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PALEOLIT 

 Paleolit - jedna z epok prehistorii, 

najstarszy i najdłuższy etap w dziejach 

rozwoju społeczności ludzkiej, zwany też 

epoką kamienia łupanego. Rozpoczyna się 

z chwilą pojawienia form przedludzkich 

zdolnych do wytwarzania prymitywnych 

narzędzi 

 Ludzie pochodzący z tej epoki potrafili 

wykonywać proste narzędzia z kamieni, 

kości i drewna, które pomagały im w 

polowaniach i zbieractwie. 

 Ludzie tej epoki zamieszkiwali jaskinie 

 Już w tedy starali się upiększyć swoje 

otoczenie i przedmioty codziennego użytku. 

 przykładem mogą być wspaniałe malowidła 

odkryte w jaskiniach  Lascaux powstałe 

około 15000 – 20000 lat temu. 
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PALEOLIT – DZIEŁA SZTUKI 

groty strzał 

kamienne ostrze oszczepu 
figurka wykonana w kości 



NEOLIT 

 Neolit - okres kamienia gładzonego, 

trwający od około 5500 do 2300 p.n.e. Jego 

początek to pojawienie się początków 

rolnictwa i hodowli . W neolicie rozwijają się 

też nowe techniki obróbki kamienia, takie jak 

gładzenie powierzchni i wiercenie otworów. 

Człowiek zaczyna uprawiać dziko rosnące 

zboża i udomawiać zwierzęta 

 Powstają zdobione naczynia gliniane i 

kamienne, narzędzie pomocne w 

gospodarstwie, broń ( topory, oszczepy, 

strzały) 

 Kobiety przystrajają się biżuterią. 
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EPOKA BRĄZU 

 Epoka brązu - jedna z epok prehistorii 

Epoka ta ma zróżnicowane ramy czasowe, 

zależne od terenu występowania. 

 Nazwa epoki pochodzi od używanych 

wówczas powszechnie narzędzi z nowo 

wprowadzonego surowca – brązu 

Przykładem przedmiotów z brązów są: 

siekiery, dłuta, młoty,motyki, sierpy, noże, 

ozdoby , broń. 

 Główne dziedziny gospodarki w czasie tej 

epoki torolnictwo, hodowla bydła oraz 

pasterstwo. Powstanie ośrodków 

wytwórczych, wymiany towarów (wynalazek 

wozu na kołach oraz statków na wiosła i 

żagle sprzyjał rozwojowi handlu 

dalekosiężnego) 
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EPOKA ŻELAZA – DZIEŁA SZTUKI 
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popielnica 
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EPOKA ŻELAZA 

 Epoka żelaza to w prehistorii okres 

dziejów ludzkości w którym żelaza 

stało się głównym surowcem w 
wytwarzaniu narzędzi. Ramy czasowe 
epoki żelaza są różne i uzależnione od 
stref geograficznych, zróżnicowania 
kulturowego i rozwoju społeczno-
gospodarczego. 

 

 Pochodzenie metalurgii żelaza oraz 
problem jej rozprzestrzenienia nie 
zostały jeszcze całkowicie wyjaśnione, 
przeważa pogląd, że wynalazku 
dokonali Hetyci. W II tysiącleciu p.n.e. 
przetwórstwo żelaza opierało się już 
na surowcu uzyskiwanym z rud. 
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groty strzał 

figurki byków 

naczynie 



Epoka brązu – biżuteria 

bransolety 

szpilka do włosów naszyjnik 



NEOLIT – GALERIA  I 

kamienne naczynia 

gliniane naczynia 



NEOLIT – GALERIA  II 

kamienne toporki 

kamienna amfora 

bransolety 



PREHISTORIA 

Prehistoria (przed – historią)- okres historyczny gdy nie było jeszcze państw, 

ludzie tworzyli tylko grupy plemienne utrzymujące się ze zbieractwa, myślistwa 

a w późniejszych okresach także rolnictwa i hodowli zwierząt. 

OKRESY PREHISTORYCZNE NA OSI CZASU 

CIEKAWE MIEJSCA: 

7 mln lat 

temu 

5500 p.n.e. 2300 p.n.e. 1300 p.n.e. 
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BISKUPIN  



STONEHENGE 



JASKINIE W LASCAUX 



ARCHEOLOGIA 

 Nauka historyczna zajmująca się 

badaniem kultury materialnej  i sztuki 

minionych epok, na podstawie odkryć 

archeologicznych znajdowanych w ziemi 

 Wszystkie prezentowane w tej prezentacji 

dzieła sztuki prehistorycznej możemy 

oglądać właśnie dzięki archeologom 
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BISKUPIN 

 Starożytna osada Biskupin 

 Na podstawie badań elemetów konstrukcyjnych osiedla 

stwierdzono, że powstało ono około 738 roku p.n.e. Założono 

je na przełomie epok brązu i żelaza, na podmokłej wyspie na 

Jeziorze Biskupińskim (obecnie półwysep), o kształcie w 

przybliżeniu owalnym i powierzchni ok. 2 ha. Wyspa wznosiła 

się 0,8 - 1,2 m ponad wody otaczającego jeziora. 

