


Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl

Wypracowania – Obraz inteligencji

„Na przykładzie wybranych utworów
literackich”

Wydawnictwo Psychoskok, 2013



Copyright © by Wydawnictwo Psychoskok, 2013

Copyright © by  wiedza24h.pl

Wszelkie  prawa  zastrzeżone.  Żadna  część  niniejszej  publikacji
nie może  być  reprodukowana,  powielana  i udostępniana
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy.

Skład: Wydawnictwo Psychoskok
Projekt okładki: Wydawnictwo Psychoskok
ISBN: 978-83-7900-877-3

Wydawnictwo Psychoskok
ul. Chopina 9, pok. 23, 62-507 Konin
tel. (63) 242 02 02, kom.665-955-131

http://wydawnictwo.psychoskok.pl
http://wiedza24h.pl
http://ebooki123.pl
e-mail:wydawnictwo@psychoskok.pl

http://wydawnictwo.psychoskok.pl/
mailto:wydawnictwo@psychoskok.pl
http://ebooki123.pl/
http://wiedza24h.pl/


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.
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Opisy wypracowań:

Inteligencja w „Wesele” Wyspiańskiego. Wypracowanie analizuje i omawia
dramat Stanisława Wyspiańskiego „Wesele” ukazując zawarty w nim obraz
inteligencji.  Wszystkie  opisy są ściśle powiązane z tekstem lektury,  całość
poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 433 słowa.

Obraz  inteligencji  w twórczości  K.  I.  Gałczyńskiego. Poniższe
wypracowanie  ukazuje  stanowisko  Konstantego  Ildefonsa  Gałczyńskiego
wobec inteligencji.  Analiza sporządzona jest  na podstawie dwóch utworów
tego autora: „Ludowa zabawa” i „Śmierć inteligenta”. Całość może stanowić
również osobne interpretacje obydwu tych dzieł. Wypracowanie zawiera 420
słów.

Obraz  inteligencji  w twórczości  Stefana  Żeromskiego.  Wypracowanie
oprócz  realizacji  powyższego  tematu  może  posłużyć  jako  charakterystyki
poszczególnych bohaterów: Cezarego Baryki, Szymona Gajowca, Tomasza
Judyma  Termin  inteligencja  ma  charakteryzować  określoną  grupę  osób.
Twórczość  Żeromskiego  jasno  wskazuje,  iż  powinni  to  być  ludzie  dający
obraz:  danego  społeczeństwa,  kultury  czy  narodowości.  Praca  realizuje
założone  twierdzenia  na  podstawie  twórczości  Stefana  Żeromskiego  
i  zawartych  w niej  postaci.  Wypracowanie  zawiera  740  wyrazów.
Wypracowanie zawiera 740 wyrazów.

Zenon  Ziembiewicz  bohater  „Granicy”  jako  inteligent  niegodny
naśladowania.  Jednym  z największych  dzieł  Zofii  Nałkowskiej  jest  utwór
„Granica”. Literatka jako główny temat powieści przedstawia losy głównego
bohatera,  Zenona  Ziembiewicza,  człowieka  zagubionego  we  własnych
dążeniach,  przedstawiciela  inteligencji  niegodnego  naśladowania.
Wypracowanie zawiera 530 słów.

Tomasz  Judym  bohater  „Ludzi  bezdomnych”  jako  inteligent  godny
naśladowania. Przykład  inteligenta  przedstawia  autor  -  Stefan  Żeromski  
w powieści „Ludzie bezdomni”. Główny bohater Tomasz Judym wywodzi się 
z biedoty, we własnym życiu doświadczył co oznacza głód i nędza. Pomimo
tego zdobyta wiedze wykorzystuje na rzecz innych zapominając o własnym
dobrobycie. Tekst zawiera 294 słowa.
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