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cz. 1. WPROWADZENIE
 



Cele główne zajęć:

· zapoznanie słuchaczy z terminem architektura 
i poszczególnymi epokami architektonicznymi

· prezentacja stylów architektonicznych w polskim
budownictwie

· wykształcenie umiejętności rozpoznawania 
 różnych stylów architektonicznych

 



Metoda tekstu programowanego 
(w blended learning)

WPROWADZENIE
PREZENTACJA; OMÓWIENIE ZAJĘĆ

 

TEST EX POST
ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

ZAJĘCIA WŁAŚCIWE
 

TEST EX ANTE
PRZED ZAJĘCIAMI WŁAŚCIWYMI 



TERMIN ARCHITEKTURA
EPOKI ARCHITEKTONICZNE
STYLE ARCHITEKTONICZNE 

     W POLSKIM BUDOWNICTWIE

TEMATYKA ZAJĘĆ



kontakt z nauczycielem poprzez  aktywności prowadzone zdalnie, jak
spotkania przez platformę Classroom  (np. Meet, chat, kontakt  

zaprogramowane zadania (uwzględnione w programie zajęć) - zadania 

W koncepcji zajęć  Perły architektury polskiej, czyli wirtualna podróż po Polsce
przyjęty został styl nauczania blended learning, czyli tryb nauczania mieszany
(hybrydowy). Uwzględnia on: 

       e-mailowy),

      w generatorach ćwiczeń (np. LearningApps).
 

B-LEARNING



 

TEST EX ANTE
 

TEST EX POST
 

EWALUACJA

 QUIZY, ĆWICZENIA
INTERAKTYWNE

(GENERATORY ĆWICZEŃ 

-  LEARNIGAPPS, GOOGLE)

METODA ZADAŃ
PROGRAMOWANYCH



 
KAŻDE ZADANIE

NALEŻY
WYKONAĆ
ZGODNIE 

Z POLECENIEM 
 
 W TRAKCIE WYKONYWANIA ZADAŃ 

UCZESTNICY MAJĄ MOŻLIWOŚĆ
ZADAWANIA PYTAŃ 

W KOMENTARZU 

DO ZAJĘĆ W CLASSROOM 

LUB BEZPOŚREDNIO 

(POPRZEZ MEET)



MATERIAŁY
DYDAKTYCZNE

 

PREZENTACJA WSTĘPNA 
 

 ZADANIA INTERAKTYWNE
 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
 
 



ZAPOZNANIE

UCZESTNIKÓW 

Z TEMATYKĄ ZAJĘĆ 

ORAZ SPOSOBEM 

 WYKONYWANIA ZADAŃ,

ZAPROSZENIE

UCZESTNIKÓW

 

 

WPROWADZENIE

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

PRZED ROZPOCZĘCIEM

ZAJĘĆ WŁAŚCIWYCH

UCZESTNICY WYKONUJĄ
TEST EX ANTE, 

TJ. "Z GÓRY, PRZED

DZIAŁANIEM"

TEST EX ANTE

WYKONYWANIE ZADAŃ 

 METODĄ TEKSTU

PROGRAMOWANEGO

 

 

ZAJĘCIA
WŁAŚCIWE

KOŃCOWY TEST 

W GOOGLE

FORMULARZU NA

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

TEST EX POST



CZYLI CIĄG
POWIĄZANYCH ZE SOBĄ  

TEMATYCZNIE PORCJI
WIEDZY

WARSZTATY "PERŁY
ARCHITEKTURY

POLSKIEJ"

WARSZTATY REALIZOWANE METODĄ 
TEKSTU PROGRAMOWANEGO

 
POZWALA PRACOWAĆ

UCZESTNIKOM 
W INDYWIDUALNYM
TEMPIE, ZGODNIE 

Z PRZYJĘTYM
HARMONOGRAMEM

TEKST
PROGRAMOWANY

 

ZADANIA MAJĄ FORMĘ
INTERAKTYWNYCH

ĆWICZEŃ

INTERAKTYWNE
ĆWICZENIA

UMOŻLIWIAJĄ
WERYFIKACJĘ

ROZUMIENIA TREŚCI,
KONTROLĘ 

I SAMOOCENĘ 

INTERAKTYWNE
ZADANIA

PROGRAMOWANE
BIEŻĄCY KONTAKT 

Z NAUCZYCIELEM POPRZEZ
DOSTĘPNE NARZĘDZIA 

W SIECI;
OCENA POSTĘPÓW PRACY

UCZESTNIKA - TEST EX
ANTE I TEST EX POST

MODEROWANIE PRACY
PRZEZ NAUCZYCIELA
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PREZENTACJA

 

