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Temat: Monarchia Karola Wielkiego 

 

Cel ogólny lekcji:  

Uczeń ocenia postać i dokonania Karola Wielkiego na tle faktów i wydarzeń historycznych na 

przełomie VIII/ IX wieku oraz w wiekach późniejszych. 

Cele lekcji w ujęciu operacyjnym – uczeń: 

 zna i rozumie pojęcia: Karolingowie (P), koronacja (P), majordomus (PP), marchia (P), 

koronacja (P), sojusz tronu i ołtarza (PP), kapitularz (PP), klasztor (P), minuskuła 

karolińska (PP), bazylika (P), renesans karoliński (P), monarchia patrymonialna (P),  

 wie, że podział monarchii Karola Wielkiego jako normalnej praktyki w okresie 

średniowiecza zezwalającej na podział państw(P), 

 pamięta, że z podzielonej monarchii karolińskiej biorą swój początek niektóre 

współczesne państwa europejskie (P), 

 wie, na czy polegał system nauczania trivium (przedmioty humanistyczne: gramatyka, 

retoryka, dialektyka) i  quadrivium (przedmioty matematyczne: arytmetyka, geometria, 

astronomia, muzyka)  (P), 

 rozumie znaczenie powstania Państwa Kościelnego (P), 

 zna działalność w omawianym okresie: Chlodwiga (PP), Karola Młota (PP), Pepina 

Małego (PP), Karola Wielkiego (P),  

 potrafi rozpoznać wizerunki władców z dynastii Karolingów (PP),  

 zna daty: 800 r.  (P), 814 r. (P), 843 r. (P), 

 rozumie rolę wybitnej jednostki w dziejach (P), 

Scenariusz lekcji historii  w klasie I Gimnazjum 
 



 

 

 rozumie rolę państwa Franków (zwłaszcza Karola Wielkiego) w kształtowaniu oblicza 

politycznego i kulturalnego Europy (P), 

 rozumie powody nietrwałości terytorialnej państw wczesnośredniowiecznej Europy (na 

przykładzie państwa Franków) (P), 

 potrafi uzupełnić  brakujące wydarzenia historyczne na taśmie chronologicznej (P), 

 potrafi określić cechy osobowe Karola Wielkiego, jako mężczyzny, władcy i 

błogosławionego na podstawie analizy tekstów źródłowych (PP), 

 rozumie  rolę  idei jedności Europy (P), 

 rozumie, że Karol Wielki nawiązał do tradycji antycznych przyjmując tytuł cesarski (P), 

 rozumie, że z dorobku monarchii karolińskiej przyjęła średniowieczna Europa, jak 

również Polska (P), 

 potrafi określić rodzaj źródeł (PP), 

 wie, w jaki sposób przedstawiono Karola Wielkiego w analizowanych tekstach 

źródłowych (PP), 

 sytuuje na mapie podział monarchii Karola Wielkiego między jego wnuków na mocy 

postanowień traktatu w Verdun (843),  miasta: Akwizgran, Verdun oraz Rzym, (PP) 

 przedstawia podstawowe cechy architektury bizantyńskiej i romańskiej (P),  

 potrafi uzupełnić schemat drzewa genealogicznego dynastii Karolingów (P). 

 

Metody:  

 Elementy wykładu.  

 Praca z tekstami źródłowymi, materiałem ikonograficznym, kartograficznym, taśmą 

chronologiczną. 

 Drzewo decyzyjne. 

 

Formy pracy: 

 Praca indywidualna i grupowa, 

 Problemowa,  

 ,,Burza mózgów”. 

 

Środki dydaktyczne: 

 Mapa ścienna - „Europa w IX-XI wieku”, 

Podręcznik do historii dla klasy pierwszej gimnazjum Śladami przeszłości pod red. Stanisława 

Roszaka, pod red. Stanisława Roszaka, Nowa Era 2009. 



