
Historia – witam w dniu 28 kwietnia 2020 r.  

1. Zapiszcie temat lekcji oraz zagadnienia.  

Temat: Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym.  

1. Przemiany społeczne i obyczajowe po I wojnie światowej.  

2. Przemiany w modzie i życiu codziennym.  

3. Rozwój nauki i techniki (wynalazki, środki transportu publicznego, motoryzacja, kino, 

radio, telewizja).  

4. Kultura masowa i jej wpływ na społeczeństwo.  

5. Nowe kierunki w architekturze i sztuce.  

6. Znaczenie terminów: emancypacja, kultura masowa, mass media, produkcja 

taśmowa, indoktrynacja, funkcjonalizm.  

7. Postacie historyczne: Orson Wells, Charlie Chaplin.   

 

2. Zapoznaj się z komentarzem do tematu lekcji poniżej:  

Dwudziestolecie międzywojenne jest epoką, która przypada na czas pomiędzy dwiema 

wojnami światowymi. Okres początkowy określa się po zakończeniu pierwszej wojny 

światowej, natomiast końcem tegoż okresu jest rok 1939 kiedy to rozpoczyna się druga 

wojna światowa. W tych klauzulach czasowych zamyka się nie tylko bardzo ważny czas dla 

historii Polski i świata, ale również okres bardzo ważnych i znaczących przemian w kulturze             

i sztuce.  

Rozwój kultury masowej w okresie międzywojennym był związany z rozwojem oświaty, pracą 

wydawnictw wielkonakładowych, rozwojem kina i  radia, muzyki, która dzięki produkcji 

gramofonu czy radia została spopularyzowana i łatwiej dostępna i tańsza.  

W dwudziestoleciu międzywojennym rozwój kultury związany był głównie z podnoszeniem 

poziomu intelektualnego oraz estetycznego społeczeństwa. 

Po I wojnie światowej nastąpiły zmiany społeczne:  emancypacja kobiet,  sekularyzacja 

społeczeństwa, kryzys tradycyjnego modelu rodziny, wprowadzenie obowiązkowego 

szkolnictwa podstawowego.  

Następuje rozwój cywilizacyjny społeczeństwa- wraz z rozwojem nauki rozwija się 

społeczeństwo, które staje się społeczeństwem mieszczańskim, większość ludzi zaczyna 

emigrować ze wsi do miasta, wykształca się klasa robotnicza oraz mamy do czynienia z 

początkami  kapitalizmu. 

 

3. Otwórzcie podręczniki do historii dla klasy 7 i przeczytajcie tekst na stronie 205 – 209 

ze zwróceniem uwagi na zagadnienia zapisane pod tematem lekcji.   

4. Zapoznaj się z infografiką w podręczniku;  str. 206-207 i odpowiedz na pytania                      

zawarte w ćwiczeniu 1. 2., podr., str. 207 (pisemnie). 

 

Proszę wszystkich o przesłanie odpowiedzi na pytania (napisanej w edytorze tekstu)                            

na e-mail klasy do czwartku (30.04.2020r.).  

 


