
                     SPOLEČNOST 
 

 
                                         PANOVNÍK 

 
Do společenské pyramidy zařaď podle jejich postavení následující společenské vrstvy: 

VYŠŠÍ ŠLECHTA (páni),  NIŽŠÍ ŠLECHTA (zemané a rytíři), ROLNÍCI, MĚŠŤANÉ 

(obchodníci a řemeslníci), NEVOLNÍCI, CHUDINA (ve městech), VYŠŠÍ 

DUCHOVENSTVO (biskupové, opati,…),  NIŽŠÍ DUCHOVENSTVO (kněží, mniši,…) 

 

LENNÍ SYSTÉM: 
Panovník rozděluje půdu = ………….. (= feudum) mezi své 

věrné (družinu) za jejich služby (= v………………. povinnost), 

ti se nazývají leníci a tvoří se z nich budoucí š……………..., 

leníci později získávají léno dědičně.  

 

Leníci půdu získávají i s lidmi na ní usazenými = p……………: 

• odvádění dávek majiteli půdy 

• …………… (práce zadarmo na polích pána) 

• platí berně (……………..) panovníkovi 

• ………………….. církvi 

 

NEVOLNÍK: nesvobodný člověk bez ………….,  

(bez souhlasu pána se nemohl ženit ani stěhovat) 



HOSPODÁŘSTVÍ VE STŘEDOVĚKU 
 

1)  dvojpolní:  

 

 

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

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

 

2) později trojpolní 

 
……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

 

 

 
HOSPODÁŘSTVÍ VE STŘEDOVĚKU 

 

1)  dvojpolní:  

 

 

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

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

 

2) později trojpolní 

 
……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 



KŘESŤANSTVÍ (s 18, 19, 53, 54) 

 
- základem je učení……………………..………………… = boží syn=> roku 

33 ukřižován Římany 

- navazuje na ………………………….………………. 

- (= učí o …………… Bohu, uznává židovské proroky, 

………………………….. zákon, …) 

 

- svatá kniha: ………………………………. – rozdělena na: 

1) ………………………………….. (stvoření světa, dějiny Židů, život 

izraelských proroků,…) 

2) ……………………………………………. (život Ježíše Krista) 

 

V čele - papežové -  považováni za nástupce   

            sv. ……………………….. (1. římský biskup) 

 

Úloha církve: 

• nositelka středověké vzdělanosti 

• vedla lidi k morálnímu životu podle desatera 

• monoteistické náboženství - pomáhala sjednocovat kmeny, 

upevňovala stát a závislost poddaných na panovníkovi <= 

církev učila o trojím lidu: předurčení dělení lidí na 3 

skupiny: páni (vládnou a bojují), duchovní (modlit se) a 

poddaní (pracují a poslouchají své pány) 

           

Církev vlastnila půdu = feudum, byla tedy také feudálem jako 

šlechta, bohatla díky odpustkům a desátkům  

 

Boj o moc mezi papežem a cařihradským patriarchou  => 



roku ……………………. – se církev rozdělila na V a Z: 

 
 

1) VÝCHODNÍ CÍRKEV (nyní PRAVOSLAVNÁ), bohoslužebný 

jazyk - řečtina 

- v čele panovník dané země, jemu je podřízen nejvyšší 

církevní úředník - patriarcha, centrem B………………  říše 

 

2) ZÁPADNÍ CÍRKEV (nyní KATOLICKÁ), latina, centrem Řím 

 

- v čele …………………………. => časté spory s římskými králi => 

11./12. st. - boj o i……………………………………………………. = 

dosazování církevního hodnostáře do úřadu (kdo jej uvede, 

tomu je podřízen) - spor vyřešen roku 1122: 

………………………………………..…… konkordát  

(papež hodnostáře jmenuje a ten mu je podřízen 

v církevních věcech, král mu uděluje v léno ……………………. a 

různá práva a je tedy i královým leníkem) 

……………………………….– církevní shromáždění (patriarchů a 

biskupů) 

Vznik církevních řádů – nejstarší ………………………………….……….. 

zakládají kláštery:   mužské – v čele OPAT 

                                  ženské – v čele A…………………………… 