 Najstarszymi pozostałościami na terenie Biskupina są 

obozowiska łowców reniferów sprzed 10 tysięcy lat 

 Pierwotna osada obronna została opuszczona w VI wieku 

p.n.e. z powodu podniesienia się poziomu wody w jeziorze 

wskutek zmian klimatycznych. W V i Ivwieku p.n.e. powstała 

na jej miejscu osada otwarta. Ludność Biskupina zajmowała 

się rolnictwem, łowiectwem, zbieractwem i rzemiosłem 

(garncarstwo, tkactwo). 
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BISKUPIN – GALERIA ZDJĘĆ 

PROJEKT OSADY 

PALISADA OBRONNA 

DOMY 

WNĘTRZE  DOMOSTWA 



STONEHENGE 

 Stonehenge – jedna z najsłynniejszych europejskich 
budowli, pochodząca z epoki neolitu oraz brązu; 
najprawdopodobniej związana z kultem słonecznym. 

 Megalit położony jest w hrabstwie Wiltshire w 
południowej Anglii. 

 Miejsce, w którym powstała budowla Stonehenge, 
zyskało znaczenie kulturowe przed rokiem 2950 p.n.e.  

 Samo Stonehenge zbudowane jest z kręgów: 
zewnętrzny o średnicy 100 m, wewnętrzny o 
trzydziestometrowej średnicy i ustawionych wewnątrz, 
na planie podkowy pięciu tryglifów o wysokości 9 m. 
Przed tryglifami ustawionych jest 19 głazów o 
mniejszych wymiarach. Na krąg wewnętrzny składa 
się 30 bloków kamiennych o wysokości 4,2 m. Bloki 
połączone były na czopy i wręby z poziomo ułożonymi 
płytami tworząc zamknięty krąg. Krąg zewnętrzny to 
rów i wał ziemny. 
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STONEHENGE – GALERIA ZDJĘĆ 

Linki do 

ciekawych stron 

http://megality.republika.pl/ga

leria4.htm 

http://megality.republika.pl/galeria4.htm
http://megality.republika.pl/galeria4.htm
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LASCAUX 

 Lascaux to zespół jaskiń w Akwitanii, w południowo-zachodniej części Francji, w których, w 1940 
roku odkryto rysunki i malowidła wykonane na ścianach w okresie paleolitu. 

 Zespół malowideł zdobiący ściany jaskini pochodzi z różnych epok i przedstawia przede wszystkim 
zwierzęta. Na około 150 metrach korytarzy umieszczonych jest około 150 malowideł i ponad 15 
000rytów skalnych. Naskalne rysunki przedstawiają głownie zwierzęta roślinożerne (jeleni, byki, 
bizony i konie). Można zaobserwować stopniowe doskonalenie rysunków przez paleolitycznych 
artystów - poszczególne rysunki powstawały prawdopodobnie w dużych odstępach czasu (nawet 
dziesiątek lat). Szczególnie interesująca jest tak zwana "Sala Byków", w której przedstawiono cztery 
monumentalne byki (tury) obrysowane czarnym, grubym konturem wypełnionym plamami czerwieni i 
czerni. Twórca zastosował elementy tzw. perspektywy skręconej: np. czarny byk (rysunek wielkości 
3,0 m) ukazuje z profilu biegnącego byka, którego rogi ukazane są od przodu. Największy fryz 
powstały w okresie paleolitu w centralnej części ukazuje trzy zwierzęta: konia, byka i rena. Jest to 
najbardziej znany fragment malowidła należącego do ciekawszych elementów tego wspaniałego 
zabytku. Rzadko pojawiała się postać człowieka, jeżeli już była to pokazana w prymitywny sposób. 

 Malowidła zostały wykonane za pomocą farb wykonanych za pomocą barwników pochodzenia 
naturalnego 

 czerń - uzyskano zwęgla drzewnego 

 czerwień, żółć i purpurę - z związków żelaza, głownie ochry 

 Farby nakładane były palcami, pędzlami wykonanymi z włosia lub mchu.  
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