
 

Klasa V 23 marca 2020 

Zapoznaj się z tematem – podręcznik s. 125-128 i uzupełnij kartę pracy 

Temat: Średniowieczna wieś. 

Karta pracy: 

1. Życie na wsi we wczesnym średniowieczu. 

Podkreśl dobre odpowiedzi: 

- Po upadku cesarstwa zachodnio -rzymskiego ludność mieszkała w miastach / 

na wsiach. 

- Mieszkali  w drewnianych chatach / murowanych chatach. 

- Zajmowali się uprawą ziemi i hodowlą zwierząt/ handlem i rzemiosłem. 

- Pogoda miała wpływ na pracę i zbiory / nie miała wpływu pracę i na zbiory . 

2. Opisz zagrodę chłopską na podstawie ilustracji w podręczniku z. 125 i tekstu: 

( w 3 do 5 zdań) 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

............................................................................................................... 

................................................................................................................ 

3. Przeczytaj tekst: 

W średniowieczu ziemię posiadali: król, książęta, dostojnicy świeccy , biskupi 

 i przełożeni zakonów. Ziemię czyli feudum otrzymywali oni w zamian za 

sprawowane urzędy, jako lenno za służbę wojskową, za zasługi np. w czasie 

wojny. Właściciele sami tej ziemi nie uprawiali tylko osiadli na niej chłopi w 

zamian za rentę ( czynsz), która występowała w różnych formach: 

 

 



 

 

renta pieniężna – wypłacana w pieniądzu 

renta odrobkowa – czyli pańszczyzna, chłop stawiał się do pracy na ziemi pana 

razem z rodziną kilka razy w roku ( tygodniu) 

renta w naturze – jaja, mięso, kury, zboże. 

Chłopi podlegali władzy sądowniczej swojego pana.  

Chłopi posługiwali się prymitywnymi narzędziami: 

- radłem, a od XI wieku pługiem, który spulchniał ziemie lepiej niż prymitywne 

radło. Do pracy w polu wykorzystywano woły, jednak większość prac 

wykonywano ręcznie np. zboże zbierano za pomocą sierpa. 

 

Oceń, czy życie  i praca na wsi w średniowieczu było łatwe? 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

                            

 

Proszę o przesłanie karty pracy na moją pocztę elektroniczną: 

alina.ksiazkiewicz@op.pl lub w formie smsa lub zdjęcia na numer tel.: 

534700129  Z góry dziękuję. Jednocześnie prosiłabym o przesłanie mi waszej  

poczty lub numeru telefonu do porozumiewania się z Wami. Życzę zdrowia i 

oby ten czas epidemii skończył się jak najszybciej. 
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