
 

 

KLASA 7A 

- proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego: 

T: Kultura przełomu XIX wieku i XX wieku. 

Cel: będę potrafił (a) podać przedstawicieli kultury przełomu XIX i XX wieku 

1. Pozytywizm (proszę przepisać definicję z podręcznika str. 101). 

2. Nowe nurty w literaturze : 

- realizm ( dokładnie odzwierciedla życie codzienne), 

- naturalizm (silniejszy sposób przedstawienia rzeczywistości, w szczególności biedę i 

brzydotę). 

3. Literatura 

a) popularni pisarze: 

-Emile Zola ( Francuz, autory „Nany”), 

-Charles Dickens ( Anglik, „Oliver Twist”, „Klub Pickwicka”, „Dawid Copperfield”, 

„Opowieść Wigilijna”), 

-Lew Tołstoj ( Rosjanin, „Wojna i pokój’, „Anna Karnina”), 

-Fiodor Dostojewski ( Rosjanin, „Zbrodnia i Kara”, „Bracia Karamazow”, „Biesy”), 

-Josepha Conrad („Lord Jim”), 

b) literatura młodzieżowa  

-Mark Twain  („Przyroda Tomka Sawyera”)  

-Jack London  („Zew krwi”)  

-Karol May („Winnetou”) 

c) rozwój prasy 

(powstała pierwsza agencja informacyjna – Agencja Reutera) 

4. Sztuka: 

a) malarstwo  

- pojawiły się nowe kierunki między innymi: klasycyzm, romantyzm, realizm, impresjonizm 

(przedstawiciele: Claude Monet, Auguste Renoir) 

(proszę zapoznać się z materiałem infograficznym str.102 -103 podręcznik)  

b) w architekturze pojawiły się także nowe nurty:  

-historycyzm np.: styl neoromański, styl neogotycki 

-secesja  - bogate zdobione o motywach roślinnych i zwierzętach 

5. Pod koniec XIX wieku kultura stawała się masowa, czyli dla większego grona, było to 

możliwe dzięki rozwojowi kina. Pierwszy pokaz kinowy odbył się w Paryżu zorganizowali go 

bracia Lumiere. 

Bracia Lumiere – Wyjście robotników z fabryki 1895 

https://www.youtube.com/watch?v=YXD56XL4R80 

Bracia Lumiere – Wjazd na stację Ciotat 1896 

https://www.youtube.com/watch?v=YXD56XL4R80


https://www.youtube.com/watch?v=2rdBJJKcrJw 

6. W 1896 roku odbyły się pierwsze igrzyska olimpijskie  w nowożytności, odbyły się w 

Atenach. 

-ciekawostki, których nie trzeba przepisać:) 

*Drugie igrzyska olimpijskie w nowożytności odbyły się w Paryżu, po raz pierwszy brał w 

nich udział kobiety.  

* Josef Conrad nazywał się właściwie Józef Teodor Konrad Korzeniowski, był angielskim 

pisarzem i publicystą polskiego pochodzenia. Jego pomnik znajduję się na Skwerze 

Kościuszki w Gdyni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-filmy dla chętnych, po angielsku 

https://www.youtube.com/watch?v=srzTKguyAhg 

film fabularny Oliver Twist 

 

Wesołych Świąt!!! Pozdrawiam Jolanta Głodowska. 

https://www.youtube.com/watch?v=2rdBJJKcrJw
https://www.youtube.com/watch?v=srzTKguyAhg

