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Lekcja 1 

1. Zapisz temat lekcji: 

Temat: Na czym polega idea pracy u podstaw i pracy organicznej? 

2. Przepisz notatkę do zeszytu. 

Idea pracy u podstaw- głównym założeniem tego punktu programu 
pozytywistów była szeroko pojęta edukacja ludu, czyli podstawy 
społeczeństwa. Postulat pracy u podstaw kierowany był do inteligencji, 
by jej członkowie wzięli los Polski w swoje ręce i zaczęli nauczać 
biedotę miejską, rolników, a przede wszystkim najmłodsze pokolenie. 
Jedynie dzięki nauce i pracy możliwe było przełamanie istniejących 
barier pomiędzy klasami społecznymi. 

Idea pracy organicznej - postulat pracy organicznej jest ściśle 
powiązany z pracą u podstaw. Główne założenie tego elementu programu 
pozytywistów opierało się na teorii pojmowania całego społeczeństwa 
jako jednego wielkiego organizmu. W myśl tej koncepcji wszystkie 
części składowe owego organizmu musiały współgrać ze sobą w sposób 
harmonijny i uporządkowany. 

 

Lekcja 2 

1. Zapisz temat lekcji: 

Temat: Na jakie klasy społeczne dzieli Prus polskie społeczeństwo w 
powieści „Lalka”? 

2. Przepisz notatkę do zeszytu. 

 Arystokracja 

Warstwa ta jest przedstawiona w przeważającej większości negatywnie. Jest oderwana 
od reszty społeczeństwa, wyalienowana. Arystokraci uważają się za ludzi lepszych, za 
lepszą rasę. Są to próżniacy, ludzie, którzy utrzymują się z procentów od swoich 
wielkich majątków. Są zepsuci moralnie - żyją w obłudzie, czego dowodem są kwesty 
na rzecz biednych, organizowane nie ze współczucia dla ich losu, ale po to, aby 
pokazać się w towarzystwie. Myślą tylko o dobru własnym, ewentualnie własnej grupy 
społecznej. Brak im woli działania, zmieniania społeczeństwa, choć to właśnie oni 
posiadają środki, żeby coś zrobić. 



 Szlachta ziemiańska 

 

Jest to grupa najmniej dokładnie w powieści przedstawiona. Właściwie jedynym 
jej reprezentantem jest Wirski, niegdyś posiadacz ziemski, który jednak 
roztrwonił swój majątek i teraz pracuje jako rządca w kamienicy. Reprezentuje 
on sytuację wielu szlachciców tzw. „wysadzonych z siodła”, tj. pozbawionych 
swojego majątku. Jego życie jest szare i monotonne, nie interesuje się sprawami 
społecznymi i politycznymi, ogarnęła go rezygnacja, najprawdopodobniej 
zagląda do kieliszka. 

 Mieszczaństwo 

Warstwa ta jest bardzo podzielona pod względem wykształcenia, pochodzenia, 
pokoleń i zawodu. Znajdziemy tutaj: intelektualistów, Polaków, Żydów i Niemców, 
studentów, kupców. Jest to warstwa pozbawiona energii, niezdolna do 
przedsiębiorczości. Gdy jakaś osoba, tak jak Wokulski, wykaże się przedsiębiorczością 
i zyska na tym, uchodzi od razu za wariata. Dzieje się tak,ponieważ mieszczaństwo nie 
wierzy we własne siły oraz często nie chce pracować. Przykładem takiej postawy jest 
radca Węgrowicz, które całe dnie przesiaduje nad kuflem piwa. 


