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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 – Motywy patriotyczne

„Na podstawie wybranych utworów literackich”
 

Opisy wypracowań:

Patriotyzm  w utworach  Kochanowskiego. Poniższe  wypracowanie
prezentuje utwory o tematyce patriotycznej autorstwa Jana Kochanowskiego.
Poeta  zatroskany  losami  ojczyzny  wyrażał  swe  poglądy,  skargi  
i  spostrzeżenia  w poszczególnych  dziełach.  W wypracowaniu  omówiono:
fraszkę „Na Sokalskie mogiły”, Pieśń V „O spustoszeniu Podola”, Pieśń XII,
„Odprawę  posłów  greckich”.  Całość  poparta  jest  cytatami  pochodzącymi
bezpośrednio  z treści  utworu.  Tekst  może  również  posłużyć  jako  osobne
analizy  i omówienia  poszczególnych  utworów,  wypracowanie  zawiera  508
słów.

Adam  Mickiewicz  „Reduta  Ordona”. Poniższe  wypracowanie  stanowi
analizę wiersza Adama Mickiewicza pod tytułem „Reduta Ordona”.  Już od
początku utworu czytelnik zyskuje bardzo wyraźny obraz toczących się walk.
Przeważająca siła rosyjskiej armii jest widoczna gołym okiem. Na czele wojsk
rodzimych  stoi  natomiast  Julian  Ordon.  W tekście  podano  wszystkie
najważniejsze wątki. Całość poparta cytatami zawiera 318 słów.

„Pan  Tadeusz”  -  dwór  w Soplicowie  jako  centrum  polszczyzny.  „Pan
Tadeusz”  to  jedno z najznakomitszych dzieł  Adama Mickiewicza.  Poniższe
wypracowanie dokładnie opisuje Soplicowo jako centrum polszczyzny. Autor
wykreował  ten  obraz  na  wzór  starodawnych  dworów  Litewskich,  jej
domownicy natomiast stanowią nośniki najbardziej pożądanych przez autora
cech patrioty. Całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 445 słów.

Obraz  powstania  styczniowego  w „Nad  Niemnem”.  Poniższe
wypracowanie  prezentuje  obraz  powstania  styczniowego  w lekturze  „Nad
Niemnem”  Elizy  Orzeszkowej.  Należy  jednak  zaznaczyć,  że  konieczność,
czyli  cenzura  sprawiła,  że  wiele  informacji  pozostaje  niejako  ukrytych.
Jedynie  szczegółowa analiza  pozwala  ukazać obraz  powstania.  W tekście
podano wszystkie najważniejsze informacje, całość poparta cytatami zawiera
568 słów.

Wacław Potocki „Nierządem Polska stoi”. Poniższe wypracowanie stanowi
gotową  analizę  i interpretację  wiersza  Wacława  Potockiego  „Nierządem
Polska stoi”. Autor dobrze znał ustrój oraz sytuacje Polski, zastanawiała go
przyszłość  kraju,  dlatego  też  w swym utworze  podjął  się  ukazania  swoich
obaw. Wypracowanie omawia całość utworu, wytłumaczono budowę wiersza,
całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 308 słów.



Naprawa  Polski  w „Przedwiośniu”  S.  Żeromskiego. Wypracowanie
dokładnie  omawia  i analizuje  przedstawione  w powieści  „Przedwiośnie”
Stefana  Żeromskiego  koncepcje  naprawy  Polski.  Dzięki  temu  ukazane
zostało również osobiste stanowisko pozostawione w lekturze przez autora.
Wypracowanie zawiera 541 słów.
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