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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 

Pieśni
 

Opisy wypracowań:

Pieśni   Kochanowskiego  –  analiza  tematyki  i  budowy. Poniższe 
wypracowanie  zawiera  analizę  tematyki  i  budowy  pieśni  autorstwa  Jana 
Kochanowskiego.  Gatunek  ten  sięga  literatury  antyku,  w  zamierzchłych 
czasach dzieła te były bowiem wykonywane przy akompaniamencie muzyki. 
Należy zaznaczyć,  że niektóre z pieśni  Jana z Czarnolasu są przekładem 
tego rzymskiego poety Horacego. Poszczególne utwory pozwalają również 
wyłonić  światopogląd  poety  który  łączył  filozofię  epikurejczyków  z 
maksymami  stoików,  wskrzeszając  również  horacjański  motyw  exegi 
monumentum. Wypracowanie zawiera 370 słów i jest poparte cytatami.
„Pieśń o sobótce świętojańskiej” Poniższe wypracowanie stanowi analizę i 
omówienie dzieła Jana Kochanowskiego pt: „Pieśń o sobótce świętojańskiej”. 
Utworów  tworzy  cały  cykl  pieśni  napisanych  przy  okazji  „sobótki”  czyli 
obchodów uroczystości w wigilię św. Jana. Autor zawarł w nim to obraz wsi – 
prawdziwą sielankę przepełnioną wdziękiem, barwnymi obrazami, ludowymi 
elementami  i  emocjami.  Całość  prezentuje  12  panien  tańczących  wokół 
ogniska. W tekście dokładnie omówiono całość, podano najważniejsze wątki. 
Całość zawiera 340 słów.
„Serce roście” Poniższe wypracowanie stanowi analizę i interpretację pieśni 
Jana  Kochanowskiego  pod  tytułem  „Serce  roście”.  Podmiot  liryczny  w 
utworze  ujawnia  swe  myśli  i  uczucia  poprzez  opis  świata.  To  swoista 
refleksja,  której  nie  wyrażają  dosłowne  słowa  ale  malownicze  obrazy.  W 
tekście  omówiono  wszystkie  najważniejsze  wątki,  wskazano  konteksty 
filozoficzne oraz stanowisko pozostawione przez autora. Całość poparta jest 
cytatami. Wypracowanie zawiera 355 słów.
„Pieśń świętojańska o Sobótce” Poniższe wypracowanie stanowi analizę i 
interpretację pieśni Jana Kochanowskiego pod tytułem „Pieśń świętojańska o 
Sobótce”.  Utwór  składa  się  z  dwunastu  części,  całość  ma  sielankowy 
charakter  i  jest  opowiadana  przez  dwanaście  panien  biorących  udział  w 
świątecznych  obrzędach  i  zabawach.  Najważniejszą  częścią  utworu  jest 
pieśń  XII  zatytułowana  „Wsi  spokojna,  wsi  wesoła”.  Poprzez  nią  zostaje 
ukazane  życie  rolnika,  praca  którą  przyszło  mu  wykonywać.  W  tekście 
omówiono wszystkie  najważniejsze wątki,  wskazano znaczenie tytułu  oraz 
stanowisko  pozostawione  przez  autora.  Całość  poparta  jest  cytatami. 
Wypracowanie zawiera 347 słów.



„Czego  chcesz  od  nas,  Panie”  Wypracowanie  stanowi  analizę  i 
interpretację  pieśni  „Czego  chcesz  od  nas,  Panie”  autorstwa  Jana 
Kochanowskiego.  Utwór  ma  charakter  modlitewny  i  stanowi  manifest 
humanistycznej religijności,  ukazuje pokorę wobec stwórcy,  nie jest  jednak 
ona spowodowana lękiem czy ślepym przyjęciem nowych doktryn a analizą 
rzeczywistości.  W  wypracowaniu  wskazano  kontekst  historyczny 
towarzyszący powstaniu utworu, podkreślono stanowisko pozostawione przez 
autora. Całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 329 słów.
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