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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 – Barok
„Charakterystyka epoki”
Opisy wypracowań:
Najważniejsze terminy literackie i pojęcia. Poniższe wypracowanie
zawiera najważniejsze terminy literackie i pojęcia związane z epoka baroku.
Wyjaśniono następujące terminy: alegoria, anafora, antyteza, elipsa, epifora,
gawęda, gongoryzm, gradacja, hiperbola, inwersja, konceptyzm, kontrast,
marinizm, oksymoron, pamiętnik, peryfraza, poezja sowizdrzalska,
sarmatyzm, vanitas. Całość może posłużyć jako gotowa ściąga lub
sprawdzian. Tekst zawiera 726 słowa.
Charakterystyka poezji barokowej. Poniższe wypracowanie ukazuje
podział i cechy poezji barokowej. Wymieniono i dokonano analizy
następujących rodzajów poezji: dworska, ziemiańska, metafizyczna,
światowych rozkoszy, mieszczańsko – plebejska. Tekst może posłużyć jako
gotowe wypracowanie, sprawdzian lub ściąga. Wypracowanie zawiera 417
słów.
Barok na ziemiach Polski. Wypracowanie dokładnie omawia przebieg epoki
baroku na ziemiach polskich. Ukazano wewnętrzny podział nurtu i związane
z nim wydarzenia historyczne. Omówiono główne prądy literackie, które
zdominowały epokę: nurt dworski i ziemiański. Całość stanowi szczegółową
charakterystykę rozwoju epoki w Polsce. Tekst może posłużyć jako gotowe
wypracowanie, sprawdzian lub ściąga. Wypracowanie zawiera 356 słów.
Barok geneza, nurty. Poniższe wypracowanie stanowi omówienie przebiegu
epoki barok. Wyjaśniono genezę nazwy, podano ramy czasowe nurtu.
Wskazano wpływ światopoglądu na sztukę i literaturę, wyjaśniono termin
marinizm lub inaczej konceptyzm. Omówione zagadnienia stanowią główne
wiadomości wymagane w klasach liceum/ technikum. Tekst może posłużyć
jako gotowe wypracowanie, sprawdzian lub ściąga. Wypracowanie zawiera
389 słów.
Jan Andrzej Morsztyn „Do Panny” – najznakomitszy przedstawiciel
polskiej poezji barokowej. W poniższym wypracowaniu dokonano analizy
i omówienia wiersza Jana Andrzeja Morsztyna zatytułowanego „Do Panny”.
Wiersz zbudowany jest z sześciu trzynastozgłoskowych wersów
zawierających rymy parzyste. Kobieta ukazana w tym utworze pozostaje
bezwzględna wobec uczuć adoratora. Jej serce jak mówi autor jest twarde jak
głaz, nie są w stanie skruszyć go nawet łzy. W wypracowaniu omówiono treść

i budowę utworu, omówiono sylwetkę autora, wskazano barokowy koncept.
Wypracowanie zawiera 415 słów.
Charakterystyka literatury plebejskiej. W poniższym wypracowaniu
dokonano charakterystyki literatury plebejskiej zwanej inaczej mieszczańską
lub sowizdrzalską. Wskazano jej najważniejszych twórców, omówiono postać
bohatera nurty – Sowizdrzała. Tekst może posłużyć jako gotowe
wypracowanie, sprawdzian lub ściąga. Wypracowanie zawiera 323 słów.
Charakterystyka poezji sarmackiej. Poniższe wypracowanie stanowi
dokładną analizę poezji sarmackiej. Nurt ten odegrał bardzo istotna role
w ówczesnej literaturze. W odróżnieniu od nurtu dworskiego tu ogromną
wagę przywiązywano do rodzimych tradycji i obyczajów. W wypracowaniu
podano wszystkie najważniejsze watki, kontekst historyczny, przedstawicieli
nurtu. Tekst zawiera 408 słów.

