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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 – Kazimierz Przerwa Tetmajer 

Analizy i interpretacje wybranych wierszy
 

Opisy wypracowań:

„Hymn do Nirwany” Poniższe wypracowanie stanowi gotową analizę 
i interpretację wiersza Kazimierza Przerwy Tetmajera pod tytułem „Hymn do 
Nirwany”. Podmiotem lirycznym jest sam poeta, który wygłasza modlitewny 
monolog do Nirwany, bóstwa i pojęcia abstrakcyjnego. Należy wskazać, że 
utwór posiada wyraźny kontekst filozoficzny. Ukazana w nim tematyka 
nawiązuje do założeń Artura Schopenhauera. Wypracowanie omawia całość 
utworu,  wskazano znaczenie tytułu.  Całość poparta jest  cytatami, 
wytłumaczono budowę wiersza oraz środki artystyczne zastosowane przez 
autora. Wypracowanie zawiera 272 słów.

„Na Anioł  Pański” Poniższe wypracowanie stanowi  gotową analizę 
i interpretację wiersza Kazimierza Przerwy Tetmajera „Na Anioł Pański”. Autor 
stworzył opis natury mający oddać przeżycia podmiotu lirycznego. Całość 
podzielona na cztery części ukazuje odmienne obrazy pełne symboli. 
w wypracowaniu omówiono całość wiersza, wskazano znaczenie wszystkich 
symboli. Całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 304 słowa.

Melodia mgieł nocnych” (Nad czarnym Stawem Gąsiennicowym) 
Poniższe wypracowanie stanowi gotową analizę i interpretację wiersza 
Kazimierza Przerwy Tetmajera „ Melodia mgieł nocnych (Nad czarnym 
Stawem Gąsiennicowym)”. w utworze dominuje impresjonizm, barwy, dźwięki 
i obrazy wyrażone są poprzez niepowtarzalny opis. Bohaterami utworu są 
tytułowe mgły, to one tańczą i spowijają świat opisując rzeczywistość. 
w wypracowaniu wskazano budowę wiersza oraz środki  artystyczne 
zastosowane przez autora. Wyjaśniono również znaczenie pozostawionego 
symbolu – spadającej gwiazdy. Wypracowanie zawiera 240 słów.

„Któż nam powróci” Poniższe wypracowanie stanowi gotową analizę 
i interpretację wiersza Kazimierza Przerwy Tetmajera pod tytułem ”Któż nam 
powróci”. Podmiotem lirycznym jest cała zbiorowość dekadentów, to w ich 
imieniu występuje poeta. Ostatecznie należy stwierdzić, że Tetmajer oskarża 
pozytywistów o pustkę jaką odczuwa jego pokolenie. Wypracowanie omawia 
całość utworu. Wskazane jest stanowisko pozostawione przez poetę. 
Omówiono budowę wiersza oraz środki artystyczne użyte przez autora, 
całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 240 słów.

„Ja kiedy usta ku twym ustom chylę” Poniższe wypracowanie stanowi 
gotową analizę i interpretację wiersza Kazimierza Przerwy Tetmajera pod 



tytułem „Ja kiedy usta ku twym ustom chylę”. Podmiotem lirycznym w utworze 
jest kochanek, który mówi o swych odczuciach, ucieka w erotyzm przed złem 
świata. Wiersz stanowi również kolejną próbę ucieczki przed odczuciami 
dekadenckimi. Wypracowanie omawia całość utworu. Całość poparta jest 
cytatami,  wytłumaczono budowę wiersza oraz środki  artystyczne 
zastosowane przez autora. Wypracowanie zawiera 262 słowa.

„Evviva l`arte” Kazimierz Przerwa Tetmajer jest autorem wiersza „Evviva 
l`arte”. w wierszu występuje podmiot zbiorowy w imieniu, którego wypowiada 
się sam poeta. Utwór stanowi manifest młodopolskich artystów, ukazujący, iż 
sztuka jest najwyższą wartością – absolutem. Należy również zaznaczyć, że 
twierdzenie to było przyjęte i popularne w epoce modernizmu. Całość zawiera 
324 słowa.

„Nie wierzę w nic” Poniższe wypracowanie stanowi  gotową analizę 
i interpretację wiersza Kazimierza Przerwy Tetmajera „Nie wierze w nic”. 
Podmiot liryczny to sam poeta, który opisuje uczucia targające człowiekiem 
końca wieku.  Należy również zauważyć,  że podejście to jest 
charakterystyczne dla filozofii  Artura Schopenhauera. w wypracowaniu 
omówiono całość wiersza. Wskazano budowę utworu oraz środki artystyczne 
zastosowane przez autora. Całość poparta jest cytatami. Wypracowanie 
zawiera 298 słów.

„Koniec wieku XIX” Kazimierz Przerwa – Tetmajer to czołowy przedstawiciel 
poezji Młodej Polski. Jednym z jego utworów jest wiersz zatytułowany 
„Koniec wieku XIX”. Podmiot liryczny to sam poeta, który występuje w roli 
wyraziciela idei własnego pokolenia. Poprzez stawiane pytania retoryczne 
zostają zaprezentowane i odrzucone wszystkie wartości. Całość zawiera 308 
słów.
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