
Dzień dobry, 

Dzisiejsza lekcja pochodzi z platformy e-podręczniki.pl. Będzie stanowiła wprowadzenie      
do kolejnej epoki – dwudziestolecia międzywojennego. Zanim przejdziecie na stronę             
z lekcją, proszę, żebyście zapoznali się z podstawowymi informacjami o tej epoce. 

Ramy czasowe dwudziestolecia międzywojennego wyznacza koniec pierwszej (1918r.)             
i początek drugiej wojny światowej (1939r.) Czas ten możemy podzielić na dwa okresy, 
które zwyczajowo nazywamy jasnym i ciemnym. Jasny kojarzy się bowiem z radością               
i nadzieją, a ciemny z pesymizmem i niepokojem. 

Okres jasny – 1918r. – 1928r.  

W początkowej fazie dwudziestolecia międzywojennego można było dostrzec powszechny 
optymizm. Choć nadal wspominano tragiczne doświadczenia wojny, to jednak fakt 
odzyskania niepodległości wzbudzał w Polakach radość i dawał nadzieję na lepsze jutro.       
W tym okresie powstawało wiele dzieł radosnych, głównie poezji. W prozie poruszano 
natomiast tematy społeczne oraz polityczne. 

Główne grupy literackie okresu jasnego: 

 Skamandryci, 

 Awangarda Krakowska, 

 futuryści, 

 ekspresjoniści. 

Okres ciemny – 1929r. – 1939r.  

Przełom lat dwudziestych i trzydziestych rozpoczął się największym w historii kapitalizmu 
kryzysem gospodarczym. Symbolicznym początkiem tego kryzysu był krach na giełdzie 
nowojorskiej, kiedy to 24 października 1929 roku z dnia na dzień spadła wartość niemal 
wszystkich akcji, co poskutkowało natychmiastowym bankructwem wielu firm. 

Niemalże na całym świecie wzrosło bezrobocie, spadła produkcja przemysłowa, kryzys 
odczuwalny był także w sektorze rolnictwa. W ludziach wzrastał niepokój i coraz bardziej 
obawiano się powrotu wojny. O pozytywnym czasie wiary i nadziei nie było już mowy. 
Ciemny okres dwudziestolecia międzywojennego zakończył się wybuchem drugiej wojny 
światowej. 

Główne grupy literackie okresu ciemnego: 

 Żagary, 

 Kwadryga, 

 katastrofiści. 

Źródło: lekcjaliteratury.pl  



Poniżej podaję Wam link do strony z lekcją. Obowiązują Was części: Wprowadzenie, Blok 

tekstowy, Multimedium bazowe. Nie musicie wykonywać części Sprawdź się. 

Zapiszcie temat lekcji, a następnie zróbcie notatkę. W punkcie pierwszym napiszcie kilka 

zdań o epoce (ramy czasowe, okresy). W punkcie drugim wykonajcie polecenie 1 z części 

Multimedium bazowe. Aby obejrzeć całą galerię zdjęć, posługujcie się strzałką. Zapoznajcie 

się też z informacjami znajdującymi się pod numerami na zdjęciach. 

Temat:  Życie codzienne między wojnami. 

 

Link do strony: 

https://epodreczniki.pl/b/zycie-codzienne-miedzy-wojnami/P16S9b8bu  

Zdjęcie notatki prześlijcie na adres: agga.wika@gmail.com do 05.06.2020r. 