ĆWICZENIA

 

PROGRAMY, APLIKACJE I GENERATORY
ĆWICZEŃ W SIECI



EFEKTY UZYSKANE 
PO REALIZACJI ZAJĘĆ

 
Słuchacz potrafi wyjaśnić termin
architektura, a także wymienić

poszczególne epoki architektoniczne; 
 zna cechy różnych stylów

architektonicznych w polskim
budownictwie; umie rozpoznać style

architektoniczne budowli.
 



KONTAKT 
Z NAUCZYCIELEM

E-MAIL/BEZPOŚREDNIO 

W RAMACH CLASSROOM

(wybór formy kontaktu należy do uczestnika projektu)

KONSULTACJE W MEET
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UWAGI KOŃCOWE
 

koncepcja, materiały dydaktyczne - Zygmunt Gardziński
 

generatory ćwiczeń - dozwolone użycie:  LearningApps
 

materiały graficzne - zdjęcia ze zbiorów własnych; dozwolone użycie
Pixaby

 
prezentacja generowana w programie Canva
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ZAPRASZAM 
DO WYKONANIA ZADAŃ 

I ZACHĘCAM DO KONTAKTU
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MATERIAŁY DYDAKTYCZNE - cz. 2.
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DEFINICJA
Z ENCYKLOPEDII POLSKIEGO

WYDAWNICTWA NAUKOWEGO

architektura [łac.< gr. architéktōn ‘budowniczy’], sztuka
tworzenia ładu w otoczeniu w celu dostosowania go do

zaspokojenia różnych potrzeb ludzi. 
 

Słowo to oznacza sztukę projektowania i wznoszenia budowli
mających oprócz wartości użytkowych także artystyczną.

 
styl architektoniczny – zespół cech charakterystycznych dla

budowli wznoszonych w danym okresie.
 



Umownie wyróżnia się następujące style 
w polskiej architekturze:

Styl romański (romanizm) - 1050-1250 r., czyli XI–XIII wiek
Styl gotycki (gotyk) - 1250-1500 r., czyli XIII–XV wiek

Renesans - 1500-1650 r., czyli XVI–XVII wiek
Barok z rokokiem - 1650-1770 r., czyli XVII–XVIII wiek

Klasycyzm - 1770-1925 r., XVIII–XX wiek
Secesja - 1900-1914 r., czyli XX wiek

Modernizm - 1918-1975r., czyli XX wiek
 



 
Proszę obejrzeć film:

https://www.youtube.com/watch?v=TLaCN355r5M
 

Proszę ułożyć w odpowiedniej kolejności poszczególne style
architektoniczne. 

https://learningapps.org/watch?v=p63zeasha20
 
 

Proszę wybrać poprawną odpowiedź. 
https://learningapps.org/watch?v=poqjxc5wn20



Zwany jest też architekturą z klocków. Cechuje go prostota brył,

które składają się na całość budowli (geometryczne kształty).

Najczęściej budowane były w tym stylu klasztory i kościoły oraz

zamki warowne. 

Nazwa stylu pochodzi od słowa Rzym, ponieważ styl ten opiera się na

architekturze starochrześcijańskiego Rzymu i Bizancjum: 

ROMAŃSKA – ROMA – RZYM. 

STYL ROMAŃSKI 
(1050–1250 R.)



bardzo grubymi murami z kamienia,
małymi oknami,
sklepieniami kolebkowymi ścian 

Cechuje się:

   (a później również krzyżowymi), filarami i kolumnami.

STYL ROMAŃSKI 
(1050–1250 R.)