 

 

 Mapka uwzględniająca podział monarchii Karola Wielkiego między jego wnuków na 

mocy postanowień traktatu w Verdun (843), 

 Teksty źródłowe: T. Manteuffel,  Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 1990, 

s. 89-90, Słownik władców średniowiecznej Europy pod. red. Józefa Dobosza i Macieja 

Serwańskiego, Poznań 2002, s. 194-197, Historia Świata 18,  s. 55, B. Zientara, Historia 

powszechna średniowiecza, Warszawa 1998, s. 131, Einhard, Życie Karola Wielkiego, 

Biblioteka Narodowa II 59 przeł. J. Parandowski oprac. A. Gieysztor Ossolineum 1950, 

Wiek V-XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla 

nauczycieli historii i studentów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk i S. B. Lenard, Warszawa 

1997,  nr 32. 

 Tablica genealogiczna dynastii Karolingów, 

 Atlas Historia i Przeszłość Integracji Europejskiej, Warszawa 2000. 

 Materiały przygotowane przez uczniów i nauczyciela. 

 
Przebieg lekcji: 

1. Czynności organizacyjno-porządkowe. 

2. Wprowadzenie: 

Nauczyciel przedstawia:  

 ogólny cel lekcji,  

 zadania do wykonania, 

 przypomina zasady współpracy  w grupie,  

 wyjaśnia zasady oceniania. 

Wprowadzenie-nauczyciel opowiada  krótko o: 

początkach państwa Franków, chrzcie za  panowania Chlodwiga (496), jego znaczeniu 

(zniesienie podziału na ludność romańską i barbarzyńską, zacieraniu się różnic kulturowych 

pomiędzy ludnością podbitą a najeźdźcami, powstaniu nowej Europy,  która powstała z 

połączenia tradycji rzymskich i barbarzyńskich). Następnie sygnalizuje problem podbojów  

Franków (powstrzymanie ekspansji Arabów przez majordoma Karola Młota pod Poitiers (732)). 

Wyjaśnia, że władzę w państwie Franków objął w 751 r. Papin Mały (uwzględnia również 

informacje o działalności sojuszu z papieżem przeciw Longobardom i utworzeniu  Państwa 

Kościelnego (755)). 

3. Rozwinięcie 

 Praca z Kartą Pracy 

4. Podsumowanie i ocena prac uczniów 

5. Zadanie domowe 



 

 

(P) Jakie cechy Twoim zdaniem powinni  posiadać  idealni  przywódcy współczesnych  państw? 

(PP) Za pomocą drzewa decyzyjnego podejmij decyzję: Czy Karol Wielki to wybitny władca 

średniowiecznej Europy? 

 

 

  



 

 

KARTA PRACY 

 

 
Źródło ilustracji: piccoliragni.blogspot.com 
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Przeczytaj uważnie teksty do zadania 1. 
 

Tekst I 

Król Franków od 768 r., cesarz od 800 r. Syn Pepina Krótkiego (751-768)  i Bertrady, brat 

Karolmana. Wielokrotnie żonaty (...) miał wiele dzieci, w tym synów: Karola, Pepina, Ludwika I 

Pobożnego (...). Pochowany w Akwizgranie (Aachen).  

(...) Około 800 r. stworzone przez Karola imperium osiągnęło swój ostateczny kształt. Podczas 

czwartej wyprawy do Włoch, której celem było przywrócenie wygnanego Leona III na tron 

papieski, Karol, który nosił się z zamiarem wyniesienia sie do godności cesarza, został 

nieoczekiwanie przesz niego koronowany 25 grudnia 800 r., a lud Rzymu obwołał go cesarzem. 

W 812 r. jego koronacja została uznana przez Bizancjum. 

Karol nie zaniedbywał umacniania państwa od wewnątrz. Służyło temu wprowadzenie 

jednolitego podziału na hrabstwa, na czele, których stali delegowani przez Karola hrabiowie. na 

szczególnie zagrożonych terenach pogranicznych, np. w Bretanii, Hiszpanii, Danii (...), Karol 

zakładał marchie pograniczne obejmujące kilka hrabstw (...). Tuż za terytorialną i polityczną 

ekspansją Karola następowała ekspansja silnie przez niego wspieranego  Kościoła, który 

zaczętych jeszcze za Pepina Krótkiego reformach wprowadzonych przez św. Bonifacego, wyrósł  

na jedną z podpór rodzącego sie imperium (...).  

