
Cesarstwo bizantyjskie 
1. Bizancjum 
a. powstało w wyniku podziału dawnego cesarstwa rzymskiego na część wschodnią i zachodnią 
b. nazwa Bizancjum  pochodzi od nazwy miasta Byzantion, na miejscu którego został zbudowany 
Konstantynopol 
2. Bizancjum pod rządami Justyniana I Wielkiego  (527-565) 
a. odzyskał Afrykę Północną, część Hiszpanii i Italię 
b. stłumił powstanie Nka (532 r.) 
3. Ustrój polityczny Bizancjum 
a. władza cesarza była wzorowana na monarchiach hellenistycznych 
b. cezaropapizm 
– cesarz był uznawany za pełnomocnika Boga na ziemi 
– miał decydujący głos w sprawach wiary i organizacji Kościoła 
c. reorganizacja wojska – służba wojskowa w zamian za nadania ziemi 
3. Kultura bizantyjska 
a. Bizantyjczycy pielęgnowali dorobek kultury antycznej 
b. kodyfikacja prawa rzymskiego, przeprowadzona na polecenie Justyniana I Wielkiego  – tzw. 
Kodeksu Justyniana  (Corpus Juris Civilis) – 534 r. 
c. w literaturze i administracji greka zastąpiła łacinę 
d. architektura 
– największym arcydziełem architektury była Hagia Sophia  (kościół Mądrość Boża) 
– hipodrom - tor do wyścigów rydwanów 
e. malarstwo 
– ikony – wykonane na desce obrazy przedstawiające Trójcę Świętą 
– mozaiki 
3. Spór o ikony 
a. ikonoklaści (obrazoburcy) 
b. ikonodulowie 
4. Upadek Konstantynopola 
a. cesarstwo bizantyńskie istniało ponad tysiąc lat 
b. jego terytorium było najeżdżane przez sąsiadów 
– Słowian 
– Arabów 
– Turków 
c. najpierw straciło swoje ziemie w Afryce i Azji 
d. w pierwszej połowie XV w. większość Półwyspu Bałkańskiego była w posiadaniu Turków 
e. Konstantynopol został zdobyty przez Turków w 1453 r. 

Narodziny islamu 

1. Półwysep Arabski w czasach Mahometa 

a. Półwysep Arabski zamieszkany był przez  Beduinów  

– byli koczownikami zajmującymi się głównie hodowlą i handlem 

– Beduini wyznawali politeizm  

b. Półwysep Arabski przecinały ważne szlaki handlowe 

– rozwój handlu dalekosiężnego  

– rozwój miast handlowych – najważniejsze to  Mekka i Medyna 

2. Działalność Mahometa (570/571-632 r.) 

a. Mahomet był kupcem z Mekki, który doświadczył religijnego objawienia 

b. Mahomet jako Prorok  

– nakazywał poddanie się woli jedynego Boga, czyli przyjęcie islamu 

– nakazywał wiarę w jedynego boga Allaha 

c. hidżra ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny – 622 r. – data uznawana za początek ery 

muzułmańskiej 

d. triumfalny powrót Mahometa do Mekki – 630 r. 

e. po opanowaniu całej Arabii Mahomet zaprowadził rządy teokratyczne 

3.  Islam 

https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/1625-konstantynopol
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1738-justynian-i-wielki
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/1944-corpus-juris-civilis
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/1793-hagia-sophia
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/3109-hipodrom
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1683-ikona
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/3108-mozaika
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1683-ikona
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1684-ikonoklasci-obrazoburcy
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1685-ikonodulowie
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/1807-slowianie
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/1782-beduini
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/1782-beduini
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2127-koczownicy-nomadowie
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1118-politeizm
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/1799-mekka
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1744-mahomet
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/1649-islam
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1720-allah-allach
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1083-teokracja
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/1649-islam


a. islam – religią monoteistyczną i uniwersalną 

b. święte księgi islamu  

– Koran 

– Sunna 

c. szariat – prawo muzułmańskie zawarte w Koranie 

d. Pięć filarów islamu: 

– wyznanie wiary w jednego Boga – Allaha 

– odmawiana pięć razy dziennie modlitwa 

– jałmużna 

– zachowywanie postu 

– odbycie przynajmniej raz w życiu pielgrzymki do Mekki 

4. Powstanie imperium muzułmańskiego 

a. po bezpotomnej śmierci Mahometa w 632 r. władzę przejęli kalifowie (następcy proroka) 

b. podboje arabskie 

– podboje były prowadzone pod hasłem dżihadu –  świętej wojny 

– podbój należących do Bizancjum Syrii, Palestyny, Egiptu 

– podbój państwa perskiego  

– podbój Afryki Północnej 

– podbój Półwyspu Iberyjskiego – VIII w. – Andaluzja 

– nieudana próba zdobycia Konstantynopola w 717 r. 

c. imperium arabskie 

– Arabowie przejmowali system administracyjny i podatkowy podbitych ludów  

– prowadzili tolerancyjną politykę wobec ludności podbitej 

–  niemuzułmańska ludność podbita zobowiązana do płacenia specjalnej daniny – haraczu 

– łagodna polityka powodowała, że ludność podbita ulegała dobrowolnej  arabizacji i islamizacji  

  

5. Kryzys kalifatu 

a. stopniowe uniezależnianie się emirów 

b. podział islamu na dwa odłamy 

– szyici 

– sunnici 

  

6. Cywilizacja islamu 

a. Arabowie przejmowali i rozwijali dorobek cywilizacyjny podbitych ludów  

–  kopiowanie i tłumaczenie dzieł starożytnych myślicieli  

– utworzenie tzw. „Domu Mądrości”  Bagdadzie 

b. duże osiągnięcia w:  

– astronomii 

– medycynie 

– geografii 
– filozofii 

– matematyki  – liczby arabskie (przejęte od Hindusów) 

e. rozwój sztuki 

– rozwój sztuki ornamentu – tzw. arabeski 

– budowa meczetów (domy modlitwy) 

– minarety 

d. rozwój miast  

– Damaszek – produkcja wzorzystych tkanin i stali damasceńskiej 

– Bagdad – produkcja papieru, szkła i jedwabiu 

– powstanie rozległego imperium sprzyjało rozwojowi handlu dalekosiężnego  
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