
Klasa II TGTF – 20 kwietnia 
Temat 1.: Pozytywizm – epoka pracy. 
 
Zaczynamy kolejną epokę w dziejach literatury. Proszę, żebyście zapoznawali się już z tekstem „Lalki” 
B. Prusa. Tekst powieści możesz oczywiście znaleźć na stronie wolnelektury.pl 
 
Zapoznaj się z informacjami o epoce, dostępnymi w podręczniku na stronach 118-124. 
Najważniejsze informacje, które powinieneś zapamiętać wynotuj w zeszycie: 
 - W jaki czasie trwała epoka? 
 - Co dokładnie oznacza nazwa epoki? 
 - Czym były najważniejsze prądy tej epoki: realizm i naturalizm? 
 - Jakie były idee pozytywizmu warszawskiego? 
Zapoznaj się z grafiką poniżej. Jest ona syntezą wszystkich najważniejszych informacji o 
pozytywizmie. Jeśli chcesz wydrukuj ją i wklej do zeszytu. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Temat 2.: Osiągnięcia drugiej połowy XIX w. 
 

Rozwiąż zadania z „Karty pracy” (potrzebne wiadomości znajdziesz w podręczniku - 
s. 118–123, 126). 

 
 
 



Karta pracy  
Osiągnięcia drugiej połowy XIX w. 

 

1. Wypisz na podstawie fragmentu Historii filozofii Władysława Tatarkiewicza obszary, 
którymi – według Auguste’a Comte’a – powinna się zajmować filozofia. 

 
Comte, nadając filozofii swej miano „pozytywnej”, chciał wyrazić przez to, że po pierwsze, 
zajmuje się ona wyłącznie przedmiotami rzeczywistymi, stroniąc od urojonych, bada rzeczy 
dostępne umysłowi, a nie tajemnice; że, po drugie, rozważa tylko tematy pożyteczne, unikając 
jałowych, chce bowiem służyć polepszeniu życia, a nie zaspokajaniu czczej ciekawości; że, 
po trzecie, ogranicza się do przedmiotów, o których można uzyskać wiedzę pewną, stroniąc 
od tematów chwiejnych i prowadzących do wiecznych sporów; że, po czwarte, zajmuje się 
kwestiami ścisłymi, unikając mglistych; że, po piąte, pracuje pozytywnie, nie ograniczając się 
do negatywnej krytyki. 

 
Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 3, Warszawa 2001, s. 18. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
2. Przeczytaj wypowiedzi Aleksandra Świętochowskiego i Elizy Orzeszkowej. Określ, jaką 
rolę nauka odgrywała w światopoglądzie pozytywizmu. 

 
Pokochać zatem losy ludzkiej myśli, z jednej strony ukorzyć się przed tą potęgą, z drugiej 
starać się jakąś jej cząstką zawładnąć, uznać wszechmoc nauki, uczcić przeszłe, poddać się 
obecnym i ufać przyszłym jej wyrokom, z zapałem witać i sławić każdy jej triumf – wszystko 
to jest poszanowaniem wiedzy, które podstawą wychowania uczynić byśmy pragnęli. 

 
Aleksander Świętochowski, Nowe drogi, „Przegląd Tygodniowy” 1874, nr 6. 

 

Nauka [...] daje ludziom zwyciężenie potęg zewnętrznej natury; nauka, rozświecając pojęcia, 
wiedzie ludzi ku zgodzie, pokojowi, bogactwu, cnotom. 

 
Eliza Orzeszkowa [w:] Henryk Markiewicz, Pozytywizm, Warszawa 2000, s. 19. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
3. Zapoznaj się z tekstami omawiającymi ważne hasła pozytywistyczne, a następnie 
odpowiedz na pytania zamieszczone pod fragmentami. 

