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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 – Adam Mickiewicz

"Dziady” część I
 

Opisy wypracowań:

Obrzędy w II cz. „Dziadów”. II cz. Dziadów A. Mickiewicza ukazuje obrzęd, 
który odbywał się w cmentarnej kaplicy, w przeddzień Wszystkich Świętych, 
poświęcony duchom przodków. Kolejno ukazują się widma, które opowiadają 
o swoich grzechach i przedstawiają nauki (warunki) niezbędne do osiągnięcia 
wiecznego szczęścia. Wypracowanie zawiera 455 wyrazów. 

Problematyka  III  cz.  „Dziadów”.  Opracowanie  szczegółowo  omawia  III 
cześć  „Dziadów”  Adama  Mickiewicza.  Zawartość  skupia  się  na 
okolicznościach  powstania  utworu,  czasie  i miejscu  akcji  mającym 
bezpośredni  wpływ  na  treść  utworu.  Omówione  zostają  również  dwa 
przewodnie motywy: prometeizm i mesjanizm, poparte przykładami i cytatami 
pochodzącymi z utworu. Tekst zawiera 523 słowa. 
„Wielka  Improwizacja”  –  III  cz.  Dziadów. „Wielka  Improwizacja”  jest 
lirycznym monologiem Konrada,  bohatera  III  części  Dziadów Mickiewicza. 
Konrad,  poeta  samotny  i niezrozumiany  przez  czytelników  zwraca  się  do 
samego Boga o cząstkę władzy nad duszami ludzi, by móc pokierować ich 
życiem tak,  by ich uszczęśliwić.  Pragnie on szczęścia dla ludzi i ojczyzny, 
którą kochał nade wszystko. Wypracowanie zawiera 417 wyrazów. 
Porównanie  „Konrada  Wallenroda”  z Konradem”.  Wypracowanie 
szczegółowo  omawia  i porównuje  motyw  buntu  zawarty  przez  Adama 
Mickiewicz  w jego  dwóch  dziełach,  „  3  części  Dziadów  „i  „  Konradzie 
Wallenrodzie”.  Całość  może  stanowić  osobne  charakterystyki  bohaterów. 
Wypracowanie zawiera 589 słów.
Widzenie księdza Piotra  – III  cz.  Dziadów .  w „Widzeniu księdza Piotra” 
Mickiewicz formułuje hasło „Polska Chrystusem narodów”,  co oznacza,  że 
Polska jako naród wybrany ma do spełnienia wielką, na miarę historyczną 
misję.  Ma  być  wybawicielem  narodów  z rąk  ciemiężców.  Wypracowanie 
zawiera 345 wyrazów
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