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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 – Jan Kasprowicz 

„Wybór wierszy” 

  

Opisy wypracowań: 

 

„Święty Boże” analiza i interpretacja hymnu. Wypracowanie zawiera 
analizę i interpretacje hymnu „Święty Boże” autorstwa Jana Kasprowicza. 
Należy wskazać, że wyrażony przez poetę niepokój moralny jest 
spowodowany przekonaniem, że żadne z dotychczasowych dokonań 
ludzkości nie zapewniło jej szczęścia. Podmiot liryczny hymnu jest zbiorowy, 
odbiorca natomiast to początkowo Bóg, następnie szatan. Tekst poparty jest 
cytatami. W wypracowaniu omówiono całość hymnu. Wytłumaczone jest 
znaczenie tytułu i symboli, przedstawiono stanowisko pozostawione przez 
autora. Wypracowanie zawiera 361 słów. 

”Cykl sonetów Z chałupy” analiza sonetów: I, XV, XIX, XXIX. Poniższe 
wypracowanie stanowi analizy i interpretację wybranych utworów Jana 
Kasprowicza z cyklu „Sonety z chałupy”. Omówione zostały następujące 
sonety: I, XV, XIX, XXIX. Autor całość prezentuje poprzez pozbawione 
narracji opisy, eksponuje biedę i brzydotę. To celowy zabieg mający na celu 
poruszyć czytelnika. Należy również zaznaczyć, że sonety mają charakter 
społeczny – uświadamiają bowiem odbiorcy jaka sytuacja panuje na 
kujawskiej wsi. Wypracowanie omawia wszystkie podane powyżej utwory. 
Całość poparta jest cytatami, wytłumaczono budowę sonetów oraz środki 
artystyczne zastosowane przez autora. Wypracowanie zawiera 751 słów. 

„Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach” analiza. Poniższe 
wypracowanie stanowi gotową analizę i interpretację wiersza Jana 
Kasprowicza pod tytułem „Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach”. 
Utwór ten należy do tomiku „Krzak dzikiej róży”. W impresjonistycznym 
obrazie autor ukazał dwie rośliny: różę i limbę. Mają one symboliczne 
znaczenie: róża bowiem jest symbolem życia i młodości, limba starości  
i przemijania. W wypracowaniu omówiono całość utworu. Wyjaśnione zostają 
symboliczne znaczenia, podano budowę wiersza i środki artystyczne 
zastosowane przez poetę. Całość poparta jest cytatami. Wypracowanie 
zawiera 325 słów. 

„W chałupie” analiza i interpretacja wiersza. Poniższe wypracowanie 
stanowi gotową analizę i interpretację wiersza Jana Kasprowicza  
„W chałupie”. Utwór jest świadectwem nędzy, autor bowiem poprzez 
beznamiętny opis wiejskiej chałupy pragnął wstrząsnąć czytelnikiem. 
Wypracowanie dokładnie omawia całość utworu. Wskazano budowę wiersza 



oraz środki artystyczne zastosowane przez autora. Wypracowanie zawiera 
327 słów. 

„Przedśpiew” analiza i interpretacja wiersza. („Rozmiłowała się ma 
dusza…”) to modernistyczny utwór Jana Kasprowicza. Podmiot liryczny mówi 
w nim o zachwycie jaki przepełnia go piękno natury. Zastosowane liczne 
onomatopeje mają na celu wywołanie wrażeń słuchowych. Śmierć jest 
zaakceptowana i uznana jako element natury. Tekst zawiera 218 słów. 

„Dies irae” analiza hymnu. Poniższe wypracowanie stanowi gotową analizę 
i interpretację hymnu Jana Kasprowicza „Dies irae”. Analizując utwór należy 
stwierdzić, że nawołuje on do Biblijnej wizji końca świata zawartej  
w Apokalipsie świętego Jana. Kasprowicz przekazał w nim swe 
przeświadczenie, iż końca cywilizacji nie można uniknąć, człowiek jest 
bezbronny i samotny, nie posiada bowiem wsparcia Boga. Hymn jest pełen 
biblijnych motywów, które należy prawidłowo zinterpretować.  
W wypracowaniu omówiono całość utworu, wytłumaczono znaczenie tytułu, 
wyjaśniono wszystkie motywy, wskazano osobiste stanowisko autora. Całość 
poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 369 słów. 

„Dies irae” interpretacja hymnu. Interpretacja wiersza pt. „Dies irae” Jana 
Kasprowicza, poza tekstem analizuje również budowę utworu. Jest to pełna 
praca maturalna. Wypracowanie zawiera 665 wyrazów. 

 



 

 


