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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 – Ignacy Krasicki 

„Satyry” 

  

Opisy wypracowań: 

 

Ignacy Krasicki – życie i twórczość. Wypracowanie na temat życia  
i twórczości Ignacego Krasickiego, czołowego pisarza polskiego oświecenia. 
Był poetą, powieściopisarzem i biskupem. Jego twórczość adresowana jest 
do społeczeństwa polskiego. W swych utworach Krasicki poddawał krytyce 
wszelkie wady szlachty sarmackiej, nieróbstwo zakonów żebrzących. Był 
doskonałym obserwatorem świata i nie bał się wytykać ludzkich wad. 
Wypracowanie zawiera 319 wyrazów. 

„Świat zepsuty”- analiza i interpretacja. Poniższe wypracowanie zawiera 
analizę i interpretację satyry autorstwa Ignacego Krasickiego pod tytułem 
„Świat zepsuty”. Poeta w utworze po raz kolejny staje się moralistą 
próbującym poprzez retoryczny monolog, ostrzec a nawet ukarać rodaków. 
Autor obawia się bowiem, że dojdzie do całkowitego zatracenia wartości 
narodowych. W wypracowaniu dokonano szczegółowego omówienia utworu, 
całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 332 słowa. 

„Pijaństwo”- analiza i interpretacja. Poniższe wypracowanie zawiera 
analizę i interpretację satyry autorstwa Ignacego Krasickiego pod tytułem 
„Pijaństwo”. Autor w utworze występuje, jako moralista piętnujący naganne 
zachowania społeczne, które zaobserwował w życiu codziennym. Należy 
zaznaczyć, że w ówczesnym czasie spożywanie dużych ilości alkoholu 
stanowiło nieodłączny element kultury szlacheckiej. W wypracowaniu 
dokonano szczegółowego omówienia utworu. Całość zawiera 261 słów. 

„Do króla”- analiza i interpretacja. Poniższe wypracowanie zawiera analizę 
i interpretację satyry autorstwa Ignacego Krasickiego pod tytułem „Do króla”. 
Całość utworu zawarta jest w formie monologu, przewrotny, zabawny tekst 
został napisany z punktu widzenia typowego sarmaty - szlachcica, który 
wyraża otwartą niechęć wobec osoby króla. W wypracowaniu dokonano 
szczegółowego omówienia utworu. Całość zawiera 337 słów. 

„Żona modna”- analiza i interpretacja. Poniższe wypracowanie zawiera 
analizę i interpretację satyry autorstwa Ignacego Krasickiego pod tytułem 
„Żona modna”. Tytułowa bohaterka to postać obrazująca swym zachowaniem 
ślepe zapatrzenie i przyjecie zagranicznych wpływów, jako wzór smaku  
i nowoczesności. W wypracowaniu dokonano szczegółowego omówienia 
utworu. Całość zawiera 284 słowa. 

 



 

 


