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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 II” 

  

Opisy wypracowań: 

 

Motyw Stabat Mater. Motyw Stabat Mater w literaturze, malarstwie I muzyce 
średniowiecza. Omówienie tematu odwołującego się do wybranych utworów. 
– Wypracowanie zawiera 480 wyrazów. 

Memento Mori - motyw śmierci. Memento Mori - motyw śmierci i sposoby 
jego funkcjonowania w literaturze i sztuce średniowiecza. Omówienie 
zagadnienia, analiza wybranych tekstów kultury. Wypracowanie zawiera 645 
wyrazów. 

Gatunki literackie w epoce średniowiecza. Wypracowanie stanowi 
prezentację gatunków literackich dominujących w epoce średniowiecza. 
Dokonano podziału wyróżniając gatunki zapożyczone ze starożytności oraz 
nowopowstałe. Całość dzięki dokładnemu omówieniu pojęć: żywoty świętych, 
misteria, moralitet, dramat liturgiczny. Może stanowić gotowy sprawdzian lub 
ściągę. Wypracowanie zawiera 357 słow. 

Średniowieczne zabytki języka polskiego. Średniowieczne zabytki języka 
polskiego. Omówienie tematyki na podstawie wybranych przykładów. 
Dokładna charakterystyka kolejnych dzieł umożliwia klasyfikacje i poznanie 
cennych średniowiecznych zabytków językowych. Wypracowanie zawiera 
780 wyrazów. 

Relacja Bóg – człowiek w średniowieczu. Poniższe wypracowanie 
dokładnie omawiana swoiste relacje Bóg – człowiek panujące  
w średniowieczu. Rozważając tematykę należy zaznaczyć, że epokę 
zdominował teocentryzm oraz tomizm wpływając na ustanowienie naczelnej 
władzy Kościoła. W tekście wyjaśniono wszystkie podane powyżej watki, 
wskazano odpowiednie przykłady literackie epoki potwierdzające wyciągnięte 
wnioski. Całość zawiera 351 słów. 

 



 

 


