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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 – Renesans 

„Charakterystyka epoki” 

  

Opisy wypracowań: 

 

Najważniejsze terminy literackie i pojęcia. Poniższe wypracowanie 
zawiera najważniejsze terminy literackie i pojęcia związane z epoką 
renesansu. Wyjaśniono następujące terminy: dialog, dramat, dramat 
szekspirowski, drukarstwo, figlik, fraszka, humanitas, mecenat, nowela, 
pieśń, sielanka, sonet, tren. Całość może posłużyć, jako gotowa ściąga lub 
sprawdzian. Tekst zawiera 623 słowa. 

Najwięksi myśliciele renesansu. Poniższe wypracowanie stanowi 
prezentację najsłynniejszych myślicieli doby renesansu. To oni poprzez 
filozofię i własne założenia inspirowali rozwój epoki. W tekście omówiono 
postać,: Erazma z Rotterdamu, Nicolo Machiavellego, Tomasza Morusa. 
Wyjaśniono najważniejsze terminy: humanizm, antropocentryzm, irenizm, 
makiawelizm, utopia. Tekst może posłużyć, jako gotowe wypracowanie, 
sprawdzian lub ściąga. Wypracowanie zawiera 455 słów. 

Epoka renesansu – ramy czasowe, geneza nazwy. Poniższe 
wypracowanie stanowi omówienie przebiegu epoki renesans. Wyjaśniono 
genezę nazwy, podano ramy czasowe przebiegu nurtu. Ukazano, w jaki 
sposób ówczesne wydarzenia historyczne wpłynęły na rozwój struktur 
państwowych i tworzenie nowego światopoglądu. Omówione zagadnienia 
stanowią główne wiadomości wymagane w klasach liceum/ technikum. Tekst 
może posłużyć, jako gotowe wypracowanie, sprawdzian lub ściąga. 
Wypracowanie zawiera 435 słów. 

Renesans, nurty i prądy. Poniższe wypracowanie stanowi omówienie 
najważniejszych prądów myślowych doby renesansy: humanizmu, 
antropocentryzmu, reformacji. To dzięki tym zjawiskom mógł prężnie rozwijać 
się nowy światopogląd. Omówione zagadnienia stanowią główne wiadomości 
wymagane w klasach liceum/ technikum. Tekst może posłużyć, jako gotowe 
wypracowanie, sprawdzian lub ściąga. Wypracowanie zawiera 342 słów. 

Przebieg renesansu w Polsce. Poniższe wypracowanie stanowi omówienie 
przebiegu epoki renesansu na ziemiach polskich. Podano daty graniczne, tło 
historyczne, wytłumaczono pojęcie mecenatu. Omówione zagadnienia 
stanowią główne wiadomości wymagane w klasach liceum/ technikum. Tekst 
może posłużyć, jako gotowe wypracowanie, sprawdzian lub ściąga. 
Wypracowanie zawiera 387 słów. 



Gatunki literackie dominujące w renesansie. W poniższym wypracowaniu 
wymieniono i omówiono wszystkie gatunki literackie dominujące w epoce 
renesansu: pieśni, treny, fraszki, tragedię, sielankę, dialog, sonety, kroniki, 
kazania. Podano przedstawicieli, rozróżniono, które gatunki są 
wskrzeszeniem epoki antyku a które kontynuacją średniowiecza. Omówione 
zagadnienia stanowią główne wiadomości wymagane w klasach liceum/ 
technikum. Tekst może posłużyć, jako gotowe wypracowanie, sprawdzian lub 
ściąga. Wypracowanie zawiera 536 słów.  

Renesans w Polsce, ściąga na sprawdzian. Wypracowanie dokładnie 
omawia rozwój epokę renesansu w Polsce. Wyjaśnione są wszystkie 
wydarzenia o charakterze społeczno – polityczno – gospodarczym mające 
znaczący wpływ na zaistniałą sytuację. Uwidoczniony jest rozwój ośrodków 
nauki oraz wpływy innowiercze. W tekście podane są wszystkie 
najważniejsze daty, terminy, oraz nazwiska. Całość stanowi dokładną 
charakterystykę rozwoju nurtu na ziemiach polskich. Wypracowanie zawiera 
520 słowa.  

Renesans – Odrodzenie, sprawdzian z epoki. Poniższe opracowanie - 
wypracowanie stanowi omówienie epoki renesansu. Podane zostaje 
znaczenie i pochodzenie nazwy, omawia jest chronologie epoki i jej 
społeczno – polityczne tło oraz zmiany w literaturze. Wyróżnione są 
najważniejsze wydarzenia oraz nazwiska osób mających wpływ na rozwój 
nurtu. Wypracowanie zawiera 435 słów.  

Renesans – obraz wsi. Poniższe wypracowanie ukazuje renesansowy obraz 
wsi. Można przypuszczać, że tak silny mit dotyczący wsi, który przez wiele lat 
poruszali poeci i pisarze polscy zrodził się właśnie w tym okresie. W tekście 
ukazano różnorodność utworów o tej tematyce: sielankę, harmonie a także 
realistyczną i krytyczną wizję wiejskiego życia. Wskazano najważniejszych 
autorów: Reja, Kochanowskiego, Szymonowica, na podstawie ich dzieł 
omówiono tematykę. Wypracowanie zawiera 440 słów.  

Publicystyka w dobie odrodzenia. Wypracowanie zawiera analizę  
i omówienia znaczenia rozwoju publicystyki w dobie odrodzenia. To jeden  
z działów piśmiennictwa poświęcony przedstawianiu tematyki aktualnej, to 
znaczy takiej, która w danym czasie porusza i interesuje społeczeństwo np.: 
polityka, kultura, obyczaje itp. Najważniejsi przedstawiciele tego działu to 
Andrzej Frycz Modrzewski zajmujący się publicystyką społeczną i jego słynne 
dzieło „O poprawie rzeczpospolitej” oraz Piotr Skarga podejmujący tematykę 
religijną – „Kazania sejmowe”. W wypracowaniu wyjaśniono termin 
publicystyka, omówiono dzieła obu autorów, wskazano znaczenie rozwoju 
działu. Całość zawiera 388 słów. 

 



 

 


