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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 – Jan Kochanowski 

„Treny” 

  

Opisy wypracowań: 

 

Charakterystyka trenów Kochanowskiego. Poniższe wypracowanie 
stanowi analizę zawartości treściowej Trenów Kochanowskiego. Należy 
bowiem zaznaczyć, że mimo iż najczęściej przywołujemy i omawiamy 
poszczególne utwory, Treny są dziełem całościowym. W tekście dokładnie 
omówiono ich tematykę, wskazano również wartość jako gatunku oraz 
przemianę światopoglądu poety. Całość zawiera 454 słów. 

Tren I. Poniższe wypracowanie stanowi analizę i interpretację Trenu I Jana 
Kochanowskiego. Utwór ten rozpoczyna cały cykl apostrofą odnoszącą się do 
tradycji żałobnej. Należy zauważyć, że jest to swoista inwokacja, która 
przywołuje znanych autorów tej tradycji i równocześnie wyolbrzymienie bólu, 
to prośba o jego skupienie i natężenie, które mogłoby wyrazić przeżywany 
przez poetę stan. W wypracowaniu omówiono całość utworu, tekst poparty 
jest cytatami. Wypracowanie zawiera 209 słów. 

Tren V. Poniższe wypracowanie stanowi analizę i interpretację Trenu V Jana 
Kochanowskiego. W utworze tym poeta porównuje Boga do ogrodnika, to on 
bowiem przerwał życie małej Orszulki, gdy pełen gorliwości uprzątał swój 
sad. Córeczka poety jawi się jako drzewko oliwne, które nie zdążyło dorosnąć 
i ukazać się w całej okazałości. W wypracowaniu omówiono całość utworu, 
tekst poparty jest cytatami. Wypracowanie zawiera 217 słów. 

Tren VII. Poniższe wypracowanie stanowi analizę i interpretację Trenu VII 
Jana Kochanowskiego. W utworze ukazane zostaje kolejne oblicze bólu, 
każdy element pustego domu, najmniejszy drobiazg wywołuje falę cierpień. 
Autor przeglądający ubiory zmarłej córeczki wygłasza monolog pełen 
bezsilnego żalu. W wypracowaniu omówiono całość utworu, tekst poparty jest 
cytatami. Wypracowanie zawiera 187 słowa. 

Tren VIII. Wypracowanie zawiera analizę i interpretację Trenu VIII Jana 
Kochanowskiego. Poeta pogrążony w smutku próbuje ukazać pustkę, która 
powstała po śmierci ukochanego dziecka Orszulki. Kochanowski wspomina 
kolejne epizody z życia, przypomina sobie śpiew i energię córeczki, która 
swym usposobieniem i okazywaną miłością nie dopuszczała by ojca czy 
matkę ogarniał smutek. W wypracowaniu omówiono całość utworu, tekst 
poparty jest cytatami. Wypracowanie zawiera 218 słowa. 

Tren X. Poniższe wypracowanie stanowi analizę i interpretację Trenu X Jana 
Kochanowskiego. W utworze tym Kochanowski kieruje retoryczne pytania do 



zmarłej córki, chce wiedzieć czy przebywa w raju, czyśćcu czy przywdział 
pióra i zasiada w gronie aniołów. W wypracowaniu omówiono całość utworu, 
tekst poparty jest cytatami. Wypracowanie zawiera 225 słów.  

Zmagania człowieka z rozpaczą i cierpieniem na podstawie 
Trenów. Treny są najwybitniejszym dziełem Jana Kochanowskiego-
renesansowego poety i myśliciela. Według Mieczysława Hartleba autora 
studium Nagrobek Urszulki Treny stanowią czołowy pomnik poezji 
renesansowej-doskonale skomponowany cykl obrazujący zmagania się 
człowieka ze śmiercią.  Wypracowanie zawiera 1320 słów. 

 



 

 


