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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 – Oświecenie 

„Charakterystyka epoki” 

  

Opisy wypracowań: 

 

Najważniejsze terminy literackie i pojęcia. Poniższe wypracowanie 
zawiera najważniejsze terminy literackie i pojęcia związane z epoką 
oświecenia. Wyjaśniono następujące terminy: bajka, bajka narracyjna, bajka 
epigramatyczna, satyra, poemat heroikomiczny, sielanka, powieść utopijna, 
powieść epistolarna, powiastka filozoficzna, paszkwil, komedia obyczajowa, 
komedia polityczna, poemat opisowy, racjonalizm, empiryzm, ateizm, deizm, 
sensualizm. Całość może posłużyć jako gotowa ściąga lub sprawdzian. Tekst 
zawiera 703 słowa. 

Oświecenie – geneza nazwy, ramy czasowe epoki. Poniższe 
wypracowanie stanowi omówienie przebiegu epoki oświecenia. Wyjaśniono 
genezę nazwy, kontekst historyczny, podano ramy czasowe przebiegu nurtu 
w Polsce. Wskazano dominującą filozofię oraz główne pojęcie - racjonalizm. 
Omówione zagadnienia stanowią główne wiadomości wymagane w klasach 
liceum/ technikum. Tekst może posłużyć jako gotowe wypracowanie, 
sprawdzian lub ściąga. Wypracowanie zawiera 456 słów. 

Oświecenie – hasła epoki, ściąga. Poniższy tekst zawiera wyjaśnienia 
wszystkich haseł epoki romantyzmu. To poprzez nie kształtowano  
w ówczesnym czasie: świadomość ludzką, filozofię, sztukę i literaturę.  
W tekście wyjaśniono następujące terminy: krytycyzm, racjonalizm, 
empiryzm, deizm, sensualizm, ateizm, natura, naturalność. Tekst omawia 
charakterystyczne hasła epoki, całość może posłużyć jako sprawdzian  
z wiedzy o epoce lub gotowa ściąga. Wypracowanie zawiera 366 słów. 

Oświecenie – założenia filozoficzne epoki. Poniższe wypracowanie 
zawiera prezentację czołowych filozofów epoki oświecenia. Znajomość tych 
postaci stanowi wymagany zakres informacji w klasach liceum i technikum. 
To bowiem założenia i idee tych osób kształtowały ówczesny światopogląd, 
filozofię, sztukę i literaturę. W tekście omówiono sylwetki: Johna Locke, 
Adama Smitha, Jana Jakuba Rousseau, Immanuela Kanta, Woltera, czyli 
Francois Maria Arouet wyjaśniono kim była grupa zwana encyklopedystami. 
Tekst może posłużyć jako gotowe wypracowanie, sprawdzian lub ściąga. 
Wypracowanie zawiera 521 słów. 

Oświecenie na ziemiach Polski. Wypracowanie dokładnie omawia przebieg 
epoki oświecenia na ziemiach polskich. Ukazano wewnętrzny podział nurtu  
i związane z nim wydarzenia historyczne. Omówiono główne prądy literackie, 



które zdominowały epokę: klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Całość 
stanowi szczegółową charakterystykę rozwoju epoki w Polsce. Tekst może 
posłużyć jako gotowe wypracowanie, sprawdzian lub ściąga. Wypracowanie 
zawiera 495 słów. 

Oświecenie – przykłady i cechy powiastki filozoficznej. Poniższe 
wypracowanie zawiera wyjaśnienie czym jest powiastka filozoficzna. Dzieła te 
były bardzo istotnym, jeśli nie najważniejszym gatunkiem literackim doby 
oświecenia. Poprzez nie pisarze, filozofowie, myśliciele przedstawiali swoistą 
ilustrację światopoglądową lub moralną. Głównym przedstawicielem nurty był 
Wolter a naprawdę Francois Maria Arouet. W tekście omówiono jego 
sylwetkę oraz powiastkę zatytułowaną „Kandydat”. Wypracowanie zawiera 
326 słów. 

 



 

 


