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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 – Pozytywizm 

„Charakterystyka epoki” 

  

Opisy wypracowań: 

 

Pozytywizm w Polsce – program, filozofia, cechy. Pozytywizm w Polsce – 
program, filozofia, cechy. Główne idee programowe to praca u podstaw, 
praca organiczna, solidaryzm społeczny, emancypacja kobiet, asymilacja 
Żydów i kult filantropii. Hasła programowe to naturalizm, realizm, utylitaryzm, 
monizm, organicyzm i inne. Wypracowanie (język polski) zawiera 474 wyrazy. 

Pozytywizm – główne nurty filozoficzne. Wypracowanie prezentuje 
najważniejszych filozofów epoki pozytywizmu: Augusta Comte, Herberta 
Spencera, Hipolita Taine i Johna Stuarta Milla. Dokładnie zaprezentowane są 
ich koncepcje i związane z nimi terminy: ewolucjonizm, determinizm, 
utylitaryzm. Ich nowatorskie myśli miały bezpośredni wpływ na świadomość 
społeczną ora rzeczywistość, nareszcie odrzucono irracjonalizm na rzecz 
praktycznej oceny świata. Wypracowanie zawiera 557 słów. 

Pozytywizm w Europie – charakterystyka. Poniższe wypracowanie 
dokładnie omawia założenia epoki pozytywizmu, ukazana jest postać 
prekursora tej myśli Comte Augusta. Podana i wyjaśniona jest także jej druga 
nazwa - realizm. Omówiony został przewodni nurt literacki tego okresu - 
naturalizm. Na tej podstawie sporządzona jest charakterystyka epoki. 
Wypracowanie zawiera 482 słowa. 

Pozytywizm – organicyzm i nierówność społeczna. Poniższe 
wypracowanie omawia tematykę organicyzmu i nierówności społecznych 
poruszaną w epoce pozytywizmu. Całość ukazuje prezentacje w dziełach 
literackich dwóch głównych założeń nurtu: „ prawa wzajemnych usług”  
i ”pracy u podstaw”. Tekst oparty jest o analizę i interpretacje następujących 
utworów: Bolesław Prus - „Lalka”, „Powracająca fala”, „Kamizelka”, Eliza 
Orzeszkowa - „Nad Niemnem”, Henryk Sienkiewicz - „Szkice węglem”. 
Całość zawiera cytaty pochodzące z tekstów lektur, dzięki czemu może 
stanowić omówienia wszystkich wymienionych tu pozycji. Wypracowanie 
zawiera 874 słowa. 

Obraz dziecka w epoce Pozytywizmu. Poniższe wypracowanie omawia 
motyw dziecka ukazywany w epoce pozytywizmu. Całość uzasadniona jest 
analizą dwóch nowel pochodzących z ówczesnej epoki: „Janko muzykant” 
Henryka Sienkiewicza i „Antek” Bolesława Prusa. Tekst może również 
stanowić osobne analizy tych lektur. Wypracowanie zawiera 669 słów. 



Walka o wolność w epoce pozytywizmu i romantyzmu. Poniższe 
wypracowanie porównuje ze sobą dwie epoki pozytywizm i romantyzm, 
ukazując, w jaki sposób poruszana była w nich tematyka walki o wolność. 
Całość oparta jest na prezentacji kontrastujących ze sobą postaci bohaterów: 
Konrada z „Konrada Wallenroda” Adama Mickiewicza i Wokulskiego bohatera 
„Lalki” Bolesława Prusa. Wypracowanie zawiera 470 słów.  

Porównanie pozytywizmu i romantyzmu – Sens istnienia świata  
i człowieka. Poniższe wypracowanie porównuje poglądy panujące w epoce 
romantyzmu i pozytywizmu na temat sensu istnienia świata i człowieka. 
Omówienie tematyki zbudowane jest na podstawie ukazania kontrastów  
w następujących lekturach z obudów tych epok: „Dziadach” Adama 
Mickiewicza, „Lalki” Bolesława Prusa, „Ludziach bezdomnych” Stefana 
Żeromskiego. Całość może również stanowić osobne analizy powyższego 
tematu. Wypracowanie zawiera 709 słów. 

 



 

 


