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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 – Konstanty Ildefons Gałczyński 

„Wybór wierszy” 

  

Opisy wypracowań: 

 

„O mej poezji”, analiza i interpretacja wiersza. Poniższe wypracowanie 
zawiera gotową analizę i interpretację wiersza Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego pod tytułem „O mej poezji”. Jak wskazuje tytuł, utwór ten 
ukazuje czym dla poety jest jego poezja. Wypracowanie omawia całość 
utworu, wskazano znaczenie tytułu. Całość poparta jest cytatami, 
wytłumaczono budowę wiersza. Wypracowanie zawiera 299 słów. 

„Serwus madonna”, analiza i interpretacja wiersza. Poniższe 
wypracowanie zawiera gotową analizę i interpretację wiersza Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego pod tytułem „Serwus madonna”. Podmiot liryczny  
w utworze możemy utożsamiać z poetą, to on bowiem przemawia w sposób 
poufały do tytułowej madonny i prezentuje jej swój program poetycki. 
Wypracowanie omawia całość utworu, wskazano znaczenie tytułu. Całość 
poparta jest cytatami, wytłumaczono budowę wiersza oraz środki artystyczne 
zastosowane przez autora. Wypracowanie zawiera 296 słów. 

„Prośba o wyspy szczęśliwe”, analiza i interpretacja. Wypracowanie 
zawiera gotową analizę i interpretację wiersza Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego „Prośba o wyspy szczęśliwe”. Utwór ten stanowi wyraz 
marzeń o utopi, podmiot liryczny poszukuje tytułowej krainy szczęścia  
w miłości. Wypracowanie omawia całość utworu, wskazano znaczenie tytułu. 
Całość poparta jest cytatami, wytłumaczono budowę wiersza oraz środki 
artystyczne zastosowane przez autora. Wypracowanie zawiera 233 słów. 

„Ulica Towarowa”, analiza i interpretacja wiersza. Poniższe wypracowanie 
stanowi gotową analizę i interpretację wiersza Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego „Ulica Towarowa”. W utworze tym poeta wyraża swój smutek  
i rozczarowanie sposobem spędzania czasu wolnego przez klasę robotniczą. 
Wypracowanie omawia całość utworu, wskazano znaczenie tytułu. Całość 
poparta jest cytatami, wytłumaczono budowę wiersza oraz środki artystyczne 
zastosowane przez autora. Wypracowanie zawiera 270 słów. 

„Kryzys w branży szarlatanów” analiza i interpretacja wiersza. Poniższe 
wypracowanie stanowi gotową analizę i interpretację wiersza Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego „Kryzys w branży szarlatanów”. W obrazie 
zaprezentowanym w utworze można wyraźnie zauważyć fascynację 
jarmarcznym folwarkiem. Całość wiersza należy jednak potraktować jako 
manifest poetycki. Wypracowanie omawia całość utworu, wskazano 



znaczenie tytułu. Całość poparta jest cytatami, wytłumaczono budowę 
wiersza oraz środki artystyczne zastosowane przez autora. Wypracowanie 
zawiera 310 słów. 

Obraz inteligencji w twórczości Gałczyńskiego. Poniższe wypracowanie 
ukazuje stanowisko Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego wobec inteligencji. 
Analiza sporządzona jest na podstawie dwóch utworów tego autora: „Ludowa 
zabawa” i „Śmierć inteligenta”. Całość może stanowić również osobne 
interpretacje obydwu tych dzieł. Wypracowanie zawiera 420 słów. 

 



 

 


