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Temat nr 2: Epoka rycerzy 

Cele lekcji:  

1.Zapoznanie z lokalizacją, wyglądem i funkcją zamków rycerskich. 

2.Zapoznanie z głównymi zadaniami rycerzy w czasie wojny i pokoju (kodeks rycerski, 

pasowanie na rycerza). 

3.Opisanie wyglądu stroju rycerskiego. 

4.Ukazanie możliwości spędzania na zamku czasu wolnego (gry, polowania, turnieje, 

zabawy). 

 

/Punkty do zeszytu+zadania ze strony 11 i ewentualnie 12/ 

1. Kultura rycerska. 

2. Lokalizaja, wygląd i funkcje zamku. 

3. Zadania rycerzy w czasie wojny i pokoju. 

4. Kodeks rycerski. 

5. Strój rycerza. 

6. Polowania i turnieje. 

7. Zawisza Czarny z Garbowa - najsłynniejszy rycerz średniowiecza. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kultura rycerska miała charakter uniwersalny dla całej chrześcijańskiej Europy. Na 

przełomie XI i XII wieku na dworach monarchów i ożnowładców wykształciła się kultura 

rycerska. Rycerz miał odznaczać się walecznością i dwornością (nienagannym 

zachowaniem i dobrymi obyczajami). Zamek był ośrodkiem władzy (mieszkał w nim 

władca, jego wysoki urzędnik lub możny rycerz). Na nim zapadały ważne decyzje 

państwowe, administracyjne i odbywały się sądy.  

Elementami obronnymi zamku: mur obronny z blankami, fosa, wieże i baszty, most 

zwodzony, brama z broną (kratami), wykusz (W fortyfikacji średniowiecznej  rodzaj 

obudowanego stanowiska strzeleckiego). 

 

 
Źródło: https://www.google.com/search?q=elementy+obronne+zamku&tbm=isch&source=univ&client=firefox-b-

d&sa=X&ved=2ahUKEwj95Ke54J7oAhWvpYsKHVD1DiAQsAR6BAgKEAE#imgrc=AamZt1T9uvB3EM 

wieża 

palisada 

dom 

mieszkalny staw liliowy 

fosa 

most 

zwodzony 



Materiały z historii dla klas: V b, V d  i V g. Opracowała: Joanna Wieczorek 

2 
 

 

 

 
Źródło:https://gmatt1508.wordpress.com/2009/05/06/castles-and-manors-of-the-middle-ages/ 

 

Na podzamczu (osadzie w pobliżu zamku) mieszkali rzemieślnicy, kupcy i ludność 

wykonująca różne posługi.  
Rekonstrukcja zamku z pierwszej połowy XV wieku od płn-wsch wg P.Moszczyńskiego: A-grobla z ogrodzeniem, 

B-Brama Mennicza, C-mur wschodni podzamcza dolnego, D-Struga Toruńska, E-dansker, F-zamek górny, G-

przekop zamku górnego, H-podzamcze górne, I-letni refektarz, J-baszta płd podzamcza górnego, K-mieszkanie 

komtura, L-brama zachodnia, M-młyn zamkowy, N-Brama Młyńska, O-najstarszy mur podzamcza, P-infirmeria, Q-

mury Nowego Miasta, R-mur płn zamku, S-obniżenie północne, T-dolina Postolca (podzamcze górne), U-

mieszkanie menniczego, W-Brama Garbarska, X-baszta płn-zach, Y-mury Starego Miasta, Z-młyn na Postolcu, Ż-

most na Strudze 

 

 
Źródło: Architektura średniowiecza i starożytności; 

https://medievalheritage.eu/pl/strona-glowna/zabytki/polska/torun-zamek-krzyzacki/ 

https://medievalheritage.eu/pl/strona-glowna/
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Głównym zajęciem rycerstwa była walka (wynagrodzeniem była ziemia z chłopami). W 

czasie pokoju rycerze ciągle doskonalili się w rzemiośle rycerskim poprzez walkę na 

miecze, strzelanie z kuszy, ponadto urządzali uczty, polowania i turnieje rycerskie. 

 

 

 
Źródło: https://www.militar.org.ua/foro/la-pintura-y-la-guerra-t18709-12285.html 
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Źródło: https://www.militar.org.ua/foro/la-pintura-y-la-guerra-t18709-12285.html 

 

Droga awansu na rycerza była następująca: paź, giermek, rycerz. 

Paź (miał ok. 7-14 lat) – chłopiec z rycerskiego rodu był oddawany na dwór władcy lub 

rycerza, gdzie uczył się dobrych manier, usługiwał damom do stołu, śpiewał, grał na 

instrumentach itp. 

