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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 – Wybrane wiersze poetów Młodej 

Polski 

„Jeana Artura Rimbauda, Stefana Mallarme, Paula 

Verlaine, Tadeusza Micińskiego, Bolesława Leśmiana” 

  

Opisy wypracowań: 

 

Jean Artur Rimbaud „Statek pijany” analiza. Poniższe wypracowanie 
stanowi gotową analizę i interpretację wiersza Jeana Artura Rimbauda pod 
tytułem „Statek pijany”. W utworze podmiotem lirycznym jest tytułowy statek, 
to on bowiem przemierzając bezkresne wody opowiada o swych doznaniach  
i przeżyciach. Wypracowanie omawia całość utworu, wskazano znaczenie 
tytułu. Całość poparta jest cytatami, wytłumaczono budowę wiersza oraz 
środki artystyczne zastosowane przez autora. Wypracowanie zawiera 305 
słów. 

Stefan Mallarme „Wiatr morski” analiza. Poniższe wypracowanie stanowi 
gotową analizę i interpretację wiersza Stefana Mallarme pod tytułem „Wiatr 
morski”. Podmiot liryczny utworu to sam poeta, który opisuje swe największe 
pragnienia. Wypracowanie omawia całość utworu, wskazano znaczenie 
symboli. Całość poparta jest cytatami, wytłumaczono budowę wiersza oraz 
środki artystyczne zastosowane przez autora. Wypracowanie zawiera 303 
słów. 

Paul Verlaine „Zmierzch mistyczny” analiza. Poniższe wypracowanie 
stanowi gotową analizę i interpretację wiersza Paula Verlaine pod tytułem 
„Zmierzch mistyczny”. Podmiotem lirycznym w utworze jest sam poeta, który 
opisuje przeżywane przez siebie stany psychiczne. Wypracowanie omawia 
całość utworu. Całość poparta jest cytatami, wytłumaczono budowę wiersza 
oraz środki artystyczne zastosowane przez autora. Wypracowanie zawiera 
302 słowa. 

Tadeusz Miciński „Strąceni z niebiosów. Lucifer”. Poniższe wypracowanie 
zawiera analizę i interpretację wiersza Tadeusza Micińskiego „Strąceni  
z niebiosów. Lucifer”. Poeta podmiotem lirycznym wiersza uczynił samego 
szatana, to on wypowiada się w pierwszej liczbie osoby pojedynczej. 
Wypracowanie omawia całość utworu, wskazano znaczenie tytułu. Całość 
poparta jest cytatami, wytłumaczono budowę wiersza oraz środki artystyczne 
zastosowane przez autora. Wypracowanie zawiera 310 słów. 

Bolesław Leśmian „Łąka” analiza. Poniższe wypracowanie stanowi gotową 
analizę i interpretację wiersza Bolesława Leśmiana „Łąka”. Poeta ukazał 



zagrożenia jakie mogą wyniknąć z powrotu człowieka od natury. 
Wypracowanie omawia całość utworu, wskazano znaczenie tytułu. Całość 
poparta jest cytatami, wytłumaczono budowę wiersza oraz środki artystyczne 
zastosowane przez autora. Wypracowanie zawiera 313 słów. 

Bolesław Leśmian „Trupięgi” analiza. Poniższe wypracowanie stanowi 
gotową analizę i interpretację wiersza Bolesława Leśmiana pod tytułem 
„Trupięgi”. Całość utworu podzielona jest na dwie części, pierwsza to smutna 
opowieść, kolejna liryczny monolog poety. W specyficzny sposób Leśmian 
solidaryzuje się ze wszystkimi ludźmi, ukazując nędzę i naznaczone 
cierpieniem życie. Wypracowanie omawia całość utworu, wskazano 
znaczenie tytułu. Całość poparta jest cytatami, wytłumaczono budowę 
wiersza oraz środki artystyczne zastosowane przez autora. Wypracowanie 
zawiera 318 słów. 

 



 

 


