


1.Renesans – czas trwania

2.Renesans - filozofia

3.Renesans - sztuka renesansu

4.Renesans - tematyka

5.Renesans - artyści

6.Renesans - literatura

7.Renesans - architektura

8.Renesans - ubiory

9.Renesans - osoby

10. Renesans – znane dzieła



Renesans (odrodzenie) trwał od 
1543r. do 1583r. Niekiedy okres 
ten rozszerza się na cały XVI 
wiek.



 statyczna, dążąca do 
harmonii

 -eksponuje piękno 
ludzkiego ciała i głębię 
jego przeżyć 
wewnętrznych

 -rzeźba i architektura 
nawiązują do wzorców 
antycznych.



Humanizm- nurt filozoficzny 
lub światopogląd oparty 

na racjonalnym myśleniu, 
który wyraża się troską 

o potrzeby, szczęście, 
godność 

i swobodny rozwój człowieka 
w jego środowiskach: 
społecznym 

i naturalnym.



 Występowała tematyka 
polityczno-społeczna 
(spory polityczne), 
wiejska (przyroda), 
dworska (fraszki). Religia 
zeszła na mniejszy plan.





 Fraszki Jana 
Kochanowskiego – pisał 
je przez całe życie, 
zawierając w tych 
krótkich utworach 
renesansowy obraz 
świata m.in. „Na lipę”, 
„Na swoje księgi”, „O 
żywocie ludzkim”, „Na 
dom w Czarnolesie”.

 Poeta pisał również treny 
i pieśni.



 Leonardo Da-Vinci był 
malarzem. Przedstawiał 
obrazy takie jak: „Mona 
Lisa”, „Jan Chrzciciel”.



Mona Lisa Jan Chrzciciel



 Renesans jest tworem 
włoskim.

 Język polski wkroczył do 
dziedziny prawa, oraz 
nauki.

 Występował język czeski, 
oraz niemiecki.



Angkor Wat -
architektura

Narodziny Wenus -
obraz



 Architektura renesansu 
narodziła się we Włoszech, 
na co początkowo miało 
wpływ głównie narodowe 
odrodzenie  i  przywołanie 
dziedzictwa cesarstwa. 
Budynki cechuje prostota, 
czytelność i harmonia 
bryły wyraźnie opartej na 
ziemi.



Projekt bazyliki Św.   Piotra
Zamek Książąt Pomorskich 

w Szczecinie



 Renesansowe stroje i 
kostiumy odzwierciedlały 
postęp kulturowy, a także 
rozwój handlu, który 
umożliwiał coraz większym 
kręgom ludzi dostęp do 
nowych materiałów. 
Bogacze ubierali się 
wyszukane i jaskrawo 
kolorowe szaty, suknie i 
ornaty. Klasa wyższa 
zarezerwowała dla siebie 
jedwab.



Ubiory Ubiory



 Osoby które występowały w 
renesansie, to:

 Szlachcic- gospodarny, spokojny.

 Dworzanin- był wykształcony, 
bardzo dobrze znał się na sztuce.

 Błazen/frant- z pozoru prostak, 
był psotny i sprytny.

 Na zdjęciu obok widnieje 
Dworzanin.



 Znanymi dziełami renesansu są:

 Bajka- Biernat z Lublina- „Żywot”.

 Fraszka- Mikołaj Rej „Figliki”.

 Mowa- Andrzej Frycz Modrzewski- "Łaski, czyli o każe 
za mężobójstwo”.

 Tren- Jan Kochanowski, np. „Tren V”.

 Pieśń- Jan Kochanowski, np. „O żywocie ludzkim”.

 Dramat- Jan Kochanowski, np. „Odprawa posłów 
greckich”.



 https://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura_renesansu

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_renesansu

 Reszta informacji znajdująca się w 
prezentacji, pobierana była z zeszytu od j. 
polskiego i lektur o renesansie.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura_renesansu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_renesansu


Dziękuję za uwagę. Prezentację stworzyła:

Marlena Małecka kl. VII numer 9.


