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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 – Stanisław Wyspiański

„Wesele”
 

Opisy wypracowań:

Symbolika  i znaczenie  „Wesela”. Tekst  dokładnie  analizuje  dramat
Stanisława  Wyspiańskiego  „Wesele”.  Pozycja  ta  porusza  tematykę
społeczno- narodową. Autor postawił w niej trzy kluczowe pytania i udzielił na
nie  odpowiedzi  pod  symbolicznymi  postaciami  gości  weselnych.  Praca
dokładnie  omawia  ukryty  sens  lektury  i interpretuje  znaczenie  pytań  
i  odpowiedzi  pozostawionych  przez  Stanisława  Wyspiańskiego.
Wypracowanie zawiera 448 słów.

Obraz inteligencji w utworze. Poniższe wypracowanie stanowi szczegółową
analizę  dramatu  Stanisława  Wyspiańskiego  pod  tytułem  „Wesele”.  Na  jej
podstawie sporządzony został obraz inteligencji pozostawiony przez autora.
Całość pozostaje w ścisłym związku z tekstem lektury, i poparta jest cytatami.
Wypracowanie zawiera 431 słów.

Rachunek  Wyspiańskiego  z rzeczywistością.  Akcja  wesela  toczy  się  
w  Broniowicach  Małych  podkrakowskiej  wsi,  podczas  wesela  przyjaciela
Stanisława Wyspiańskiego - Lucjana Rydla. Wesele to zainspirowało poetę
do napisania dramatu. Wyspiański w swoim dramacie ukazał dwa środowiska
inteligencję i chłopstwo. Inteligencja Ne ma żadnego pojęcia o pracy na roli,
nie chce nawet wiedzieć, że wieś się zmienia natomiast uważa, że wieś jest
spokojna i sielankowa. Wypracowanie zawiera 390 słów.

Motyw  duchów,  zjawy,  upiorów  i ich  rola  w utworze.  Wypracowanie
prezentuje  motyw  duchów,  zjawy,  upiorów  oraz  ich  rolę  w utworze.
Przepełnione  tymi  fantastycznymi  postaciami  dzieło  właśnie  poprzez  nie
realizuje najważniejsze watki całość zawiera 559 słów.

Czas  i miejsce  akcji.  Tekst  określa  czas  i miejsca  trwania  akcji  utworu
Wyspiańskiego „Wesele”.  Warto  zaznaczyć,  że miejscowość  ta  istnieje  do
dziś. Istotnymi elementami są również sprzętu mieszczące się w izbie to one
bowiem silnie kontrastujące podkreślają wymowę utworu. Tekst zawiera 161
słów.
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