Dwór Karola, który zebrał największych uczonych swoich czasów, m.in.: Anglosasa Alkuina, 

Longonbarda Pawła Diakona (...) i wielu innych, promieniował na całe państwo, a jego 

osiągnięcia weszły na trwałe do intelektualnej spuścizny średniowiecza. W kapitularzu, zwanym 

jako Epistola de litteris colendis, Karol zawarł swój program upowszechnienia szkolnictwa. Sieć 

szkół przyklasztornych i katedralnych była trwałym fundamentem dla następnych pokoleń i 

należy do największych osiągnięć Karola (...).  

Źródło tekstu: Słownik władców średniowiecznej Europy pod. red. Józefa Dobosza i Macieja Serwańskiego, 

Poznań 2002, s. 194-197. 

 

Tekst II 

(...) Podejmowane przez Karola akcje zbrojne, chociaż nie brakło wśród nich takich, które 

zakończyły się niepowodzeniem, w ogólnym bilansie doprowadziły do wzrostu znaczenia tego 

monarchy i niebywałego w dziejach Franków rozszerzenia granic ich państwa. A chociaż było 

ono zamieszkałe przez ludność rożnojęzyczną i nie posiadało wspólnej bazy ekonomicznej, 

mogącej zapewnić mu trwałość, nabrało pod energicznymi rządami Karola wszelkich cech 

mocarstwa. Nic więc dziwnego, że jego władca, zdając sobie sprawę z własnej potęgi, zamyślał o 



 

 

tytule cesarskim. Marzył przy tym o cesarstwie uniwersalnym, a więc jedynym, obejmującym 

zarówno Zachód, jak Wschód. Gotów był nawet dla zrealizowania tego celu poślubić: 

synobójczynię, cesarzową bizantyńską — Ireną. Jego "plany pokrzyżował jednak papież Leon III. 

Obawiając się, aby przy dalszym wzroście potęgi Karola władza duchowna nie została 

całkowicie podporządkowana świeckiej, wykorzystał obecność monarchy na nabożeństwie w 

dzień Bożego Narodzenia w rzymskiej bazylice św. Piotra i włożył mu na głowę diadem cesarski 

(25 XII 800). Zebrany lud aklamował papieskiego elekta, wyraża jąć tym poparcie dla 

dokonanego wyboru. Akt koronacji był zaskoczeniem dla Karola. Co więcej, stwarzał ku jego 

żywemu niezadowoleniu, pozory wyższości władzy duchownej nad świecką. W opinii publicznej 

bowiem papież stawał się dyspozytorem korony cesarskiej, Karol zaś został zepchnięty do roli 

wskazanego przezeń elekta. Powstała wreszcie na skutek tego jeszcze jedna trudność. Oto 

koronacja nastąpiła przedwcześnie, przed zawarciem porozumienia na ten temat z 

Konstantynopolem. Nic dziwnego, że spotkała się ze strony Bizancjum z jak najgorszym 

przyjęciem. Toteż trzeba było uciec się w końcu do argumentów zbrojnych, aby zmusić je do 

ustępstwa. Walka prze-ciągnęła się tak, że dopiero w r. 812 Konstantynopol uznał tytuł cesarski 

Karola. W ten sposób doszło do usankcjonowania nowego porządku w świecie chrześcijańskim, 

który miał odtąd posiadać dwa cesarstwa i dwóch niezależnych od siebie cesarzy — 

wschodniego i zachodniego (...). 

Źródło tekstu:  T. Manteuffel,  Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 1990, s. 89-90. 

 

Tekst III 

(...) Karol Wielki nie mógł uczynić zbyt wiele, by podnieść niski poziom średniowiecznego życia, 

jednak popierał rozwój nauki i kultury. Hojny mecenat przyciągał uczonych, nauczycieli, pisarzy 

i artystów na jego dwór, gdzie mogli oni podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi. 

