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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 – Młoda Polska 

„Charakterystyka epoki” 

  

Opisy wypracowań: 

 

Charakterystyka Młodej Polski. Wypracowanie dokładnie omawia 
najważniejsze zagadnienia epoki Młoda Polska. Podana zostaje 
charakterystyka, styl i założenia tego nurtu. Dokładnie wyjaśnione zostają 
wszystkie zagadnienia wchodzące w jej skład jak: „dekadentyzm” czy” sztuka 
dla sztuki”. Wypracowanie zawiera 380 słów. 

Wieś w literaturze Młodej Polski. Poniższe wypracowanie dokładnie 
omawia tendencje dotyczące wsi propagowane w epoce Młodej Polski. 
Całość oparta jest na szczegółowo omówionych przykładach: Władysław 
Reymont, „Chłopi”, Stanisław Wyspiański ”Wesele”: Jan Kasprowicz sonet  
„Z chałupy” i wiersz „W Chałupie”: Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni” 
Leopold Staff „Pokój wsi”. Tekst stanowi, więc również gotowe omówienia 
obrazów wsi polskiej zawarte w powyższych dziełach. Wypracowanie zawiera 
726 słów. 

Elementy Romantyzmu w Młodej Polski – neoromantyzm. Poniższe 
wypracowanie omawia przeniesie motywów literackich z epoki romantyzmu 
stosowane w epoce Młodej Polski. Całość sporządzona zostaje na podstawie 
podania konkretnych przykładów jak dzieła: Jana Kasprowicza, Stanisława 
Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego. Na tej podstawie scharakteryzowana 
jest i wyjaśniona nazwa- neoromantyzm. Wypracowanie zawiera 434 słowa. 

Tendencje naturalistyczne w literaturze Młodej Polski. Poniższe 
wypracowanie dokładnie omawia tendencje naturalistyczne dominujące  
w literaturze pod koniec XIX wieku. Wymienieni zostają prekursorzy tego 
założenia oraz ich polscy naśladowcy. Omówione zostają dzieła takich 
autorów jak: Gabriela Zapolska, Stefan Żeromski, Władysław Reymont. Ich 
twórczość zostaje przeanalizowana pod kątem uwidocznienia naturalizmu. 
Wypracowanie zawiera 528 słów. 

Typy bohaterów literackich Młodej Polski. W poniższym wypracowaniu 
omówiono typy bohaterów literackich dominujące w epoce Młodej Polski oraz 
dwudziestoleciu międzywojennym. Postacie te swoją postawą i życiem  
w znacznym stopniu odzwierciedlały ówczesną rzeczywistość.  
W wypracowaniu omówiono: typ mieszczana – urzędnika, typ chłopa, typ 
artysty, typ społecznika. Wypracowanie zawiera 410 słów.  

Młoda Polska - sztuka i postać artysty. Poniższe wypracowanie dokładnie 
omawia poglądy na temat sztuki i postaci artysty, jakie dominowały w epoce 



Młodej Polski. Stanowisko to wyrażało w swych poglądach i utworach wiele 
znanych postaci. Zaprezentowane i omówione zostały sylwetki takich 
artystów jak: Miriam, Przybyszewski, Tetmajer, Staff, Miciński, Kisielewski, 
Zapolska, W. Perzyński, Wyspiański. Wypracowanie zawiera 409 słów. 

 



 

 