Giermek (miał ok. 14-21 lat) – młodzieniec z rycerskiego rodu, który dbał o rycerza, jego 

zbroję i konia, uczył się jazdy konno oraz posługiwania się mieczem, włócznią i  toporem, 

uczestniczył w polowaniach, turniejach i wojnach. 
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Pasowanie na rycerza – uroczystość, podczas której giermek, który wsławił się podczas 

walki lub na turnieju rycerskim, był pasowany na rycerza. Otrzymywał ostrogi (do 

poganiania konia) i rycerski pas (od tego pochodziła nazwa ceremonii – pasowanie). 

 

 
Źródło: Polska – moja ojczyzna, Encyklopedia (...), pod red. J. Marciszewskiego, W. P., 

Warszawa 1979 (PMO – E) 

 

 

Źródło:https://www2.istp.org/studentscorner/academiccorner99-

00/WebCollege/MoyenAge5May2000/webchevalier/texte/educhevalier2.html 
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Źródło:https://www.akg-images.fr/archive/-La-Chevalerie----Histoire-de-France---Moyen-

Age-2UMDHU6734EX.html 
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Do uzbrojenia rycerza zaliczamy: zbroję, kolczugę, hełm, miecz, kopię, tarczę.  

 

 
  Źródło: https://www.istockphoto.com/pl/wektor/średniowieczny-rycerz-to-zbroja-części-uzbrojenia 

 

 
Źródło:http://planetejeanjaures.free.fr/histoire/moyen%20age/education_du_noble.htm 
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Źródło:http://https://englishhistoryauthors.blogspot.com/2014/09/the-history-of-armour-1100-1700.html 

 

Źródło:http://https://englishhistoryauthors.blogspot.com/2014/09/the-history-of-armour-1100-1700.html 
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Zasadami kodeksu rycerskiego były: honor; odwaga, szczodrość, uczciwość, mężność, 

dotrzymywanie danego słowa, obrona kraju, władcy i wiary katolickiej, obrona słabszych, 

wdów i sierot, szacunek okazywany damom serca. Rycerz powinien żyć nienagannie wobec 

Boga i ludzi. 

 

Turnieje rycerskie służyły doskonaleniu umiejętności walki, zdobyciu sławy i bogactwa. 

Na nich rycerze prezentowali swoje umiejętności w zakresie walki.  

 

 
    Źródło: https://www.dazzoramarket.com 

 

Najsławniejszym polskim rycerzem był Zawisza Czarny z 

Garbowa herbu Sulima (wyróżniały go: prawość, uczciwość 

i wierność).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zawisza_Czarny_z_Garbowa 
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Herb to znak rodowy, czyli znak rozpoznawczy informujący, z którego rodu rycerskiego się 

wywodził. Po herbach rycerze rozpoznawali siebie podczas walki, ponieważ nie można 

było rozpoznać twarzy w hełmie z przyłbicą. Na przełomie XV i XVI w. rycerstwo 

przekształciło się w szlachtę.  

  

Elementy herbu:  

 klejnot herbowy – element nad koroną (zazwyczaj jest to powtórzenia godła lub pióra 

– strusie lub pawie)  

 labry – części zewnętrzne tarczy herbowej, mające kształt wielkich wyszczerbionych 

liści, wyrastających z boków hełmu  

 godło – symbol wyróżniający, znak rozpoznawczy, znak przynależności osoby do 

szerszej grupy rodowej  

 pole tarczy herbowej – pole herbowe, na którym umieszczone jest godło  

 barwa – kolor tarczy herbowej. 

 
 

Powiedzenie: „Polegać na kimś jak na Zawiszy” oznacza, że  można komuś bezgranicznie 

zaufać, a ten ktoś nas nie zawiedzie. 

Żródło: Opracowanie do sprawdzianu... 6-powt-z-hist-do-egzaminu 
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Termin wykonania: 21.03.2020 r. /do zeszytu/ 

Utrwal wiedzę i przeczytaj temat w podręczniku: Epoka rycerzy 

1.Uzasadnij, który z wymienionych obyczajów dworskich miał najistotniejsze 

znaczenie. 

 

                                    pasowanie na rycerza, turnieje rycerskie, polowania 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Wyjaśni znaczenie podanych wyrazów:  

a) rycerz ................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

b) giermek ................................................................................................................................ 

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

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

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

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

c) turniej .................................................................................................................................. 

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
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*Dla chętnych. 

3. Fotografia źródła. Uzasadnij, odwołując się do treści źródła oraz wiedzy własnej, że 

źródło nawiązuje do kultury rycerskiej. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Polecam strony:  

1. Dumny rycerz Tudorów. 

https://astrahistoria.pl/dumny-rycerz-tudorow/ 

2. Crown of Aragon  

http://www.twcenter.net/forums/showthread.php?498043-Faction-Research-Crown-of-

Aragon/page2 

 

3. Obyczaje i wychowanie rycerskie w średniowieczu. 

https://koronakrolow.vod.tvp.pl/46369639/obyczaje-i-wychowanie-rycerskie-w-

sredniowieczu 
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