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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:

„Życie na poczekaniu” analiza i interpretacja. Wypracowanie zawiera 
analizę i omówienia wiersza Wisławy Szymborskiej „Życie na poczekaniu”. 
w swej tematyce porusza on rozważania egzystencjalne na temat sensu bytu. 
Należy zaznaczyć także że, utwór nawołuje do literackiego motywu „teatrum 
mundi”. Codzienne życie jawi się jako improwizacja, wymyślanie 
i podejmowanie decyzji na poczekaniu. Poniższe wypracowanie stanowi 
gotową interpretację, całość poparta cytatami zawiera 215 słów.
„Zdumienie ” analiza i interpretacja. . Wypracowanie zawiera analizę 
i omówienia wiersza Wisławy Szymborskiej „Zdumienie”. w swej tematyce 
porusza on rozważania egzystencjalne na temat sensu bytu. Należy 
zaznaczyć, utwór nawołuje także do rozważań egzystencjalnych Blaisea 
Pascala oraz literackiego motywu „teatrum mundi”. Poniższe wypracowanie 
stanowi gotową interpretację, całość poparta cytatami zawiera 223 słów.
„Buffo” analiza i interpretacja. Poniższe wypracowanie stanowi analizę 
i omówienie wiersza „Buffo” autorstwa Wisławy Szymborskiej. Zwrot zawarty 
w tytule dosłownie oznacza „komiczny lub błazeńskie”, poetka tymi słowami 
określa ludzkie życie jawiące się jako teatralna gra. Wypracowanie poparte 
cytatami zawiera 212 słów.
„Wieczór autorski” analiza i interpretacja. Poniższe wypracowanie zawiera 
analizę i omówienie wiersza „Wieczór autorski” Wisławy Szymborskiej. 
Całość rozpoczyna zwrot skierowany do muzy by następnie zapoznać 
czytelnika z porównaniem do osoby boksera. Jak się bowiem okazuje 
brutalne walki przyciągają rzesze fanów, poeta natomiast nie może liczyć na 
takie zainteresowanie. w wypracowaniu dokonano szczegółowej analizy 
a całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 314 słów.
„Cebula” analiza i interpretacja. Wypracowanie omawia wiersz „Cebula” 
autorstwa Wisławy Szymborskiej. Całość poparta jest cytatami pochodzącymi 
z tekstu utworu, wskazana jest również budowa wiersza z ukazaniem 
środków artystycznych użytych przez autorkę. Na podstawie tych elementów 
sporządzono dokładna analizę i interpretację. Wypracowanie zawiera 335 
słów.
„Kot w pustym mieszkaniu” analiza i interpretacja. Poniższe 
wypracowanie stanowi szczegółową analizę wiersza „Kot w pustym 



mieszkaniu” autorstwa Wisławy Szymborskiej. Poetka zaprezentowała 
zjawisko śmierci człowieka widziane oczyma kota. Gdy jednak dokładnie 
wczytamy się w tekst rozumiemy, że jest on odzwierciedleniem uczuć, które 
w obliczu tak bolesnej straty wyrażają dzieci. Tekst dokładnie omawia całość 
wiersza, wyjaśniona została jego budowa. Całość poparta jest cytatami. 
Wypracowanie zawiera 354 słowa.
„Schyłek wieku” analiza i interpretacja. Poniższe wypracowanie stanowi 
gotową analizę i interpretację wiersza Wisławy Szymborskiej zatytułowanego 
„Schyłek wieku”. Podmiot liryczny, który możemy utożsamić z samą poetką 
dokonuje podsumowania dobiegającego końca okresu dziejowego. Utwór 
możemy traktować jako refleksje nad XX wiekiem. Wypracowanie omawia 
dokładnie omawia tekst wiersza, wskazana jest jego budowa oraz środki 
stylistyczne zastosowane przez autorkę. Całość zawiera cytaty. 
Wypracowanie zawiera 410 słów.
„Głos w sprawie pornografii” analiza i interpretacja. Poniższe 
wypracowanie stanowi analizę i interpretację wiersza Wisławy Szymborskiej 
zatytułowanego „Głos w sprawie pornografii”. Szczególną uwagę 
przywiązano do wyjaśnienia tytułu. Zawarte w nim słowo „pornografia”, 
prowadzi do mylnej analizy. Całość tekstu dotyczy bowiem pochwały 
swobody myślenia ukazanej poprzez zestawienie ze światem erotyki. Tekst 
wyjaśnia wszystkie te wątki i poparty jest cytatami pochodzącymi z tekstu 
utworu. Wypracowanie zawiera 356 słów.
„Zamiast felietonu”  analiza i interpretacja. Tekst stanowi interpretacje 
i analizę utworu Wisławy Szymborskiej „Zamiast felietonu” Dotyka on 
problematyki współczesnego realiów, ukazując iluzoryczność świata 
kreowanego przez współczesne media. Całość poparta jest cytatami 
pochodzącymi z tekstu utworu. Omówiono budowę wiersza oraz znaczenie 
tytułu. Wypracowanie zawiera 334 słowa.
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