
Lekcja 

Temat: Postęp techniczny i kultura przełomu XIX i XX wieku 

1. Postęp w naukach przyrodniczych 

a. Karol Darwin (darwinizm) 

 1859 – teoria ewolucji – gatunki zwierząt i roślin ulegają zmianom w czasie (ewolucji) na zasadzie 

doboru naturalnego i przystosowania się do określonych warunków życia 

 1871 – ewolucja człowieka i małp człekokształtnych  

b. Dmitrij Mendelejew 

 Układ okresowy pierwiastków 

c. Maria Słodkowska – Curie i Piotr Curie 

 Badania nad promieniotwórczością (odkrycie polonu i radu) 

 1903, 1911 – nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i chemii dla M. Skłodowskiej – Curie 

2. Medycyna i higiena 

a. Postęp w medycynie 

 Ludwik Pasteur – szczepionki przeciw wściekliźnie (1885) 

 Robert Koch – odkrycie bakterii wywołujących gruźlicę i cholerę (1990) 

 Wilhelm Roentgen – odkrycie promieni X umożliwiających prześwietlanie organizmów (1895) 

b. Higiena 

 Upowszechnienie poglądu, ze czystośd osobista i otoczenia wpływa na zdrowie i długośd życia 

ludzkiego 

 Rozwój sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, łazienek domowych 

3. Rozwój komunikacji i transportu 

a. Transport morski 

 Parowce 

 Kanał Sueski (Morze Czerwone – Morze śródziemne). Kanał Panamski (Pacyfik – Atlantyk) 

b. Transport lądowy 

 Dynamiczny rozwój kolei 

 Silnik spalinowy (Karl Benz, Gottlieb Daimler, Rudolf Diesel) – samochody, motocykle 

 Rowery 

 Opona pneumatyczna (John Dunlop) 

 Komunikacja publiczna – tramwaje elektryczne, metro, autobusy 

c. Transport powietrzny 

 Sterowce (Ferdynand Zeppelin) 

 Samoloty (Orville i Wilbur Wright) 

4. Życie codzienne 

a. Oświetlenie ulic i pomieszczeo 

 Żarówka elektryczna (Thomas Edison, Joseph Swan) 

b. Budownictwo wielopiętrowe („drapacze chmur”) – zastosowanie wind i ruchomych schodów 

c. Sprzęt gospodarstwa domowego – lodówki, pralki, maszyny do szycia i pisania 

d. Pasteryzacja żywności (L. Pasteur) 

e. Rejestracja i odtwarzanie dźwięku – fonograf (T. Edison), gramofon 

f. Komunikacja i przekaz informacji na odległośd – telefon (Aleksander Graham Bell), radio (Guglielmo 

Marconi) 

5. Pozytywizm – nurt filozoficzny II poł. XIX w., w myśl którego postrzeganie świata opiera się na 

wiedzy naukowej. Pozytywizm odrzucał uczucia, intuicję i emocje jako narzędzia poznawcze 

(Auguste Comte) 

 Realizm i naturalizm – tendencje w literaturze i sztuce wynikające z filozofii 

pozytywistycznej, zmierzające do wiernego ukazywania rzeczywistości, w tym również 

ubóstwa i brzydoty. 

6. Literatura 



 Emil Zola, Charles Dickens, Fiodor Dostojewski, Lew Tołstoj, Joseph Conrad, Juliusz Verne, 

Herbert Welles 

7. Prasa i książka  

 Prasa jako nośnik informacji i nauki, a także popularyzacja literatury 

 Powstawanie agencji informacyjnych (np. Agencja Reutera) 

 Rozwój literatury popularnej (kryminały, romanse itp.) 

8. Nurty w malarstwie XIX/XX 

a. Realizm – sceny z życia codziennego, przedstawianie niesprawiedliwości społecznej 

b. Impresjonizm – wyraz indywidualnego postrzegania świata opartego na wrażeniu (odejście od 

realizmu) 

 Auguste Renoir, Claude Monet, Edouard Manet, Edgar Degas 

c. Symbolizm – ewolucja impresjonizmu 

d. Kubizm -  geometryczna forma, rezygnacja z perspektywy 

e. Ekspresjonizm – w formie zastosowanie żywych kolorów i kontrastu 

9. Muzyka 

a. Romantyzm ( niemal cały XIX w.) 

 Fryderyk Chopin, Franciszek Schubert, Franciszek Liszt, Niccolo Paganini 

b. Impresjonizm (przełom XIX/XX w.) – odejście od melodii na rzecz barwy dźwięku i 

wywoływanych w ten sposób emocjach 

 Claude Debussy 

10. Architektura 

a. Styl neoromaoski i neogotycki (historyzm) – nawiązanie do architektury średniowiecza 

b. Styl secesyjny – bogactwo ozdób; motywy roślinne i zwierzęce, opływowa i falująca linia 

elewacji. 

11. Kultura masowa  - rodzaj sztuki o uproszczonej formie i treści, skierowany do masowego odbiorcy. 

Jej upowszechnienie wynikało z rosnącej zamożności społeczeostw oraz z postępu technicznego w 

dziedzinie przekazu (druk, fotografia, kino) 

 Kino (Auguste i Louis Lumiere)  - 1895 pierwszy pokaz filmowy i początek kinematografii 

12. Rozwój kultury fizycznej i sportu 

a. Gimnastyka – element edukacji szkolnej 

b. Rosnąca popularnośd turystyki 

c. Rozwój dyscyplin sportowych (boks, kolarstwo, piłka nożna i in.) 

d. Powstawanie klubów i towarzystw sportowych, a także organizacji o zasięgu 

międzynarodowym 

e. Organizacja zawodów sportowych 

 1896 – pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie w Atenach 

 1924 – pierwsze igrzyska zimowe w Chamonix 
 