 
Ewolucja, której podlega cała rzeczywistość, stanowi proces ciągły, przebiegający stopniowo 
i jednokierunkowo, postępowo od stanów niższych do wyższych. Każda faza ewolucji po 
osiągnięciu określonego szczytu przechodzi w rozkład, który jest stadium wyjściowym do 
dalszego rozwoju. Egzystencja świata jest kolejnym rytmem okresów rozwoju i rozkładu. 
Człowiek i społeczeństwo jako część przyrody podlegają ogólnemu prawu ewolucji. 
Społeczeństwo stanowi ciało zbiorowe złożone z jednostek ludzkich połączonych 



strukturalnie i funkcjonalnie na wzór organizmów biologicznych, rozwijające się harmonijnie 
przez solidarne współdziałanie swoich części. Między społeczeństwem a organizmem istnieją 
liczne analogie, poza tym społeczeństwo tworzy samoistną formę bytu podporządkowaną 
dobru jednostki jako celowi swej egzystencji i ustroju. Idealnym stanem bytu społeczeństwa 
jest stan równowagi osiągalny przez maksymalne przystosowanie do środowiska 
przyrodniczego oraz do warunków życia. Postęp cywilizacyjny i kulturalny ma charakter 
kumulatywny, każdy następny etap przemian społeczeństwa, jego stanu i ustroju jest 
podsumowaniem dorobku poprzedniego. 

 
Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej, Wrocław 1991, s. 247. 

 

Składnikiem stałym programów [...] były hasła „pracy organicznej”, tj. legalnej działalności 
pomnażającej zasoby gospodarcze narodu, jego organizację wewnętrzną i poziom oświaty. 

 
Henryk Markiewicz, Pozytywizm, Warszawa 2000, s. 19. 

 
a) Jak jest zbudowane i jakim procesom podlega, w myśl założeń ewolucjonizmu, 
społeczeństwo? 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
b) Na czym polegał postulat pracy organicznej? W jaki sposób założenia pracy organicznej 
wiążą się z ideą ewolucjonizmu? 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
4. Przeczytaj tekst o Ignacym Łukasiewiczu i wykonaj podane polecenia. 

 
Jesienią 1852 r. do apteki Piotra Mikolascha we Lwowie zgłosili się kupcy żydowscy z 
Drohobycza, oferując sporą ilość destylowanej ropy naftowej. Określeniem farmaceutycznej 
przydatności tego produktu zajął się niezwykle sumienny i zdolny asystent, Ignacy 
Łukasiewicz. 

W połowie XIX w. aptekarze zajmowali się nie tylko przyrządzaniem środków 
leczniczych, ale również produkcją i sprzedażą artykułów drogeryjnych. Ówczesne studia 
farmaceutyczne, które Łukasiewicz kosztem wielkich wyrzeczeń ukończył na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, obejmowały szeroki zakres zagadnień, m.in. chemię, mineralogię, fizykę 
doświadczalną. [...] 

Po zbadaniu dostarczonej przez kupców substancji Łukasiewicz uzyskał bardzo drogi, 
sprowadzany dotąd jedynie z zagranicy specyfik leczniczy o nazwie Oleum Petrae album. 
Produkt ten różnił się jednak zapachem od importowanego leku i mimo rozesłania próbek do 
Wiednia, Pragi i Triestu zainteresował jedynie nabywców detalicznych. Rozczarowany 
Mikolasch wycofał się ze spółki, natomiast jego asystent postanowił dalej badać możliwość 
wykorzystania destylatów ropy naftowej. Nie mogąc korzystać z laboratorium apteki, 
prowadził doświadczenia w niezwykle prymitywnych warunkach, głównie nocą. Po wielu 
niepowodzeniach udało mu się uzyskać dobrze oczyszczoną naftę, którą pewnego razu wlał 
do lampy olejnej. Nagły wybuch o mało nie pozbawił go życia – dopiero metodą kolejnych 
prób i błędów udało mu się skonstruować odpowiednią lampę. 



Po tym sukcesie Łukasiewicz skoncentrował się na sposobach pozyskiwania ropy. 
Przeniósł się do Gorlic, a potem do Jasła, w okolice, gdzie od wieków znano ropę naftową z 
naturalnych wycieków, np. w postaci tłustych kałuż. Dopiero jednak Łukasiewicz opracował 
metody wydobywania tego surowca i jego obróbki na skalę przemysłową. [...] Wkrótce stał 
się człowiekiem zamożnym, ale nie miał w sobie nic z drapieżnego kapitalisty i ogromną 
część swoich dochodów przeznaczał na pomoc dla ubogich. Jako jeden z pierwszych 
przedsiębiorców wprowadził ubezpieczenia dla swoich robotników, gwarantując im 
dożywotnią rentę w razie nieszczęśliwych wypadków, które zdarzały się dość często, oraz 
wypłaty emerytalne. Nazywany przez robotników „Ojcem Ignacym”, sam ich wszystkiego 
uczył, gdyż „lud wiejski, pomimo dobrej zapłaty niechętnie pracował w zakładach, z powodu 
przykrej woni [...], aby go więc zachęcić, Łukasiewicz sam napełniał kotły, dźwigał konewki 
z ropą i wkrótce ten wstręt pokonał”. 

