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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 – Sofokles

„Król Edyp”
 

Opisy wypracowań:

Charakterystyka Kreona. Poniższe wypracowanie stanowi charakterystykę 
Kreona,  jednego  z bohaterów  występujących  w tragedii  Sofoklesa  pod 
tytułem „Król Edyp”. Kreon był bratem Jokasty, który objął władzę po śmierci 
jej męża, Lajosa. Kreon był dobrym i odpowiedzialnym władcą, troszczył się 
o swój lud i całe miasto, sam uważał się za jego cząstkę. Gdy miasto zaczęła 
dręczyć bestia – sfinks, który zabijał ludzi za nieodgadnięcie jego zagadek, 
Kreon  postanowił  oddać  tron  temu,  kto  zabije  potwora.  Wypracowanie 
zawiera 439 wyrazów.

Charakterystyka  Jokasty. Wypracowanie  dotyczy jednej  z postaci  tragedii 
Sofoklesa,  Jokasty  i stanowi  charakterystykę  tej  bohaterki.  Jokasta  była 
postacią tragiczną,  bowiem musiała dokonać w życiu straszliwego wyboru. 
Jej zadaniem było zgładzenie własnego syna, z którym wiązała się straszna 
przepowiednia. Wypracowanie zawiera 447 wyrazów.

Charakterystyka Edypa. Wypracowanie  dotyczy tytułowej  postaci  tragedii 
Sofoklesa,  króla  Edypa i stanowi  charakterystykę  tego  bohatera.  Edyp  był 
dobrym, mądrym i sprawiedliwym władcą. Przejął tron w Tebach po zmarłym 
królu Lajosie i poślubił wdowę po nim, Jokastę, z którą miał czworo dzieci. 
Wypracowanie zawiera 491 wyrazów.

Problematyka utworu. Poniższe wypracowanie dokładnie omawia tragedię 
zatytułowaną – „Król Edyp”. Ukazane i wyjaśnione są jej  cechy antyczne : 
zasada  trzech  jedności,  decorum,  chór.  Wymienieni  zostają  bohaterowie, 
dokonana  jest  analiza  treści  utworu.  Na  tej  podstawie  omówiona  została 
problematyka  utworu:  tragizmu,  oraz  znaczenie  przeznaczenia 
Wypracowanie zawiera 479 słów.

Edyp  jako  bohater  tragiczny. Król  Edyp  to  tragedia  opowiadająca  losy 
władcy,  który  zniewolony  przez  swoje  przeznaczenie  dokonał  zbrodni 
ojcobójstwa  i sypiał  ze  swoją  matką.  Władca  Teb  nie  mógł  samodzielnie 
decydować  o swoim  życiu  gdyż  był  zdeterminowany  przez  swoje 
przeznaczenie. Tekst zawiera 518 słów.
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