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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: 

 

Stanisław Młodożeniec „Wiek XX” interpretacja. Poniższe wypracowanie 
stanowi gotową analizę i interpretacje wiersza Stanisława Młodożeńca pod 
tytułem „Wiek XX”. Utwór ten pochodzi z tomiku Kreski i futureski i jest 
swoistym eksperymentem. Dokonując analizy można uwidocznić 
przedstawiony w nim problem w komunikacji ówczesnych czasów 
opanowanych przez pęd techniki. Można również zaniechać poszukiwania 
sensu utworu i potraktować go jako futurystyczny zabieg. Ten bowiem 
kierunek dominował w zainteresowaniach autora. Poniższe wypracowanie 
dokładnie omawia wiersz, tłumacząc obydwa wymienione powyżej wątki. 
Ukazana została również budowa i struktura wiersza. Całość poparta jest 
cytatami. Wypracowanie zawiera 320 słów. 

Bruno Jasieński „But w butonierce” analiza. Poniższe wypracowanie 
stanowi gotową analizę wiersza Bruno Jasieńskiego pod tytułem „But  
w butonierce”. Omawiając utwór należy określić go, jako manifest 
futurystyczny i wskazać wszystkie elementy wiersza prezentujące założenia 
tego nurtu. Poniższe wypracowanie dokładnie omawia to zagadnie, 
wyjaśnione zostaje znaczenie tytułu, wskazana jest budowa wiersza oraz 
środki artystyczne użyte przez autora. Całość poparta jest poprzez cytaty. 
Wypracowanie zawiera 325 słów. 

Interpretacje wierszy: „But w butonierce” Jasieńskiego, „Futurobnia”  
i „XX wiek” Młodożeńca. Poniższe wypracowanie stanowi gotową analizę 
wiersza Bruno Jasieńskiego pod tytułem „But w butonierce”. Omawiając 
utwór należy określić go, jako manifest futurystyczny i wskazać wszystkie 
elementy wiersza prezentujące założenia tego nurtu. Poniższe wypracowanie 
dokładnie omawia to zagadnie, wyjaśnione zostaje znaczenie tytułu, 
wskazana jest budowa wiersza oraz środki artystyczne użyte przez autora. 
Całość poparta jest poprzez cytaty. Wypracowanie zawiera 325 słów. 

Julian Przyboś „Z tatr” analiza. Poniższe wypracowanie stanowi analizę  
i interpretację wiersza Juliana Przybosia „Z Tatr”. Dokonując analizy utworu 
należy stwierdzić, że inspiracją stały się prawdziwe przeżycia poety, któremu 
ciężko było pogodzić się z tragiczną śmiercią ukochanej. Wypracowanie 
omawia całość utworu. Omówiono budowę wiersza oraz środki artystyczne 



użyte przez autora, całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 308 
słów. 

Julian Przyboś „Lipiec” analiza. "Poniższe wypracowanie zwiera gotową 
analizę i interpretację wiersza Juliana Przybosia pod tytułem „Lipiec”. 
Podmiot liryczny to profesor, którego postać możemy utożsamiać z poetą, jak 
wiadomo bowiem Julian Przyboś był nauczycielem w gimnazjum. W wierszu 
zostaje ukazana wyraźna fascynacja wsią, podmiot liryczny chce wieść życie 
na wzór Jana z Czarnolasu. Wypracowanie omawia całość utworu, wskazano 
znaczenie tytułu. Całość poparta jest cytatami, wytłumaczono budowę 
wiersza oraz środki artystyczne zastosowane przez autora. Wypracowanie 
zawiera 305 słów.  

Julian Przyboś „Gmachy” analiza. Poniższe wypracowanie stanowi gotową 
analizę i interpretację wiersza Juliana Przybosia pod tytułem „Gmachy”. Jak 
sama nazwa wskazuje w treści wiersza przedstawione są budowle. Autor 
bowiem poprzez kontrast uwidocznił siłę i geniusz człowieka. Należy również 
zaznaczyć, że wiersz stanowi realizację założeń Awangardy Krakowskiej. 
Wypracowanie dokładnie omawia całość utworu. Wskazano budowę wiersza, 
podano znaczenie tytułu. Całość poparta jest cytatami. Wypracowanie 
zawiera 315 słów. 

 



 

 


