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THE NORMANS
They were the people from Normandy in northern France.
They settled in England after the Battle of Hastings in 1066.
They took control of the country.
Duke William II of Normandy invades England.

He built a large fleet and
invaded England in September
1066 to get the throne.
He defeated and killed the
English king Harold at the Battle
of Hastings.

THE NORMANS
The battle took place
on the hill near
Hastings in the south
of England in 1066.
The English king
Harold II was killed.

King Harold is killed in the battle of Hastings.

William, Duke of Normandy, became the
English king William the Conqueror.

The legend says that he
was shot through the
eye with an arrow
while he was watching
the battle.

THE NORMANS
The Normans replaced the Anglo-Saxons as the ruling class in
England.
The language of government and the nobility of England became
first Latin, and then Norman French.
The Anglo-Norman language was absorbed into the Old English
or Anglo-Saxon English. A lot of words were added.
The Normans merged with the natives, combining the language
and traditions. They derived feudal system to England.
They also came to Wales, Scotland and Ireland.
They were building castles and founding noble families.

THE NORMANS
Norman architecture in Britain.
They spread a unique Romanesque idiom to Britain and Ireland.

Trim Castle in Ireland,
near Dublin

The White Tower in London

REVIEW
Answer the questions:
What was the name of people who came to
England in the 11th century?

Normans

When and where was one of the most
important battles in British history?

Hastings
1066

What were the names of kings who were
fighting in this battle?

William, Duke
of Normandy,
Harold II

Who was the winner of this battle and
became the English king?

William the
Conqueror