Jednym z najbardziej wpływowych uczonych tego okresu był Alkuin, benedyktyn pochodzenia 

anglosaskiego i doradca Karola w sprawach nauki i wychowania. Był on twórcą i kierownikiem 

szkoły pałacowej w Akwizgranie i odegrał  główną rolę w religijnym, literackim i artystycznym 

ruchu określanym mianem ,,renesansu karolińskiego". Jednym z osiągnięć tego okresu było 

rozpowszechnienie kopiowania Nowego Testamentu i innych pism religijnych, co miało duży 

wpływ zarówno na życie religijne, jak i edukacje poddanych Karola. Bardzo ważna sprawą było 

wierne kopiowanie tekstów, jako ze przed wynalezieniem druku był to jedyny sposób 

,,publikowania" i rozpowszechniania dziel literackich (...). Konieczne było opracowanie 

standardowego rodzaju pisma, które byłoby łatwe zarówno do odczytania, jak i przepisania. 

Pismem takim stała sie tzw. minuskuła karolińska, rozpowszechniona przez Alkuina, której 



 

 

używano aż do renesansu. W czasach Karola rozkwitła również sztuka iluminowania 

manuskryptów, rozwijana w klasztornych skryptoriach. Próby ujednolicenia stylu na obszarze 

całego cesarstwa, polegające na nawiązywaniu do tradycji chrześcijańskiej imperium 

rzymskiego i naturalistycznych idei antyku, z uwzględnieniem miejscowego dziedzictwa, 

spowodowały, ze sztukę tego okresu określa sie mianem karolińskiej (...). 

Źródło tekstu: ,,Historia Świata 18", s. 55. 

 

Tekst IV 

(...) Karol przeprowadził, jako zwierzchnik Kościoła gruntowną reformę szkolnictwa 

kościelnego, narzucając duchowieństwa nawrót do klasycznej łaciny - języka, który był 

niezrozumiały zarówno wśród ludności romańskiej, jak i wśród duchowieństwa. Nieznajomość 

klasycznej łaciny uniemożliwiła  duchowieństwu korzystanie z tekstów Pisma św., nie mówiąc już 

o dziełach teologicznych (...). 

Źródło tekstu: B. Zientara, Historia powszechna średniowiecza, Warszawa 1998, s. 131. 

 

 
Źródło ilustracji: www.ecole.charlemange.org 

 

 

 

 



 

 

Tekst V 
 

 Pierwszą jego [Karola] wojną była akwitańska, którą ojciec zaczął, a nie zdołał ukończyć 

(...). Ukończywszy tę wojnę i uporządkowawszy sprawy Akwitanii, Karol (jego brat — towarzysz 

rządów już wtedy nie żył) ruszył przeciw Longobardom, na wezwanie i prośby Hadriana, biskupa 

miasta Rzymu (...). Skończywszy z tym podjął Karol wojnę z Sasami, która była niejako w 

zawieszeniu. Żadna z wojen, prowadzonych przez naród Franków, nie była bardziej uparta, 

zacięta i wyczerpująca (...). W ciągu tych trzydziestu trzech lat w różnych krajach wybuchało 

przeciw Frankom tyle i tak wielkich wojen, a każdą król sam kierował, że doprawdy, jeśli się 

temu przyjrzeć, nie wiadomo, co w nim raczej podziwiać: wytrwałość czy szczęście. Podbił i 

Bretonów osiadłych na zachodzie, u krańców Galii, nad wybrzeżem oceanu; gdy nie chcieli go 

słuchać, wysłał przeciw nim wojsko i zmusił do wydania zakładników i do przyjmowania jego 

rozkazów w przyszłości. Potem osobiście poprowadził wojsko do Italii i maszerując przez Rzym, 

dotarł do Kapui, miasta w Kampanii, gdzie stanął obozem; Benewentowi zagroził wojną, jeśli się 

nie podda (...). Po załagodzeniu tych sporów zaczęła się wojna ze Słowianami (...). Największą z 

jego wojen, oprócz saskiej, była ta, która teraz nastąpiła, mianowicie przeciw Awarom czyli 

Hunom (...).Ostatnia wojna była przeciw Normanom, którzy nazywają się Duńczykami; ci 

najpierw zajmowali się korsarstwem, potem z większą flotą pustoszyli wybrzeża Galii i Germanii 

(...). 