STYL ROMAŃSKI 
 

Sklepienie kolebkowe (materiały własne)Sklepienie żebrowe (materiały własne)



STYL ROMAŃSKI- PRZYKŁADY 
 

 Strzelin, Rotunda św. ProkopaKraków, Kościół pw. św. Andrzeja

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kosciol_sw._Andrzeja_w_Krakowie.jpgautor 
zdjęcia: Slawojar

https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_roma%C5%84ska#/media/Plik:Strzelno_rotunda.jpg;
autor zdjęcia: Jan Jerszyński



STYL ROMAŃSKI- PRZYKŁADY 
 

Lublin, baszta (donżon) pozostałość średniowiecznego zamku,
zbiory własne



 
Styl w architekturze 

i sztukach plastycznych późnego
średniowiecza. 

Nazwa pochodzi od
barbarzyńskiego plemienia Gotów, które

wielokrotnie najeżdżało
Rzym w czasach starożytnych. 

 

STYL GOTYCKI (1250– 1500 R.)



smukłością i strzelistością budowli
stawianych z cegły,
dobrym oświetleniem wnętrz dzięki
zastosowaniu wysokich okien,
sklepieniami krzyżowo-żebrowymi, 
przyporami i łukami oporowymi oraz łukami
ostrymi.

Cechuje się:
 

 

STYL GOTYCKI (1250– 1500 R.)



 Lublin, kaplica zamkowa św. Trójcy, zbiory własne
Sklepienie krzyżowo-żebrowe (gwieździste) 
w kościele wniebowzięcia najświętszej Marii

Panny w Toruniu, zbiory własne

STYL GOTYCKI (1250– 1500 R.) - PRZYKŁADY



W architekturze renesansu
(inaczej odrodzenia) sięgnięto do wzorów starożytnych.

Nawiązano do świata antycznego w architekturze 
i motywach dekoracyjnych. Wprowadzono nowe układy

przestrzenne budowli (centralne budowle 
z kopułami) oraz nowożytny typ budynków świeckich

(pałac miejski). Powstały nowe układy urbanistyki
miejskiej oparte na planie geometrycznym.

 
 

STYL RENESANSOWY (1500–1650 R.)



proporcjonalnością i symetrią budowli,
kwadratowymi oknami w budowlach świeckich i oknami
zakończonymi normalnym łukiem w kościołach,
płaskimi dachami,
arkadowymi krużgankami i podcieniami (te drugie zwłaszcza
w kamienicach) oraz attyką,
boniowaniem w ścianach zewnętrznych (dekoracyjne
obrabianie kamienia),
wykorzystaniem kolumn oraz ich imitacji w formie pilastrów.

Cechuje się:
 

 

STYL RENESANSOWY (1500–1650 R.)



Lublin, ratusz, przykład boniowania, 
zbiory własne

 STYL RENESANSOWY (1500–1650 R.)- PRZYKŁADY



 Kazimierz Dolny, kamienice K. i M. Przybyłów, 
zbiory własne

Zamość, fragment renesansowego rynku, 
zbiory własne

 STYL RENESANSOWY (1500–1650 R.)- PRZYKŁADY



 Katedra w Zamościu, zdjęcie pochodzi ze strony
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zamosc_katedra_02.jpg

autor zdjęcia: Andrzej Otrębski
Lublin, renesansowa kamienica przy Rynku

Wielkim, zbiory własne

 STYL RENESANSOWY (1500–1650 R.)- PRZYKŁADY



Kraków, Sukiennice, 
zbiory własne

 STYL RENESANSOWY (1500–1650 R.)- PRZYKŁADY



Pieskowa Skała koło Krakowa,
dziedziniec zamku z widocznymi krużgankami,

zbiory własne

 STYL RENESANSOWY (1500–1650 R.)- PRZYKŁADY



 
Barok jest sztuką przeciwieństw i przepychu. Styl narodził

się w dobie, kiedy kościół katolicki walczył z religiami
protestanckimi. 

 
Architektura miała oddziaływać na duszę człowieka oraz

jego wyobraźnię. Kościół katolicki chciał pokazać, jaki
nadal jest mocny i potężny. Architektura 

i sztuka baroku miała wywoływać ściśle określony efekt,
oszałamiać widza bogactwem i wielkością.

