
Filozofia końca wieku 

Pomoce: 

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Młoda Polska” s. 16–18 

Co powinniśmy umieć? 

• charakteryzować ogólne tendencje filozoficzne epoki 

• wymienić i omówić  główne założenia filozofii Arthura Schopenhauera oraz Fryderyka Nietzschego 

• czytać ze zrozumieniem fragmenty traktatów filozoficznych zamieszczonych w podręczniku 

• orientować  się w poglądach filozoficznych Henriego Bergsona 

• prezentować  swoje zdanie na temat filozofii Schopenhauera i Nietzschego 

Zadania:  
1. Zapoznaj się z treściami zamieszczonymi w podręczniku s. 16-18. 
2. Na podstawie wiadomości ze s. 16 uzupełnij tabelę. 

 

Kierunek Twórca Najważniejsze cechy nurtu 

schopenhaueryzm Arthur Schopenhauer  

 

 

  życie jest najwyższą wartością; 

tradycyjna moralność ogranicza 

życie; pojęcie nadczłowieka – 

osoby zdolnej do niszczenia 

obowiązujących norm i usta-

nawiania nowych 

intuicjonizm  w poznaniu świata należy kie-

rować się intuicją i instynktem; 

tylko intuicja pozwala człowie-

kowi na otwarcie się na élan 

vital – pęd życiowy, wewnętrz-

ną siłę człowieka 

 

Zadanie domowe:  

1. Uzupełnij tabelę w zeszycie. Wykonaj zdjęcie i prześlij komunikatorem lub na pocztę jezy-

kpolski2018@wp.pl  - termin  21.04.2020. W temacie wiadomości podaj tytuł „Filozofia końca wieków  – 

notatka – 17.04.20 ”. 
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U progu sztuki nowoczesnej 

Pomoce: 

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Młoda Polska”, s. 19–28 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wimWKMNnW7k 

 

https://encyklopedia.interia.pl/kultura-sztuka/malarstwo-polskie/news-polska-sztuka-modernizm-

mloda-polska,nId,2025198 

Co powinniśmy umieć?       

 charakteryzować  nowe kierunki w sztuce 

 ilustrować  przykładami cechy nowych kierunków w sztuce 

 przedstawić twórczość najważniejszych artystów młodopolskich  

 podać  cechy architektury secesyjnej i wskazać  przykład secesji 

 analizować  wybrane dzieła sztuki należące do impresjonizmu i symbolizmu 

 wymienić tytuły najważniejszych dzieł młodopolskich i modernistycznych 

 opisać  zmiany, jakie zaszły w teatrze na przełomie wieków XIX i XX 

 orientować  się w twórczości plastycznej takich artystów, jak: Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar De-

gas, Vincent van Gogh, Gustav Klimt, Auguste Rodin, Jacek Malczewski i Stanisław Wyspiański 

 wypowiadać  się na temat muzyki  przełomu wieków  

Zadania: 
 

1. Zapoznaj się z treściami zamieszczonymi w podręczniku s. 19-28. 
2. Obejrzyj film „Spotkania ze sztuką – Młoda Polska”. 
3. Na podstawie wiadomości zamieszczonych w podręczniku uzupełnij tabelę. 

 

Kierunek 

Prąd artystyczny 
Cechy 

Przedstawiciele 

Tytuł dzieła 

 kierunek artystyczny, który postulował 

utrwalanie ulotnych wrażeń i nastrojów; w 

malarstwie charakteryzował się pastelowy-

mi, świetlistymi barwami; świat przedsta-

wiony był nasycony emocjami, subiektywi-

zmem 

 

ekspresjonizm  

 

 

 świata nie można zinterpretować słowami, 

językiem, a jedynie symbolem, który wyrażał 

emocje autora i jego widzenie świata; wielo-

znaczność 
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naturalizm  

 

 

Secesja 

 

  

 
4. Przedstaw koncepcję sztuki i artysty według Stanisława Przybyszewskiego – notatka w zeszycie.  

 
Zadanie domowe:  

2. Uzupełnij tabelę w zeszycie. Wykonaj zdjęcie i prześlij komunikatorem lub na pocztę jezy-

kpolski2018@wp.pl  - termin  21.04.2020. W temacie wiadomości podaj tytuł „U progu sztuki nowocze-

snej  – notatka – 17.04.20 ”. 

3. Praca dla chętnych – wykonaj prezentację na wybrany przez siebie temat związany ze sztuką lub filozo-

fią. Prezentacja powinna składać się z przynajmniej z 10 slajdów. 

 
Życzę przyjemnej nauki  

W razie trudności można konsultować się poprzez komunikator lub maila jezykpolski2018@.pl  

 

Przypominam, iż czytamy następujące pozycje – Stanisław Wyspiański Wesele; Władysław Stanisław Reymont 
Chłopi (tom I – Jesień); Stefan Żeromski Ludzie bezdomni. 
 
*(lektury zgodnie z podstawą programową – kolejność jak wyżej – terminy: po 24.04.2020 ). 
Pomoc: 

https://www.youtube.com/watch?v=uZQFR9Dmp1s 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wesele.html 

https://www.youtube.com/watch?v=nV1Aj1vigOc 

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/ludzie-bezdomni.pdf 

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

https://www.cda.pl/video/1904291e5 
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