 [Cesarz] budował i pałace wyborną sztuką (...). Dzieci swoje tak kazał wychowywać, 

żeby zarówno synowie jak i córki najpierw ćwiczono w sztukach wyzwolonych, do których i sam 

się garnął. Potem, kiedy już wiek na to pozwalał, synów obyczajem Franków uczono jeździć 

konno, obchodzić się z bronią i polować, córki zaś przyzwyczajano do krosien, kądzieli i 

wrzeciona, aby nie próżnowały, i kształcono we wszelkiej poczciwości (...).O wychowanie synów 

i córek tak dbał, że ilekroć był w domu, zawsze z nimi razem siedział przy stole i w podróżach oni 

mu towarzyszyli (...).   

 Przez całe życie, zarówno w kraju jak i poza jego granicami, postępował tak łaskawie i z 

taką ludzkością, że nigdy mu nikt nie zarzucił niesprawiedliwego okrucieństwa. Lubił 

cudzoziemców i bardzo się nimi opiekował; w końcu namnożyło się ich tylu i w pałacu, i w całym 

królestwie, że nie bez słuszności uważano to za ciężar. On sam nie czuł go bynajmniej, był na to 

zbyt wielkoduszny; w jego mniemaniu nawet wielką niewygodą warto było opłacić sławę 

hojności i dobre imię. Karol był obfitej i silnej budowy ciała, wysokiego wzrostu, ale nie ponad 

słuszną miarę — mierzył bowiem siedem własnych stóp — czaszkę miał okrągłą, oczy duże i 

żywe, nos nieco więcej niż średni, piękne siwe włosy, twarz wesołą i pogodną. Stąd i postawę 



 

 

miał niezwykle majestatyczną (...). Chód miał silny i w całym zachowaniu się był bardzo męski; 

tylko głos, mimo że donośny, nie odpowiadał wspaniałości ciała (...). 

 Nieustannie ćwiczył się w jeździe konnej i łowach, co miał we krwi, gdyż trudno by 

znaleźć w świecie drugi naród, który by w tej sztuce dorównał Frankom. Bardzo lubił kąpiele w 

gorących naturalnych źródłach; często ćwiczył się w pływaniu, w czym był prawdziwym 

mistrzem. Z tego powodu zbudował sobie pałac w Akwizgranie i mieszkał tam stale przez 

ostatnie lata aż do śmierci (...). 

 Nosił strój ojczysty, to jest frankijski. Na ciało wkładał lnianą koszulę i takież feminały, 

na to kaftan, lamowany jedwabnym szlakiem i spodnie; na nogach miał owijacze i buciki; zimą 

barki i piersi osłaniał futrem bobrowym i sobolem; wreszcie narzucał płaszcz błękitny. U boku 

miał zawsze miecz, którego głowica i pas były złote albo srebrne. Czasem nosił miecz wysadzany 

drogimi kamieniami, ale tylko na szczególne uroczystości, albo gdy zjechali się posłowie obcych 

narodów. Cudzoziemskich strojów nie cierpiał, choćby były i najpiękniejsze (...). Na 

uroczystościach występował w szacie tkanej złotem, w bucikach wysadzanych klejnotami, płaszcz 

spinała złota klamra, na głowie miał diadem ze złota i drogich kamieni. Na co dzień zaś jego 

strój niewiele się różnił od zwyczajnego ludowego ubrania. W jedzeniu i w piciu był 

umiarkowany, bardziej jednak w piciu; opilstwa nie cierpiał nie tylko u siebie i u najbliższych, 

ale i u każdego człowieka. (...).Uczty wydawał bardzo rzadko, tylko podczas szczególnych 

uroczystości (...).Lubił też bardzo dzieła świętego Augustyna, zwłaszcza O państwie Bożym. Wina 

i innych napojów używał tak skąpo, że przy obiedzie rzadko pił więcej niż trzy razy (...). 

