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Seria „Gotowe wypracowania i opracowania lektur szkolnych” to 
zbiór profesjonalnie przygotowanych kilkudziesięciu ebooków. 
Tematycznie obejmują materiał edukacyjny z zakresu języka 
polskiego nauczany w szkole średniej, gimnazjum i podstawowej, 
z naciskiem na przygotowanie do matury. Każdy ebook to minimum 
5, a zwykle 6-8 wypracowań z jednego zagadnienia, np. 
z określonej lektury, charakterystyka epoki literackiej, kluczowe 
motywy literackie, itp. Umieszczone w konkretnym ebooku 
wypracowania i opracowania lektury są propozycją szerszego 
spojrzenia na lekturę, jako że przedstawiają one najbardziej istotne 
aspekty danego zagadnienia, w tym np. charakterystyka głównych 
bohaterów, streszczenie, motywy Autora i inne. Wypracowania 
zostały przygotowane przez nauczycieli języka polskiego lub 
wybitnych maturzystów i pasjonatów lektur. 

Materiał ten jest także dostępny w serwisie www.wiedza24h.pl za 
pomocą płatności sms-owych, jednak kalkulacja wyraźnie wskazuje 
na wyższe korzyści przy zakupie ebooka. Pojedyncze 
wypracowanie w serwisie kosztuje 2,46 zł (płatne sms), natomiast 
w przypadku ebooka za cenę 4,90 zł otrzymujecie Drodzy Państwo 
co najmniej 5 wypracowań, na bazie których znacznie łatwiej będzie 
Wam napisać własne wypracowanie lub też przygotować się do 
sprawdzianu. Krótko mówiąc za cenę dwóch sms-ów otrzymujecie 
5-8 wypracowań, zamiast dwóch pobieranych z serwisu 
internetowego. 



Wypracowania – Średniowiecze 

„Charakterystyka epoki - część I” 

  

Opisy wypracowań: 

 

Charakterystyka epoki. Wypracowanie stanowi charakterystykę epoki 
średniowiecza. Określono czas jej trwania, podano pochodzenie oraz 
znaczenie nazwy, wskazano i omówiono wszystkie terminy niezbędne do jej 
opisu: uniwersalizm, teocentryzm, anonimowość literatury, dwujęzyczność. 
Każde hasło zostało omówione z osobna stąd całość może stanowić gotową 
ściągę lub sprawdzian. Wypracowanie zawiera 500 słów. 

Najważniejsze hasła epoki. Wypracowanie stanowi prezentację 
najważniejszych haseł związanych bezpośrednio z epoką średniowiecza. 
Wyjaśniono następujące terminy: pareneza i literatura parenetyczna, wzorce 
parenetyczne, chansons de geste, czyli pieśni o czynach, danse macabre, 
hagiografia, historiografia, gotyk, wiersz zdaniowo – rymowy. Całość może 
służyć jako sprawdzian lub gotowa ściąga. Tekst zawiera 438 słów. 

Utwory, które stały się źródłem wiedzy o obyczajach. Poniższe 
wypracowanie zawiera prezentację dzieł literackich, które stały się źródłem 
wiedzy na temat obyczajów panujących w epoce. To bowiem dorobek literacki 
staje się niezbitym obrazem społeczeństwa. Sposób myślenia, postrzegania  
i życia ludzi określa bowiem niepowtarzalny światopogląd, który nadaje 
kształt ówczesnej rzeczywistości. Wypracowanie może posłużyć do 
opracowywania wszelkich prac dotyczących epoki średniowiecza, tekst 
zawiera 293 słów. 

Arcydzieła literatury średniowiecznej. Poniższe wypracowanie stanowi 
prezentację dzieł literackich, które zostały uznane za arcydzieła epoki 
średniowiecza. Dokładnie omówiono następujące utwory: „Wielki testament” 
Franciszka Villona, „Dzieje Tristana i Izoldy” oraz „Pieśń o Rolandzie”. Całość 
może również posłużyć jako odrębne analizy poszczególnych dzieł. 
Wypracowanie zawiera 888 słowa. 

Średniowiecze - epoka mistycyzmu i teocentryzmu. Średniowiecze to 
epoka mistycyzmu i teocentryzmu. Usystematyzuj najważniejsze zagadnienia 
z epoki średniowiecza i przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego. 
Ściąga na sprawdzian zawiera zarys najważniejszych zagadnień "wieków 
średnich". Tekst zawiera 2108 słów. 

 



 

 


