
Historia kl. VB   na  10.06  

 
        Notatkę przepisujemy lub drukujemy i wklejamy do zeszytu. W podręczniku czytamy ze str. 218- 223 

 

Temat : Kultura i nauka w Polsce w XIV- XV w. 

 

Średniowieczne szkoły 

 

W szkołach uczyli się chłopcy, a  działały one najczęściej przy klasztorach. 

Nauczycielami zazwyczaj byli księża. Uczono przede wszystkim pisania i czytania po 

łacinie ponadto matematyki i śpiewu. Dziewczyny uczyć się mogły w klasztorach. 

Przy katedrach były szkoły katedralne, w których nauka odbywała się na wyższym 

poziomie. 

Uniwersytet Krakowski 1364. 

 Jak pamiętacie założył go król K. Wielki w Krakowie. Była to pierwsza wyższa 

szkoła w Polsce. Jej uczniami byli studenci, których nazywano żakami. 

Kształcili się w niej głównie prawnicy, lekarze, teolodzy, matematycy. Do Krakowa po 

naukę przybywali też studenci z innych krajów. Nauka odbywała się poprzez 

zapamiętywanie odpowiednich patii materiału. Uczniowie nie mieli książek. Były one 

bardzo drogie i przepisywano je ręcznie. 

Jan Długosz.  

Był historykiem, osobą duchowną, nauczycielem i wychowawcą synów króla Kazimierza 

Jagiellończyka. Kształcił się w Krakowie.  Cieszył się wielkim zaufaniem króla. Jego 

znakomitym dziełem są Dzieje Polski, którym poświęcił 25 lat swego życia. Przedstawił w 

nim dzieje Polski od czasów najdawniejszych aż po kres swojego życia. 

Mikołaj Kopernik.                                                                                                                                      

Jest najwybitniejszym polski astronom. Był też księdzem, lekarzem, matematykiem. Urodził 

się w Toruniu, a kształcił w Krakowie i we Włoszech. Swoim odkryciem rozsławił Polskę. 

Stworzył teorię heliocentryczną czyli udowodnił, że Ziemia jest okrągła i krąży wokół 

Słońca. 

Wit Stwosz i jego dzieło. 

Był wybitnym rzeźbiarzem, pochodził z niemieckiego miasta Norymberga, ale wiele lat 

swego życia spędził w Krakowie. W Kościele Mariackim wyrzeźbił Ołtarz z drzewa 

lipowego. Figury umieszczone w ołtarzu mają rozmiary ludzi. Mieszkańcy Krakowa 

pozowali mistrzowi, kiedy tworzył to dzieło. Ołtarz jest podziwiany przez rzesze turystów z 

całego świata. 

Style architektoniczne : romański, gotycki.  

Według tych sposobów wznoszono w średniowieczu obiekty, najczęściej były to kościoły. 

Styl romański obowiązywał od XI w. do końca XIII w. Budulcem był kamień, okna były 

małe, pomieszczenia ciemne, mury grube. Nad oknami i wejściem są łagodne łuki.  

Od XIV w. do końca XV w dominował styl gotycki. Budowle były strzeliste, a materiałem 

była cegła. Nad oknami i wejściem są ostre łuki, czasem rozety czyli okrągłe okna. 

Kościół Mariacki w Krakowie jest przykładem stylu gotyckiego.                                                       

Kościół w Podklasztorzu to przykład stylu romańskiego. 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

  

 