 Wymowę miał obfitą i bogatą, mógł najdokładniej wyrazie wszystko, co chciał. Nie 

poprzestając na języku ojczystym, starał się wyuczyć i obcych. Z tych łacinę znał tak dobrze, że 

posługiwał się nią na równi z językiem ojczystym; po grecku lepiej rozumiał, niż mówił. Był tak 

wymowny, że można go było wziąć za gadułę. Sztuki wyzwolone gorliwie uprawiał, uczonych 

miał w wysokim poszanowaniu i otaczał ich wielkimi honorami. Gramatyki uczył się u starego 

Piotra z Pizy (...). 

 Religii chrześcijańskiej, którą mu od dzieciństwa wpojono, przestrzegał najświęciej i z 

najgłębszą pobożnością. To go natchnęło do zbudowania przepięknej bazyliki w Akwizgranie 

(...). Chodził do kościoła rano i wieczorem - także i w nocnych godzinach, i w porze ofiary, 

ilekroć mu pozwalało zdrowie (...). Nader był żarliwy we wspieraniu wszelkiego ubóstwa i w 

dawaniu jałmużny (...).Ze wszystkich świętych i czcigodnych miejsc najwięcej szanował kościół 

świętego Piotra Apostoła w Rzymie (...). 

Źródło: Einhard, Życie Karola Wielkiego, Biblioteka Narodowa II 59 przeł. J. Parandowski oprac. A. 

Gieysztor Ossolineum 1950. 



 

 

Tekst VI 
(...) Gdy możni dokonali oznaczenia działów królestwa i podzielili je na trzy części, trzej 

królowie, zjechawszy się w sierpniu, w mieście galijskim Verdun, rozdzielili państwo pomiędzy 

siebie: Ludwik mianowicie otrzymał część wschodnią, Karol zaś dzierżył zachodnią. 

Lotariuszowi, najstarszemu z nich, los przydzielił środkową, leżącą między dwoma poprzednimi. 

Po zawarciu pomiędzy sobą pokoju i umocnieniu go przysięgą bracia powrócili do domów, aby 

zarządzać i strzec części swojego królestwa. Karol, pożądając Akwitanii jakoby prawnie 

należącej do części jego królestwa, sprawiał wiele przykrości krewniakowi swemu Pepinowi, 

napastując go częstymi wyprawami, niejednokrotnie powodował wielkie straty własnego wojska. 

Źródło: Wiek V-XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii 

i studentów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk i S. B. Lenard, Warszawa 1997, nr 32. 

 

Tekst VII 
(...) Karol był wybitnym władcą, ale apodyktycznym i bezwzględnym. W swojej chrześcijańskiej 

gorliwości często mieszał się w sprawy kościelne m.in. przypisując sobie prawo zwoływania 

synodów.(...). Został pochowany w kaplicy cesarskiej, którą sam zbudował i wielce sobie cenił. 

(...).W 1165 r. Rainald z Dassel, arcybiskup Kolonii i kanclerz Fryderyka Barbarossy, na 

żądanie Fryderyka i za aprobatą antypapieża Paschalisa III ogłosił Karola Wielkiego świętym. 

Jednak prawowity papież Aleksander III nie uznał tego aktu. Później miastom Akwizgran i 

Osnabrück pozwolono okazywać cześć Karolowi jako błogosławionemu. Papież Benedykt XIV 

(1740-1758) zatwierdził kult Karola Wielkiego. Karol Wielki jest patronem nauczycieli, 

maklerów i cynowników. 

 
Źródło: www.katedra.diecezja.torun.pl 

 

  



 

 

Grupa I 

Zadanie 
Na podstawie tekstów źródłowych i wiedzy pozaźródłowej odpowiedz na poniższe pytania. 

