
HISTORIA klasa VI 

Temat: Oświecenie w Europie. (dwie godziny lekcyjne) 

Wiek XVIII w Europie ze względu na dużą ilość odkryć naukowych i ze względu na szczególne 

znaczenie wiedzy i rozumu został nazwany Oświeceniem. 

 

Obejrzyj krótki film dotyczący wieku rozumu: 

https://www.youtube.com/watch?v=lgH0krutnnU  

Zapoznaj się z materiałami, a następnie wykonaj ćwiczenia umieszczone na platformie: 

https://epodreczniki.pl/a/wiek-rozumu-czyli-oswieceniowa-europa/DRvgtJyXX  

 

 

 

1. Wpisz we właściwe miejsca krzyżówki hasła odpowiadające podanym wyjaśnieniom. 

W kratki obok nich wstaw numery odnoszące się do poszczególnych rozwiązań. 

Następnie wyjaśnij znaczenie hasła głównego. 

 

 

 

 

 
 

Hasło: .................................... – .................................................... 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lgH0krutnnU
https://epodreczniki.pl/a/wiek-rozumu-czyli-oswieceniowa-europa/DRvgtJyXX


 

 

Uczony pochodzący ze Szwecji, wprowadził skalę pomiaru temperatury zaczynającą się od 

punktu wrzenia wody. 

Starożytne miasto, zniszczone w I wieku p.n.e. przez wybuch Wezuwiusza, odkryte  

w XVIII w, zapoczątkowało zainteresowanie architekturą antyczną. 

Amerykański polityk i filozof, konstruktor piorunochronu. 

Francuski chemik, zbadał skład powietrza i wody. 

Angielski matematyk, fizyk, astronom i filozof, sformułował m.in. prawo powszechnego 

ciążenia i trzy uniwersalne prawa dynamiki. 

Jedna z najwybitniejszych postaci francuskiego oświecenia, pisarz, filozof i historyk, 

przedstawiciel racjonalizmu, popierał absolutyzm oświecony, utrzymywał bliskie kontakty  

z władcami Prus i Rosji. 

Francuski filozof, pisarz, zwolennik racjonalizmu, brał udział w tworzeniu „Wielkiej 

encyklopedii francuskiej”. 

Jeden z najsłynniejszych przedstawicieli malarstwa klasycystycznego.  

Twórca pierwszej klasyfikacji gatunków roślin oraz zwierząt. 

 

 

 

2.Wstaw znak „x” w kratki obok zdań fałszywych. 

 

„Wielka encyklopedia francuska” była wydawana w latach 1751–1780 i zawierała 72 

tysiące haseł i ponad 28 tysięcy tablic zebranych w 25 tomach. 

Pracami encyklopedystów kierował Denis Diderot. 

Teksty zawarte w „Wielkiej encyklopedii francuskiej” redagowało ponad 160 uczonych, 

badaczy i literatów. 

„Wielką encyklopedię francuską” wydano dzięki mecenatowi Kościoła, który dwukrotnie 

wznawiał publikację dzieła. 

„Wielka encyklopedia francuska” powstała na przełomie XVIII i XIX w. 

 

 

3. Wyszukaj 10 wynalazków doby oświecenia i oceń ich wpływ na życie ludzi. 

 

4. Sprawdź swoją wiedzę z oświecenia 

1. Nazwa oświecenie nawiązuje do: 

a) faktu, że poszukiwano jasnych stron życia 

b) faktu, że uczeni pragnęli odkryć sposób oświetlenia mieszkań 

c) filozofii epoki, która doceniła światło umysłu i blask wiedzy 

d) nagłego olśnienia jednego z ważnych uczonych 



2. Który z myślicieli oświecenia wymyślił pojęcie tabula rasa i co ono znaczy? 

a) Wolter – chodzi o rasy ludzkie i wzajemną tolerancję 

b) Denis Diderot – autor teorii o przeznaczeniu, los dopiero zapisze tablicę ludzkiego losu 

c) John Locke – czysta tablica – taki rodzi się ludzki umysł, dopiero doświadczenie zapisuje na 

nim fakty 

d) Jean Jacques Rousseau – postulat wychowania dziecka blisko natury. 

3. Autorem sentencji: Nienawidzę tego, co mówisz, ale oddałabym życie, abyś mógł mówić 

to, co mówisz jest: 

a) Wolter 

b) Denis Diderot 

c) John Locke 

d) Rousseau 

4. Nowoczesne dzieło naukowe, najważniejsze w epoce to: 

a) Polskie pismo – Zabawy przyjemne i pożyteczne 

b) Bajki La Fonatine’a 

c) Wielka Encyklopedia Francuska 

d) Fircyk w zalotach Franciszka Zabłockiego 

5. Deizm to pogląd: 

a) negujący istnienie Boga i jakichkolwiek sił nadprzyrodzonych 

b) zakładający, że źródłem wiedzy są wrażenia zmysłowe będące odbiciem rzeczywistości 

c) uznający Boga za przyczynę świata i źródło nakazów moralnych, ale odrzucający jego 

dalszą interwencję w bieg zdarzeń i życie ludzkie 

d) zakładający istnienie boskiej Opatrzności, która “czuwa” nad biegiem wypadków 

historycznych i jednostkowym ludzkim losem 

6. Która z definicji wolterianizmu jest prawdziwa? 

a) wolterianizm to postawa zachowująca respekt wobec najwyższych autorytetów: króla, 

kościoła, religii i filozofii. 

b) wolterianizm to krytyczna postawa wobec rzeczywistości, manifestująca 

wolnomyślicielstwo, tolerancję wobec różnorodności poglądów, racjonalizm. 

c) wolterianizm to rodzaj sposobu dyskusji, prowadzonej przez zadawanie pytań 

adwersarzowi 

d) wolterianizm to zbiór dzieł Woltera 

7. Wskaż prawidłowy zbiór zasad określających klasycyzm: 

a) nawiązanie do starożytnych wzorów, poszukiwanie ładu i doskonałości, pomysłowość w 

dążeniu do zaskakiwania odbiorcy 



b) odwołanie się do antycznych gatunków, dopuszczenie do grona tematów sztuki zjawisk 

nadprzyrodzonych, cierpienia i bólu 

c) odwołanie się do starożytnych wzorców i gatunków, poszukiwanie ładu i harmonii, 

docenienie roli rozumu 

d) odwołanie się do średniowiecznych wartości, antycznych gatunków i starożytnych norm 

piękna 

 


