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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 II
 

Opisy wypracowań:

Obraz  społeczeństwa  polskiego  w III  cz.  „Dziadów”. Dziady  cz.  III  A. 
Mickiewicza są kontynuacją  walki  o niepodległość.  w scenach I i  VII  poeta 
przedstawił polskie społeczeństwo i jego stosunek do ówczesnych wydarzeń. 
w scenie pierwszej widać społeczeństwo polskie, cierpiącego katusze przez 
zaborcę.  Są  to  więźniowie  skazani  na  cierpienie  i niedolę.  w scenie  VII 
występują  kosmopolici  nieinteresujący  się  sprawami  narodu.  a ich 
przeciwnikami  są  młodzi  patrioci,  którzy  z wielką  miłością  mówią  o losach 
ojczyzny. Wypracowanie zawiera 495 wyrazów.
Męczeństwo Polaków ukazane w III cz. „Dziadów”.Wypracowanie z języka 
polskiego na temat męczeństwa narodu polskiego, ukazanego w III części 
Dziadów przez Adama Mickiewicza. Poeta w sposób niezwykle realistyczny 
i prawdziwy ukazał męczeństwo Polaków, nękanych przez zaborców. 
Wypracowanie zawiera 397 wyrazów.
„Dziady” cz. IV Mała i wielka improwizacja. Wielka i mała improwizacja to 
bardzo znacząca część utworu pt. „Dziady cz. IV” Adama Mickiewicza. Jest to 
dramat romantyczny. Interpretacja obydwu improwizacji stanowi główny temat 
tego wypracowania. Tekst zawiera 600 słów.
Postać Konrada w III część, „Dziadów”. Wypracowanie stanowi 
szczegółową analizę Konrada – głównego bohatera 3 części Dziadów Adama 
Mickiewicza. Ze względu na złożoność postaci wszelkie przykłady poparte 
zostają cytatami pochodzącymi z tekstu utworu. Wypracowanie zawiera 434 
wyrazy.
Motyw prometeizmu zawarty w utworze. Dziady Adama Mickiewicza są 
utworem złożonym. Autor w jego treści zawarł dwa główne motywy: 
mesjanizm i prometeizm. Poniższa praca omawia motyw prometeizmu 
zawarty w III części „Dziadów”. Omówiona tematyka poparta jest przykładem 
i cytatami pochodzącymi z tekstu lektury, aby uwidocznić realizacje 
sporządzone zostało bezpośrednie odwołanie do mitu greckiego oraz jego 
porównanie z przykładem przedstawionym przez Mickiewicza. Tekst zawiera 
392 słów.
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