1. Jakie były osiągnięcia polityczne Karola Wielkiego? 

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

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

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

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

 

2. Kiedy doszło do koronacji na cesarza Karola Wielkiego? 

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

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

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

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

 

3. Jakie znaczenie miała koronacja na cesarza Karola Wielkiego? 

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

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

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

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

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

 

4. Kto przebywał w otoczeniu cesarza Karola Wielkiego? 

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

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

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

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

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

 

5. Przedstaw zasługi Karola Wielkiego dla odrodzenia kultury Europy Zachodniej. 

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

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

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

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



 

 

Grupa II (Zadanie to wykonują uczniowie uczęszczający na koło historyczne) 

Zadanie 

1. Wskaż cechy osobowe Karola Wielkiego, jako mężczyzny i idealnego władcy na 

podstawie analizy podanych niżej fragmentów tekstów źródłowych.  

2. Określ rodzaj tekstów źródłowych.  

3. W jaki sposób przedstawiono Karola Wielkiego w analizowanych tekstach źródłowych.  

 

 
Źródło ilustracji: https://sites.google.com/site/legrenierdelecole/la-recreation/ 

 
 

 

 



 

 

 

 

Karol Wielki 

Mężczyzna 
(cechy charakteru, wygląd zewnętrzny) 

Idealny władca  

 

 

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



 

 

2.........................................................................................................................................................

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

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

3.........................................................................................................................................................

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

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

  



 

 

Zadanie 
Z rozkazu Karola Wielkiego zaczęły powstawać szkoły kościelne, w których przyszli 

duchowni musieli dobrze opanować tzw. siedem sztuk wyzwolonych (Artes liberales). 

Wykorzystując poniższe ilustracje przyporządkuj je odpowiednio w tabeli. 

 

 
 

 

 

 
 

 
Źródło ilustracji: Unibibliotek_Salzburg_Artes_liberales 

 

 

Siedem sztuk wyzwolonych 

 Trivium                                               Quadrivium 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

Artmetyka

  

Astronomia 

  

Geometria 

 

Retoryka

  

Gramatyka

  

Muzyka  Dialektyka

  



 

 

Zadanie 
Katedra w Akwizgranie jest doskonałym przykładem architektury karolińskiej. Budowla 

ta była wzorowana na kościele San Vitale (św. Witalisa) w Rawennie, wybudowanym przez 

cesarza bizantyńskiego Justyniana. Stanowiła ona również wstęp do okresu romańskiego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło ilustracji: http://mediateca.cl/900/historia/universal/media/carolingios/img/aquisgarn.png 

 

A. Do numerów poniżej dopisz funkcje poszczególnych elementów budowli. 

1................................................................................................................................... 

2................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................. 

4................................................................................................................................... 

5. ................................................................................................................................. 

6 .................................................................................................................................. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



 

 

B. Do tabeli wpisz odpowiednio elementy architektury bizantyńskiej i romańskiej. 

 

grube mury, freski, mozaiki, małe okna, budowla na planie ośmioboku z niszami, 

sklepienia kolebkowe, 
 

 

Elementy bizantyńskie: Elementy romańskie: 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 

wyjaśnij na czym polegała reforma pisma i języka łacińskiego w 

czasach Karola Wielkiego? 

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

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

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

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

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

 

Zadanie 
Rozpoznaj postacie na ilustracji. 

 

Źródło ilustracji: Le rčgne des Carolingiens l’empire d’Occident retrouvé et perdu 

 

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

 

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

 

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



 

 

Zadanie 
Uzupełnij schemat drzewa genealogicznego dynastii Karolingów, wpisując w 

wykropkowane miejsca brakujące imiona i przydomki władców. 
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Zadanie 

Korzystając z informacji w podręczniku opracuj legendę do podanej niżej mapy.  

Uwzględnij podział monarchii Karola Wielkiego między jego wnuków na mocy 

postanowień traktatu w Verdun (843) (1,2,3).  

Następnie odszukaj i nanieś miasta: Akwizgran, Verdun oraz Rzym. 

 

 

Źródło mapy: l'Empire carolingien (© Malvache - Buisine, 2007) 

 



 

 

 
SCHEMAT DRZEWA DECYZYJNEGO 

Decyzja i jej uzasadnienie 

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

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

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

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

 

Źródło ilustracji: www.confraridasideias.com.br. 

