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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 – Mitologia 

„Najważniejsze zagadnienia” 

  

Opisy wypracowań: 

 

Podział, funkcje i znaczenie mitów. Poniższe wypracowanie zawiera 
omówienie mitów greckich. W trakcie omawiania epoki antyku przywołuje się 
mitologię grecką, ponieważ jest szczególnie bogata i różnorodna a zawarte  
w niej obrazy i motywy do dziś funkcjonują w literaturze i sztuce a także 
języku potocznym. W tekście określono znaczenie mitów dla ówczesnych  
i współczesnych społeczeństw wskazano podział oraz funkcje. Całość 
posiada 310 słów. 

Znaczenie i rodowód wyrażeń mitologicznych. W poniższym 
wypracowaniu wyjaśniono sens i pochodzenie wyrażeń i zwrotów 
mitologicznych, które funkcjonują i są stosowane do dziś w języku 
potocznym. Wyjaśniono następujące hasła: pięta Achillesa, puszka Pandory, 
koń trojański, nić Ariadny, stajnie Augiasza, paniczny strach, węzeł gordyjski. 
Każdy zwrot został omówiony z osobna stąd całość może stanowić 
sprawdzian lub ściągę. Całość zawiera 524 słów. 

Porównanie kosmologii biblijnej i mitologicznej, wizja stworzenia 
świata. Poniższe wypracowanie zawiera porównanie kosmologii biblijnej  
i mitologicznej, czyli wizji stworzenia świata. Omawiając tematykę należy 
zaznaczyć, że choć oba opisy znacznie się różnią zawierają także 
podobieństwa. W tekście podano wszelkie najważniejsze wątki, całość 
zawiera 386 słów. 

Postać artysty w mitologii greckiej. Poniższe wypracowanie opisuje, w jaki 
sposób mitologia grecka ukazywała postać artysty. Dla realizacji tematu 
omówiono postać: Apolla, Marsjasza oraz Hefajstosa. Całość tekstu poparta 
jest poprzez cytaty pochodzące z tekstu lektury. Wypracowanie zawiera 434 
słowa. 

Opis stworzenia świata w Biblii i Mitologii. Wypracowanie z języka 
polskiego (liceum, technikum) ukazujące różnice i podobieństwa w opisie 
stworzenia świata w Biblii i Mitologii. Mitologia grecka to podjęta przez 
Greków próba zrozumienia otaczającego ich świata, jest opisem różnych 
postaw ludzkich i ich oceną. Biblia jest to zbiór ksiąg, uważanych przez 
Judaizm i przez Chrześcijaństwo za księgi Święte. Wypracowanie zawiera 
947 wyrazów. 

Postać marzyciela – mit o „Dedalu i Ikarze”. Wypracowanie dokładnie 
omawia i interpretuje mit o Dedalu i Ikarze zawarty w mitologii greckiej. Na tej 



podstawie omówiona zostaje postać marzyciela w literaturze. Wypracowanie 
zawiera 366 słów. 

Charakterystyka wybranych postaci z mitologii. Grecy poprzez mity 
odpowiadali sobie pytania o sens życia i miejsce człowieka. Bohaterami 
mitów są najczęściej bogowie, którzy są utożsamiani z ludźmi. Wyglądają jak 
ludzie, walczą ze sobą, są mściwi i podstępni. W mitach po raz pierwszy 
pojawiły się archetypy Charakterystyka: Orfeusza i Syzyfa. Zawiera 359 słów. 

 



 

 


