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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 Andrzej Morsztyn 

„Wybór wierszy” 

  

Opisy wypracowań: 

 

„Niestatek” analiza utworu. W poniższym wypracowaniu dokonano analizy  
i omówienia wiersza Jana Andrzeja Morsztyna zatytułowanego ”Niestatek”. 
Wiersz składa się z szeregu zdań orzekających. Aby dokonać prawidłowej 
analizy należy zwrócić szczególną uwagę na porównania to bowiem dzięki 
nim autor uzyskał specyficzne efekty artystyczne. W wypracowaniu 
omówiono treść i budowę utworu. Całość poparta jest cytatami. 
Wypracowanie zawiera 310 słów. 

„Do trupa” analiza utworu. W poniższym wypracowaniu dokonano analizy  
i omówienia wiersza Jana Andrzeja Morsztyna zatytułowanego „Do trupa”. 
Utwór ten jest napisany jedenastozgłoskowcem i posiada budowę sonetu 
włoskiego upowszechnionego przez Dantego i Petrarkę. Choć tytuł ten  
w bezpośredni sposób nie kojarzy się z miłością jednak pozostaje utrzymany 
w kręgu motywów miłosnych. W wypracowaniu omówiono treść i budowę 
utworu, omówiono sylwetkę autora, wskazano barokowy koncept. 
Wypracowanie zawiera 305 słów. 

„Do Panny” analiza utworu. W poniższym wypracowaniu dokonano analizy 
i omówienia wiersza Jana Andrzeja Morsztyna zatytułowanego „Do Panny”. 
Wiersz zbudowany jest z sześciu trzynastozgłoskowych wersów 
zawierających rymy parzyste. Kobieta ukazana w tym utworze pozostaje 
bezwzględna wobec uczuć adoratora. Jej serce jak mówi autor jest twarde jak 
głaz, nie są w stanie skruszyć go nawet łzy. W wypracowaniu omówiono treść 
i budowę utworu, omówiono sylwetkę autora, wskazano barokowy koncept. 
Wypracowanie zawiera 415 słów. 

„Do czytelnika” – analiza wiersza. Wypracowanie stanowi analizę  
i interpretację wiersza Jana Andrzeja Morsztyna pod tytułem „Do czytelnika”. 
To kolejny utwór poety skierowany do konkretnej osoby, zawierający 
porównania i swoiste rady. Całość została poparta licznymi cytatami. Tekst 
zawiera 323 słowa. 

Porównanie twórczości Jana Andrzeja Morsztyna i Daniela 
Naborowskiego. Poniższe wypracowanie stanowi omówienie i porównanie 
twórczości czołowych przedstawicieli poezji barokowej Jana Andrzeja 
Morsztyna i Daniela Naborowskiego. Podczas analizy wyłaniają się 
podobieństwie, ale również różnice. Aby poprzeć to stwierdzenie należy 
pokrótce omówić wybrane dzieła poetów. Tematykę wypracowania poparto 



analizą następujących utworów: „Do Panny”, „Do Trupa”, „Cnota grunt 
wszystkiemu”, „Krótkość żywota”. Całość zawiera 502 słowa. 

 



 

 


