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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 – Władysław Broniewski 

„Wybór wierszy” 

  

Opisy wypracowań: 

 

„Bagnet na broń” analiza i interpretacja wiersza. Poniższe wypracowanie 
stanowi gotową analizę i interpretację wiersza Władysława Broniewskiego 
„Bagnet na Broń”. Utwór ten reprezentuje typ liryki patriotycznej i tyrtejskiej, 
czyli takiej, która ma za zadanie wzywać do walki, budzić emocje i potrzebę 
działania. Wiersz stanowi apel do narodu o mobilizację do walki w obronie 
ojczyzny. Wypracowanie omawia całość utworu, wskazano znaczenie tytułu. 
Całość poparta jest cytatami, wytłumaczono budowę wiersza oraz środki 
artystyczne zastosowane przez autora. Wypracowanie zawiera 472 słów. 

„Zagłębie Dąbrowskie” analiza i interpretacja wiersza. Poniższe 
wypracowanie stanowi gotową analizę i interpretację wiersza Władysława 
Broniewskiego „Zagłębie Dąbrowskie”. Utwór ten podejmuje tematykę 
społeczną ówczesnych lat, ukazując ciężką pracę górników. W końcowych 
zwrotkach wiersz zamienia się w poetycki manifest wyznaczający nowe 
zadania poezji wobec zaistniałej sytuacji. Wypracowanie omawia całość 
utworu, wskazano znaczenie tytułu. Całość poparta jest cytatami, 
wytłumaczono budowę wiersza oraz środki artystyczne zastosowane przez 
autora. Wypracowanie zawiera 402 słowa. 

„Elegia o śmierci Ludwika Waryńskiego” analiza i interpretacja. Poniższe 
wypracowanie stanowi gotową analizę i interpretację wiersza Władysława 
Broniewskiego „Elegia o śmierci Ludwika Waryńskiego”. Utwór ten opisuje 
ostatnie chwile życia tytułowego działacza rewolucji osadzonego w Twierdzy 
Szliselburskiej. Autor ukazał postać Waryńskiego jako bohatera 
romantycznego i symbol rewolucji. Wypracowanie omawia całość utworu, 
wskazano znaczenie tytułu. Całość poparta jest cytatami, wytłumaczono 
budowę wiersza oraz środki artystyczne zastosowane przez autora. 
Wypracowanie zawiera 361 słów. 

„Poezja” analiza i interpretacja. Poniższe wypracowanie stanowi gotową 
analizę i interpretację wiersza Władysława Broniewskiego pod tytułem 
„Poezja”. Utwór ten to manifest poetycki, autor ukazał w nim bowiem 
postulaty dotyczące roli i zadań poezji. Broniewski zastosował również 
kontrast, ukazując kształt obecnej poezji a tej tworzonej poprzez wytyczne 
postulatu. Wypracowanie omawia całość utworu, wytłumaczono budowę 
wiersza oraz środki artystyczne zastosowane przez autora. . Całość poparta 
jest cytatami .Wypracowanie zawiera 318 słów. 



„.„***”(„Anka”) analiza i interpretacja. Interpretacja wiersza pt.„***” („Anka”) 
Władysława Broniewskiego. Opracowanie szczególnie analizuje wzruszenie  
i stan emocjonalny podmiotu lirycznego. Utwór opisuje uczucia związane ze 
śmiercią dziecka. Tekst zawiera 426 słów. 

 



 

 