STYL BAROKOWY (1650–1770 R.)



fasady (przednie ściany) kościołów są dużo większe niż
cała konstrukcja,
budowle wyposażone w kolumny i pilastry,
malarstwo i rzeźba baroku o iluzjonistycznym charakterze
(motywem są zwykle święci, natomiast w architekturze
świeckiej sceny mitologiczne lub elementy egzotyczne
Dalekiego Wschodu),
rzeźby przedstawiają osoby świętych (pozostają w ruchu,
w dramatycznych pozach),

CECHY:

STYL BAROKOWY (1650–1770 R.)



malowidła na sklepieniach tworzą iluzję (zaciera się
rzeczywistość i wyobrażenie o niej), 
liczne zdobienia frontów,
balkony nad portalem oraz piękne fantazyjne kute kraty,
attyki, podobne do balustrad, przeplecione elementami,
które przypominają posągi, wazy, dzbany z kwiatami, 
bogato zdobione wnętrza.

CECHY:
 

 

STYL BAROKOWY (1650–1770 R.)



Pałac biskupi w Kielcach, zdjęcie pochodzi ze strony:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Kielce06DSC_0234.JPG

Autor zdjęcia: Wistula

 STYL BAROKOWY (1650–1770 R.) - PRZYKŁADY



Chełm, Kościół pw. Rozesłania św. Apostołów + polichromie w prezbiterium, zbiory własne

 STYL BAROKOWY (1650–1770 R.) - PRZYKŁADY



Jędrzejów, kościół Cystersów, zbiory własne

 STYL BAROKOWY (1650–1770 R.) - PRZYKŁADY



 
Pojawił się w drugiej

połowie XVIII wieku jako nawiązanie do minionych
stylów architektonicznych. Architekci i artyści

zaczęli odczuwać znużenie bogactwem baroku.
Zaczęto szukać czegoś nowego, prostego 

i jednocześnie proporcjonalnego. Zwrócono uwagę
na architekturę antyczną.

 
 

KLASYCYZM (1770–1925 R.)



wzorowaniem się na starożytnych budowlach
greckich i rzymskich,
stosowaniem kolumnad i tympanonów,
dążeniem do uzyskania efektu harmonii,
zrównoważonej kompozycji, 
stosowaniem symetrii, 
oszczędnym zdobnictwem,

Cechuje się:
 

 

KLASYCYZM (1770–1925 R.)



pałacami – dużymi, niskimi, wydłużonymi, na
planie prostokąta z wysuniętą częścią środkową               
ozdobioną portykiem;
kościołami – często budowanymi na planie koła 

 
Cechuje się:

    i prostokąta, przykrytymi kopułą.
 
 
 

KLASYCYZM (1770–1925 R.)



Warszawa, Pałac Łazienki Królewskie, zdjęcie pochodzi ze strony:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Pa%C5%82ac_na_wyspie,_%C5%81azienki_Kr%C3%B3lewskie.jpg

Autor: Chichebombon

 KLASYCYZM (1770–1925 R.) - PRZYKŁADY



Puławy, Świątynia Sybilli, zbiory własne

 KLASYCYZM (1770–1925 R.) - PRZYKŁADY

Kumów Plebański koło Chełma,
kościół parafialny, zbiory własne



 
Powstała w wyniku chęci odejścia od prostej formy

budynków klasycystycznych. Czerpała
wzorce z baroku i sztuki ludowej. W czasie tym

pojawiły się nowe, bardziej nadające się do
modelowania różnych kształtów

materiały: żelazo, żelbet, stiuk, dlatego zmienia się
również forma architektoniczna.

 
 
 

 SECESJA (1900–1914 R.)



płynną krzywą linią w fasadzie budynków,
brakiem symetrii,
nadmierną dekoracyjnością (stylizacją roślinnych
motywów), abstrakcją,
miękkim ukształtowaniem bryły budowli.

 
Cechuje się:

 

 
 
 

 SECESJA (1900–1914 R.)



Jelenia Góra, gmach teatru, zdjęcie pochodzi ze strony: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_im._Cypriana_Kamila_Norwida_w_Jeleniej_G%C3%B3rze#/media/Plik:Teatr_im

