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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 – Skamandryci 

„Wiersze wybranych przedstawicieli grupy” 

  

Opisy wypracowań: 

 

Kazimierz Wierzyński „Jestem jak szampan” analiza. Poniższe 
wypracowanie stanowi gotowa analizę i interpretacje wiersza Kazimierza 
Wierzyńskiego pod tytułem „ Jestem jak szampan”. Utwór stanowi pochwałę 
radosnego życia. Poniższe wypracowanie dokładnie omawia całość utworu, 
wskazana jest jego budowa oraz środki artystyczne użyte przez autora. 
Wypracowanie zawiera 316 słów. 

Kazimierz Wierzyński „Zielono mam w głowie” analiza. Poniższe 
wypracowanie stanowi gotową analizę i interpretacje wiersza Kazimierza 
Wierzyńskiego pod tytułem „Zielono mam w głowie”. Utwór ten to swoisty 
manifest poetycki, afirmacja życia. Należy również zauważyć, że poprzez swą 
wymowę realizuje założenia poetyckiej grupy Skamander. Wypracowanie 
dokładnie omawia całość wiersza, wskazana jest jego budowa a także środki 
artystyczne użyte przez autora. Wypracowanie zawiera 317 słów. 

Antoni Słonimski „Niemcom” analiza. Poniższe wypracowanie stanowi 
analizę i interpretację wiersza „Niemcy” autorstwa Antoniego Słonimskiego. 
Utwór skierowany jest do tytułowego adresata, poeta poruszony wzrastająca 
siłą faszyzmu przedstawił odwieczną przewagę przemocy nad wartościami 
duchowymi. W wierszu nie ma bezpośredniego odwołania do ówczesnych 
czasów, pomimo to zakończony zostaje pesymistyczna wizją. Poniższe 
wypracowanie dokładnie omawia cały utwór. Wskazana jest budowa wiersza 
oraz użyte przez autora środki literackie. Całość poparta jest cytatami. 
Wypracowanie zawiera 405 słów. 

Antoni Słonimski „Czarna wiosna”. Antoni Słonimski to twórca 
futurystyczny, jeden z założycieli grupy poetyckiej Skamander oraz kabaretu 
„Pod Pikadorem”. Troszczył się o ojczyznę i w 1919 roku napisał wiersz 
„Czarna wiosna”, w którym namawia do zmiany poglądów i utrzymania 
niepodległości Polski. Wypracowanie zawiera 722 słowa. 

Jan Lechoń "Herostrates". Poniższe wypracowanie stanowi gotową analizę 
i interpretację wiersza Jana Lechonia „Herostrates”. Utwór ten zawiera szereg 
symboli narodowych oraz aluzji literackich i kulturowych. Podmiot liryczny to 
sam autor, który wyraża bunt przeciwko dotychczasowym wpływom 
romantyzmu, nie chcąc jednak ostatecznie zerwać z tematyką patriotyczną. 
Wypracowanie omawia całość utworu, wskazano znaczenie tytułu. Całość 



poparta jest cytatami, wytłumaczono budowę wiersza oraz środki artystyczne 
zastosowane przez autora. Wypracowanie zawiera 533 słowa. 

Maria Pawlikowska – Jasnorzewska „Krawiec Kulawy”. Poniższe 
wypracowanie stanowi gotową analizę i interpretację wiersza Marii 
Pawlikowskiej Jasnorzewskiej „Krawiec kulawy”. Tytułowy krawiec jest 
metaforą czasu, podmiot liryczny natomiast to sama poetka, która dokonuje 
zakupów w sklepie z materiałami. W poniższym wypracowaniu omówiono 
całość utworu, wskazano budowę wiersza oraz środki artystyczne 
zastosowane przez autorkę. Tekst poparty jest cytatami. Wypracowanie 
zawiera 316 słów.  

Maria Pawlikowska - Jasnorzewska „Matka Natura”. Poniższe 
wypracowanie stanowi gotową analizę i interpretację wiersza Marii 
Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej „Matka Natura”. Całość utworu jest 
prezentacją tytułowej Natury, której nadano kształt oraz zdolność myślenia, 
nie jest to jednak piękna, delikatna i metafizyczna postać a raczej odrażający 
stwór. Całość ukazuje również akt narodzin odarty z niezwykłości  
i tajemniczości. W wypracowaniu wskazano kontekst filozoficzny oraz 
znaczenie puenty pozostawionej przez autorkę. Podano budowę wiersza oraz 
zastosowane środki artystyczne. Całość poparta jest cytatami. Wypracowanie 
zawiera 348 słów. 

Maria Pawlikowska - Jasnorzewska „Miłość” analiza. Poniższe 
wypracowanie stanowi gotową analizę i interpretację wiersza Marii 
Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej pod tytułem „Miłość”. Podmiotem lirycznym 
jest kobieta adresatem mężczyzna. Całość można określić wyznaniem, 
ukazującym, czym dla podmiotu lirycznego jest życie pozbawione miłości.  
W wypracowaniu omówiono całość utworu. Tekst poparty jest cytatami. 
Wypracowanie zawiera 309 słów. 

 



 

 