W 1854 r. Łukasiewicz wybudował w Bóbrce pod Krosnem pierwszy na świecie szyb 
naftowy. Dopiero pięć lat później dokonano pierwszego odwiertu w Ameryce. [...] 

Jako wykształcony farmaceuta Łukasiewicz przez całe życie zajmował się również 
leczeniem ludzi. W czasie epidemii cholery w Gorlicach w 1855 r. wykazał się tak niezwykłą 
ofiarnością, że gdy dwa lata później rozeszła się pogłoska o jego przenosinach do Jasła, kahał 
(rada żydowska) zaproponował mu pokrywanie czynszu za dzierżawioną aptekę, by 
zatrzymać go w miasteczku. [...] 

Nafta okazała się produktem o wiele tańszym od stosowanego jedynie w wielkich 
miastach oświetlenia gazowego. Była dostępna nawet dla ubogich chłopów galicyjskich, 
którzy dotąd używali głównie kaganków oliwnych i świec z łoju. 

 
Joanna Knaflewska, Ignacy Łukasiewicz [w:] Sławni Polacy. Ilustrowane biografie znanych 

postaci. Naukowcy i badacze, pod red. Bogumiły Kaniewskiej, Agnieszki Menzel, Poznań 
2005, s. 34–35. 

 
a) Napisz, kim z zawodu był Łukasiewicz i jaki jest jego wkład w naukę światową. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
b) Określ, w jaki sposób polski wynalazca realizował hasła utylitaryzmu. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
c) Podaj argumenty potwierdzające, że Łukasiewicz był społecznikiem. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 



5. Uzupełnij tabelę na podstawie informacji zamieszczonych w podrozdziale Wiek pary i 
elektryczności (podręcznik, s. 119). 

 
Zagadnienie Data Zmiana 

ceny   

płace robotników   

spożycie żywności   

budowa linii 
kolejowych 

  

rozwój Łodzi   

 
6. Skorzystaj z wiadomości podanych w podrozdziale Przemiany społeczne (podręcznik, s. 
120) i wskaż właściwe dokończenia każdego ze zdań. 

 
a) W XIX w. zwiększyła się mobilność ludności, co oznacza, że w społeczeństwie wzrosła 
A. liczba posiadanych samochodów. 
B. skłonność do zmiany miejsca zamieszkania. 
C. możliwość dobrego zarobku. 
D. jakość życia. 

 
b) Emigracja zarobkowa Polaków odbywała się głównie do 
A. Rosji, Austrii i Niemiec. 
B. USA, Brazylii i Rosji. 
C. USA, Niemiec i Brazylii. 
D. Niemiec, USA i Kanady. 

 
c) Ruch emancypacji kobiet postulował 
A. ułatwienie kobietom godzenia obowiązków domowych z pracą. 
B. łatwiejszy dostęp do dóbr materialnych. 
C. stworzenie kobietom możliwości studiowania za granicą. 
D. równouprawnienie, m.in. w dostępie do praw obywatelskich, uczelni, pracy zarobkowej. 

 
d) Klasa społeczna, która w drugiej połowie XIX w. znacznie zyskała na znaczeniu, to 
A. ziemiaństwo. 
B. arystokracja. 
C. inteligencja. 
D. mieszczaństwo. 



Odpowiedzi na pytania 5-6 odeślij na mojego maila: magdarolzsp4@gmail.com do 24 kwietnia.  
Za kilkanaście dni wykonacie test znajomości „Lalki”. Test będzie sprawdzianem online. Każdy z Was 
uzyska link z dostępem do testu. Na wykonanie będzie określony czas. Do testu będzie można podejść 
tylko jeden raz. Zapraszam więc gorąco do zapoznawania się z jednym z najważniejszych tekstów 
literackich.:) 

mailto:magdarolzsp4@gmail.com

