
HISTORIA 7,8 

Temat lekcji : Kościół w średniowieczu 

Pamiętaj – w średniowieczu ważną rolę odgrywał kościół. Przeczytaj str 257 i uzupełnij tabelę 

Mocne strony kościoła w średniowieczu 
(czym się wyróżniał w społeczeństwie) 

Co kościół oferował swoim wiernym i 
społeczeństwu 

  
Ważne maksymy kościoła w średniowieczu obrazują słowa, które wyznaczały społeczeństwu 

ich najważniejsze działania: 

1. ,, Módl się i pracuj” 

2. ,, Pamiętaj o śmierci, pamiętaj, że umrzesz” 

Na podstawie tych słów uzupełnij zdanie: Najważniejsze zadanie jakie stawiano wiernym w 

średniowieczu dotyczyło ich postępowania, które polegało na  ………………………………………. 

(napisz 5 zdań, które zobrazują codzienne życie obywatela) 

W średniowieczu powstawały zakony – byli to cystersi, franciszkanie, dominikanie – uzupełnij 

tabele 

Nazwa zakonu Data powstania i charakter 
ich działania 

Wypisz 4 wspólne cechy 
dotyczące wszystkich 
zakonów 

cystersi   

franciszkanie  

dominikanie  
Kościół i papiestwo w średniowieczu zmagało się z wieloma trudnościami, były to: 

1. Ruchy heretyckie (krytykowały bogactwo papieża i biskupów np. Ruch katarski 

2. Konflikty pomiędzy władcami świeckimi a papieżem, którego skutkiem były m.in.: 

a) Przeniesienie siedziby papiestwa z Rzymu do Awinionu we Francji z czego korzyści 

czerpali Francuzi 

b) Funkcjonowanie 2 a nawet trzech papieży naraz (wybór tzw antypapieża) 

c) Wielka schizma zachodnia (napisz na czym ona polegała) 

d) Zniechęcenie wiernych do papiestwa i hierarchów kościelnych 

3. Uspokojenie sytuacji w Kościele – sobór w Konstancji w latach 1414 – 1418 (wpisz jak 

pogodziły się strony konfliktu) 

Zadanie 

Napisz 3 pytania 1- krotnego wyboru do tematu ,, Kościół w średniowieczu” w celu 

podsumowania lekcji (do każdego pytania 4 podpowiedzi a,b,c,d) 

 

Notatka uzupełniona i zadanie należy wykonać do 23.04.2020 r. Dziękuję i proszę udzielać 

treściwych odpowiedzi, korzystamy głównie z podręcznika, można wykorzystać też e-

podręcznik ,, Poznać przeszłość” nowa era 



WOS 

TEMAT LEKCJI: Rada ministrów RP 

1. Procedura powoływania Rady Ministrów w Polsce 

W Polsce procedura powołania Rady Ministrów nazywa się procedurą 3 kroków:  

1 krok – Prezydent RP desygnuje Prezesa Rady Ministrów, ten ma 14 dni na to aby utworzyć 

rząd i uzyskać w Sejmie wotum zaufania bezwzględną większość głosów. 

 2 krok (kiedy nie powiedzie się 1 krok)– Sejm wybiera swojego kandydata na Prezesa Rady 

Ministrów, który podobnie jak w pierwszym kroku ma 14 dni na to aby utworzyć rząd i 

uzyskać w Sejmie wotum zaufania bezwzględną większość głosów  Następnie tak wybraną 

Radę Ministrów powołuje Prezydent RP. 

3 krok (kiedy nie powiedzie się 2 krok)– Prezydent RP desygnuje Prezesa Rady Ministrów, ten 

ma 14 dni na to aby utworzyć rząd i uzyskać w Sejmie wotum zaufania większość głosów 

Jeżeli i tym razem nie powiedzie się powołanie Rady Ministrów Prezydent RP musi rozwiązać 

Sejm. 

2. Radę ministrów tworzy: 

a) Prezes Rady Ministrów (premier) 

b) Ministrowie  

c) Wicepremierzy 

d) Przewodniczący komitetów 

3. Pracą RM kieruje premier 

4. Ministrowie kierują określonymi działaniami administracji rządowej lub wykonują 

zadania zlecone przez premiera. 

5. Rada ministrów jest to kolegialny organ władzy wykonawczej. 

6. Uzupełnij Tabelę: 

Wpisz uprawnienia premiera (co robi) Wpisz zadania Rady Ministrów 

 
 

 

 

Korzystając z Internetu wypisz rodzaje ministerstw, które funkcjonują w Polsce. 

 

Termin przesłania notatki wpisanej do zeszytu i zadania to 22.04.2020 

 

 

  

 