Argumenty 

Tak Nie 

  

  

  

  

  

  
 

 

Michel H. Hart w książce pt. ,,100 postaci, które miały największy wpływ na dzieje  

ludzkości", Warszawa 1997r.,  umiejscowił postać Karola Wielkiego dopiero na 97 miejscu. 

Nie należy też do ludzi wysoko oceniających znaczenie Karola Wielkiego. A jakie jest 

Twoje zdanie - Czy cesarza zaliczysz do wybitnych postaci średniowiecznej Europy? Swoją 

decyzję uzasadnij. 

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

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

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

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

 



 

 

Uzupełnij brakujące informacje dotyczące chronologii z dziejów państwa Merowingów i Franków 

 

 

Dynastia Merowingów         Dynastia Karolingów  

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     400    481       496     511        629      639   732 751       768 800  814 843                987 

        

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Chlodwig 

D
a
g
o
b

ert 

K
a
ro

l W
ielk

i 

H
H

H
H

H
H

U
G

H
H

U
H

E
S

 
C

A
P

E
T

  



 

 

Bibliografia:  

a) metodyczna: 
Bieniek M., Dydaktyka Historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2007. 

Podręcznik do historii dla klasy pierwszej gimnazjum Śladami przeszłości pod red. Stanisława 

Roszaka, Nowa Era 2009. 

Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 1999. 

 

b) merytoryczna: 
Atlas Historia i Przeszłość Integracji Europejskiej, Warszawa 2000. 

Einhard, Życie Karola Wielkiego, Biblioteka Narodowa II 59 przeł. J. Parandowski oprac. A. 

Gieysztor Ossolineum 1950. 

Hart Michel H., 100 postaci które miały największy wpływ na dzieje  ludzkości, Warszawa 

1997. 

Faber G., Merowingowie i Karolingowie, Warszawa 1994. 

Fischer-Fabian S., Karol Wielki, Warszawa 2002. 

Le Goff J., Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1995. 

Manteuffel T.,  Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 1990. 

Słownik władców średniowiecznej Europy pod. red. Józefa Dobosza i Macieja Serwańskiego, 

Poznań 2002. 

Riché P., Karolingowie: ród który stworzył Europę, Warszawa 1997. 

Wies E. W., Karol Wielki: cesarz i święty, Warszawa 1996. 

Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i 

studentów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk i S. B. Lenard, Warszawa 1997,  nr 32 

Zientara B., Historia powszechna średniowiecza, Warszawa 1998. 

 

Zasoby internetowe:  

www.ac-nancy-metz.fr 

www. Daniel Dalet/d-maps.com 

www.confraridasideias.com.br. 

www.visite-de-rouen.com/ 

www.ac-nice.fr 

www. piccoliragni.blogspot.com 

www. houot.alain.pagesperso-orange.fr 

www.katedra.diecezja.torun.pl 

  

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=HIsiH-I9NNHpeM&tbnid=INdf7cd3EH2pMM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fpiccoliragni.blogspot.com%2F2012%2F01%2Fed-io-che-sono-carletto.html&ei=4QmdUaC2FY7csgbhxYCgBw&bvm=bv.46751780,d.Yms&psig=AFQjCNEhAjHdG9iYyylQTyY1d4KMptf7Vw&ust=1369332575027635


 

 

KOMENTARZ DO PRZEBIEGU LEKCJI:  

1. Uczniowie wiedzą o przebiegu zajęć dwa tygodnie wcześniej – wtedy też następuje 

przydział zadań dla poszczególnych grup.  

2. Uczniowie gromadzą materiały, które są im niezbędne do lekcji. Mogą konsultować się z 

nauczycielem historii i języka francuskiego. 

3. Uczniowie uczęszczający na koło historyczne zobowiązani są do wysłuchania wcześniej 

audycji Programu II Polskiego Radia pn. ,,Królewskie marzenia Karola Wielkiego" z 

cyklu ,,Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego". 

4. Po realizacji zajęć uczniowie winni pamiętać, że korzenie zjednoczonej Europy tkwią w 

głębokiej i historycznej przeszłości, czego przykładem są losy germańskich Franków. 

5.  Na zajęcia należy przeznaczyć dwie jednostki lekcyjne. 

 

 

 

 


