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HUNDRED YEARS WAR
It was a series of conflicts between the Kingdom of England and
the Kingdom of France from the 1340s to the 1450s.
The English were trying to get control of the French throne.
The English won some major battles but by the end of the war
they had only gained the small area around Calais (until 1558).
It was one of the most serious conflicts in the medieval ages.
The war devastated France as a land, but it also awakened
French and English nationalism.
The war was the time of rapid military evolution – new
weapons, tactics and army structure.

HUNDRED YEARS WAR
Her nickname was The Maid of Orléans.
She led the French army to several
important victories during the war.
She was captured by the Burgundians,
transferred to the English and exchange
for the money.
She was executed – burned at the stake
when she was only 19 years old.
Joan of Arc
(c.1450-1500)

Twenty-five years after her execution the
pope pronounced her innocent.

HUNDRED YEARS WAR
The plague killed one third
of the population in England
and at least two thirds in
Paris.
Normandy lost three
quarters of its population.

The spread of the Black Death
Bubonic Plague.

The war stimulated
nationalistic sentiment in
France and in England.

REVIEW – answer the questions:
Who was in the war?
England and France.
Why did the English start the war?
They wanted to get control of the French throne.
What were the results of the war?
Devastation of the land in France, nationalism,
the reduction of population.
What do you know about Joan of Arc?
She led the French army in several battles.
She was very young, captured and executed.

