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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 – Motyw szlachty 

„Na przykładzie wybranych utworów literackich” 

  

Opisy wypracowań: 

 

Krytyka szlachty w literaturze oświecenia. Poniższe wypracowanie 
ukazuje krytykę wad szlacheckich oraz próbę obalenia mitu sarmaty w dobie 
oświecenia. Należy zauważyć, że wszyscy autorze wskazywali te same 
cechy: pijaństwo, zacofanie, konserwatyzm, brak wiedzy, pychę czy 
zadufanie w sobie. Te wady hamowały bowiem wprowadzenie reform oraz 
rozwój państwa. Realizując tematykę wypracowania powołano się na 
następujące przykłady: Bohomolec, Zabłocki, Ignacy Krasicki – Bajki, Satyry, 
„Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”, Julian Ursyn Niemcewicz „Powrót 
posła”, Adam Naruszewicz „Chudy Literat”. Wypracowanie zawiera 548 słów. 

Obraz szlachty w „Panu Tadeuszu”. Poniższe wypracowanie dokładnie 
ukazuje świat szlachty ukazany przez Adama Mickiewicza w dziele „Pan 
Tadeusz”. Ta grupa społeczna to bohater zbiorowy jej poszczególni 
przedstawiciele są nośnikami tradycji szlacheckiej ujętej, jako obraz 
historyczny. Autor zaprezentował jej najzamożniejszych i zubożałych 
przedstawiciele, podkreślił zalety, ale i dokonał krytyki. Wypracowanie 
omawia wszystkie te watki pozostając w związku z treścią lektury. Całość 
stanowi szczegółowa charakterystykę szlachty. Wypracowanie zawiera 657 
słów. 

Charakterystyka szlachty polskiej w „Powrocie posła”. Wypracowanie  
z języka polskiego (liceum, technikum) obejmuje charakterystykę szlachty 
polskiej, ukazanej przez Juliana Ursyna Niemcewicza w utworze „Powrót 
posła”. W komedii Niemcewicza szlachta polska podzielona jest na 
zwolenników reform, czyli patriotów i przeciwników reform, czyli 
konserwatystów. Wypracowanie zawiera 585 wyrazów. 

„Lalka” – obraz, charakterystyka społeczeństwa polskiego. Obraz  
i charakterystyka społeczeństwa polskiego w "Lalce" Bolesława Prusa. 
Społeczeństwo w utworze dzieli się na arystokrację, mieszczan i proletariat 
miejski. Wypracowanie / esej (język polski) zawiera 332 wyrazy. 

Witold Gombrowicz "Trans - Atlantyk". Poniższe wypracowanie zawiera 
analizę i omówienie powieści Witolda Gombrowicza „Trans Atlantyk”. Utwór 
zalicza sie do literatury emigracyjnej, treść stanowi fantastyczną wizję,  
w której autor po raz kolejny wypowiada walkę utartym stereotypom  
i narodowej mitomani. W wypracowaniu omówiono treść i wymowę dzieła, 
wskazano najważniejsze wątki. Tekst zawiera 334 słowa. 



 

 


