatkę. 

 

4. Nauczyciel w rozmowie z uczniami porządkuje ich wiedze, zwraca uwagę na fakt, że 

pierwsza wyprawa miała charakter ludowy, a dopiero druga wyprawa rycerska, 

dowodzona przez Godfryda de Bouillon, zapoczątkowała okres zbrojnych krucjat. 

Nadmienia też, że wielu władców europejskich poprzez udział w krucjatach pragnęło 

zapisać się na kartach historii (m.in. cesarz Fryderyk Barbarossa oraz król angielski 

Ryszard Lwie Serce). Eksponuje też postać sułtana Saladyna, jako doskonałego 

polityka i taktyka, który zjednoczył Arabów i Turków w walce z krzyżowcami. 

 

5. Nauczyciel przy pomocy prezentacji-rysunków poszczególnych członków zakonów 

rycerskich (Joannici, Templariusze, Krzyżacy) omawia ich rolę oraz strój. 



Zakony rycerskie

Joannici                    Krzyżacy                   Templariusze

 
 

 

6. Uczniowie przy pomocy nauczyciela omawiają rysunek z podręcznika przedstawiający 

zdobycie Jerozolimy. 

 



 

7. Nauczyciel przesyła uczniom link do quizu 

https://wordwall.net/pl/resource/392483/historia/wyprawy-krzy%C5%BCowe w 

którym muszą pogrupować przyczyny oraz negatywne i pozytywne skutki wypraw 

krzyżowych. Następnie wszyscy razem sprawdzają poprawność swoich odpowiedzi. 

 

 

Faza podsumowująca (5 minut) 

1. Uczniowie na podsumowanie lekcji, w oparciu o wiedzę zdobytą na zajęciach oceniają 

jaki wpływ na pozycję papiestwa w Europie miały wyprawy krzyżowe. 

 

2. Nauczyciel zadaje uczniom  pytania: 

• Czym była rekonkwista? 

• Jak inaczej nazywamy wyprawy krzyżowe? 

• Podaj 2 skutki wypraw krzyżowych. 

 

3. Wybrani uczniowie wraz z nauczycielem sprawdzają czy wszystkie cele lekcji zostały 

spełnione.  

 

Zadanie domowe:  

Dla ochotników –tekst ze stron 240-241. 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/392483/historia/wyprawy-krzy%C5%BCowe

