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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. 
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Opisy wypracowań: 

 

Streszczenie mitu o „Demeter i Korze”. Wypracowanie dotyczy mitu  
o „Demeter i Korze” i stanowi streszczenie tego utworu. Demeter była córką 
potężnego i gromowładnego Zeusa. Była boginią odpowiadającą za plony  
i urodzaj. Była też matką ślicznej boginki Kory, która była jej największym 
szczęściem i radością w życiu. Uwielbiały spędzać ze sobą każdą chwilę  
i niemal się nie rozstawały. Matka dbała o jej bezpieczeństwo i przestrzegła 
ją, by nigdy nie zrywała kwiatu narcyza, gdyż jest on poświęcony bogu 
podziemia Hadesowi. Wypracowanie zawiera 533 wyrazy. 

Losy Narcyza  z mitu o „Demeter i Korze”. Poniższe wypracowanie  
z języka polskiego prezentuje losy mitycznego Narcyza oraz historię 
powstania kwiatu o tej samej nazwie, ukazane w micie „Demeter i Kora”. 
Narcyz był niezwykle pięknym i urodziwym młodzieńcem, a także doskonałym 
myśliwym. Kochały się w nim wszystkie nimfy i te wodne, i te leśne. Jednak 
największą miłością Narcyza były wyłącznie łowy i polowania. Wypracowanie 
zawiera 309 wyrazów. 

Charakterystyka Kory. Kora była postacią mityczną, występującą w micie  
o „Demeter i Korze”. Kora była córką Demeter, która była siostrą Zeusa,  
a także boginią pól i sadów, plonów i wszelkiego urodzaju. Była piękną  
i młodą dziewczyną, zawsze strojnie ubraną, przerobiona pięknymi kwiatami 
niczym wiosna. Była bardzo kochanym i uwielbianym dzieckiem. Matka się 
bardzo o nią troszczyła i była dla niej gotowa zrobić wszystko. Dziewczyna 
dorastała wśród nimf i wiodła beztroskie życie. Wypracowanie zawiera 444 
wyrazy. 

Charakterystyka Demeter. Poniższe wypracowanie stanowi charakterystykę 
jednej z bohaterek mitycznych, Demeter z mitu o „Demeter i Korze”. Demeter 
była potężną boginią sadów i pól. Nazywano ją Matką- Ziemią, bowiem jej 
stan emocjonalny odzwierciedlał się w przyrodzie. Demeter była kochającą  
i czułą matką Kory, dla której gotowa była zrobić wszystko. Obie często 
spacerowały po łąkach, zrywały kwiaty i doglądały plonów. Spędzały wspólnie 
każdą chwilę i cieszyły się sobą. Jednak pewnego dnia wbrew przestrogom 
matki, Kora zerwała biały kwiat narcyza i została porwana przez Hadesa do 
podziemi. Wypracowanie zawiera 510 wyrazów. 

Streszczenie mitu o „Syzyfie”. Poniższe wypracowanie stanowi 
streszczenie mitu o „Syzyfie”, będącego lekturą w szkole podstawowej. Syzyf 



był człowiekiem, śmiertelnikiem. Był królem Koryntu i dobrze władał swoim 
ludem. Żył w bogactwie i dostatku. Lubił ucztować i dobrze się bawić. Cieszył 
się dobrym zdrowiem, długim życiem i tężyzną fizyczną, a to za sprawą 
spożywania ambrozji i nektaru, które często spożywał bywając na ucztach  
u bogów olimpijskich. Syzyf bowiem cieszył się ich uznaniem i przyjaźnią. 
Wypracowanie zawiera 533 wyrazy.  

Analiza mitu o Dedalu i Ikarze. Poniższe wypracowanie stanowi analizę  
i omówienie mitu o Dedalu I Ikarze. Mit ten zawiera jeden  
z najpopularniejszych motywów poruszanych w literaturze i sztuce.  
W wypracowaniu dokładnie wyjaśniono jego treść, podkreślono najważniejszy 
wątek i jego symbolikę. Wskazano także autorów i tytuły dzieł w których 
odnajdujemy odwołania do mitu. Całość zawiera 365 słów. 

Omówienie, mit o Prometeuszu. Poniższe wypracowanie stanowi analizę  
i omówienie mitu o Prometeuszu. To jedna z najbardziej znanych opowieści 
mitologicznych, która stała się natchnieniem dla twórców literatury i sztuki. 
Prometeusz bowiem nie bacząc na gniew bogów poświęcił się dla dobra całej 
ludzkości. Tekst dokładnie omawia wymowę mitu, całość może stanowić 
również streszczenie. Wypracowanie zawiera 336 słów. 

 



 

 


