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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: 

 

Lament świętokrzyski – omówienie utworu. W poniższym wypracowaniu 
dokonano analizy i omówienia działa zatytułowanego Lament świętokrzyski. 
Ten średniowieczny utwór należący do liryki lamentacyjnej stanowi jeden  
z zabytków języka polskiego. Tematyka natomiast została zainspirowana 
słynnym motywem Stabat Mater Delorsa z Nowego Testamentu.  
W wypracowaniu szczegółowo omówiono wszystkie najważniejsze wątki. 
Całość zawiera 312 słowa. 

Treny Jana Kochanowskiego. Poniższe wypracowanie stanowi analizę 
zawartości treściowej Trenów Kochanowskiego. Należy bowiem zaznaczyć, 
że mimo iż najczęściej przywołujemy i omawiamy poszczególne utwory, 
Treny są dziełem całościowym. W tekście dokładnie omówiono ich tematykę, 
wskazano również wartość, jako gatunku oraz przemianę światopoglądu 
poety. Całość zawiera 466 słów. 

Śmierć w "Inny świat" Gustawa Herlinga - Grudzińskiego. Gustaw Herling 
- Grudziński to pisarz doby dwudziestolecia międzywojennego, ale także 
czasu II Wojny Światowej i okresu powojennego. W swym utworze „Inny 
świat” zawarł opisy dni spędzonych w obozie pracy w Rosji, swoje 
przemyślenia na temat cierpienia i śmierci, a także brutalne fakty, które 
dowodziły jak naprawdę wyglądały rosyjskie obozy. Trafiali tam ludzie 
niewinni, ale będący innej narodowości niż rosyjska. Wypracowanie zawiera 
726 słów. 

Śmierć w obliczu II wojny światowej. Poniższe wypracowanie prezentuje 
śmierć w obliczu II wojny światowej. Ten dramatyczny okres w historii świata 
wskazuje bowiem, że kres ludzkiego życia może stać się upragnioną chwilą, 
próbą ucieczki, torturą pozbawiającą godności oraz procesem zamieniającym 
ludzkie ciała w półprodukty. Na potrzeby pracy wykorzystano następujące 
lektury: „Medaliony” Zofii Nałkowskiej, „Opowiadania” Tadeusza Borowskiego, 
„Zdążyć przed Panem Bogiem „ Hanny Krall. Wypracowanie zawiera 916 
słów. 

„Medaliony” Zofia Nałkowska – „Człowiek jest mocny”. Poniższe 
wypracowanie stanowi analizę i omówienie opowiadania „Człowiek jest 
mocny” zawartego w „Medalionach „ Zofii Nałkowskiej. Michał P., Żyd, który 
pracował przymusowo u niemieckiego okupanta opowiada prawdę na temat 
zdarzeń mających miejsce w Chełmnie i okolicznych lasach. Ujawnia jak 



zagazowywano tysiące osób, jak grabiono ich ciała pośród których sam 
rozpoznał wlaną żonę i dzieci. W tekście dokładnie omówiono treść i wymowę 
utworu. Całość zawiera 580 słów. 

 

 



 

 