_C.K.Norwida_w_Jeleniej_G%C3%B3rze.jpg
   autor zdjęcia:  Piotr Matyga

 SECESJA (1900–1914 R.) - PRZYKŁADY



Bielsko-Biała, kamienica „Pod Żabami”, 
zbiory własne

 SECESJA (1900–1914 R.) - PRZYKŁADY

Wrocław, secesyjna kamienica, zbiory własne



Chełm, secesyjne dekoracje kamienicy na Starym Mieście, zbiory własne

 SECESJA (1900–1914 R.) - PRZYKŁADY



Chełm, secesyjne dekoracje
kamienicy na Starym Mieście, zbiory własne

 SECESJA (1900–1914 R.) - PRZYKŁADY



 
Powstanie stylu wynikało głównie z potrzeb

społecznych. Moderniści zakładali, że
o pięknie budynku stanowi głównie jego

funkcjonalność. Wskazywali, że przede wszystkim
muszą zostać spełnione wymogi funkcji, którą ma

pełnić obiekt. Nigdy nie został wypracowany jeden styl
modernizmu (funkcjonowały różne

formy modernizmu).
 

 MODERNIZM (1918–1975 R.)



 
Najsłynniejszy

przykład polskiego modernizmu to budowa miasta
Gdynia,

które powstało w tym stylu od podstaw w miejscu
małej wioski nad morzem.

 
 
 

 MODERNIZM (1918–1975 R.)



użytecznością i funkcjonalnością,
minimalizmem,
odrzuceniem ornamentu i zdobień, 
tworzeniem budynków jako abstrakcji.

 
Cechuje się:

 

 
 
 

 MODERNIZM (1918–1975 R.)



Chełm, dawny gmach PKP, zbiory własne

 MODERNIZM (1918–1975 R.)- PRZYKŁADY



Warszawa, gmach Ministerstwa Komunikacji, zbiory własne

 MODERNIZM (1918–1975 R.)- PRZYKŁADY



Chełm, modernistyczne budynki osiedla Dyrekcja, zbiory własne

 MODERNIZM (1918–1975 R.)- PRZYKŁADY



funkcjonalnością i dekoracyjnością,
zaawansowaniem technologicznym,
nakierowaniem na ochronę środowiska
naturalnego,
kreowaniem przestrzeni publicznej.

 
Cechuje się:

 

 
 
 

 WSPÓŁCZESNA ARCHITEKTURA



Warszawa, Stadion Narodowy i fragment Mostu Świętokrzyskiego na Wiśle, zbiory własne

 WSPÓŁCZESNA ARCHITEKTURA - PRZYKŁADY



 
Podjęto próby stworzenia

polskiego narodowego stylu w architekturze.
 
 
 

 STYLE NARODOWE –
ZAKOPIAŃSKI I DWORKOWY



Styl został stworzony przez Stanisława
Witkiewicza - architekta, krytyka, teoretyka sztuki,

malarza i pisarza. 
Artysta przybył w 1886 roku do Zakopanego i – jak

twierdził – doszukał się w istniejących tam
drewnianych budynkach prapolskiego

stylu, który nie ulegał modom przez wieki jak to miało
miejsce na nizinach.

 
 
 

 STYL ZAKOPIAŃSKI 



Witkiewicz na przełomie
XIX/XX wieku zaprojektował szereg will będących

połączeniem konwencjonalnego wnętrza will
zachodnioeuropejskich z góralskimi

dachami, wysokimi podmurówkami i podhalańskim
zdobnictwem (np. motyw zachodzącego słońca). Styl
stał się popularny również w innych częściach kraju,
jednak nigdy nie stał się jednoznacznie narodowym

stylem architektonicznym.
 

 STYL ZAKOPIAŃSKI 



Zakopane. Budynek w stylu zakopiańskim. Zbiory własne

 STYL ZAKOPIAŃSKI - PRZYKŁADY



Styl dworkowy to kolejna próba
stworzenia stylu narodowego polskiego. Wzorował się

na wyglądzie staropolskiego dworku w stylu
barokowym lub klasycystycznym. Od

frontu znajdował się portyk lub ganek z dwiema
kolumienkami, nad którym często umieszczano

facjatę, stosowano dach łamany 
tzw. polski. Wprowadzenie tego stylu do miast nie

powiodło się.
 

 STYL DWORKOWY 



Proszę uzupełnić tekst odpowiednim wyrazem z ramki.
https://learningapps.org/watch?v=pc84faotn20

 
 

Proszę połączyć w pary.
https://learningapps.org/watch?v=p3cbhwve320

 
 

Proszę rozwiązać krzyżówkę.
https://learningapps.org/watch?v=pu9uvhsut2

 ĆWICZENIA



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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