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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 – Sofokles

„Antygona”
 

Opisy wypracowań:

Motyw  buntu  i pogodzenia  się  z losem. Wypracowanie  omawia  dwa 
motywy literackie: buntu i pogodzenia się z losem ,na postawie zestawienia 
postaw  dwóch  bohaterek  antycznej  tragedii  Sofoklesa  pod  tytułem 
„Antygona”. Wypracowanie zawiera 407 słów.

Kobieta jako bohater literacki. Analiza dokładnie przedstawia obraz kobiety 
jako  bohatera  literackiego,  stworzony  przez  Sofoklesa  w tragedii  greckiej 
zatytułowanej Antygona. Temat zostaje zrealizowany poprzez zestawienie ze 
sobą  dwóch  kontrastujących  postaw  Ismeny  i Antygony.  Wypracowanie 
poparte jest cytatami pochodzącymi z tekstu lektury. Wypracowanie zawiera 
411 słów.

Antygona  jako  bohaterka  tragiczna. Wypracowanie  o Antygonie  - 
tragicznej  bohaterce  starożytnego  greckiego  dramatopisarza  –  Sofoklesa. 
Sztuka  Powstała  w 443  r.p.n.e  w Atenach,  tam  też  była  po  raz  pierwszy 
wystawiona. Akcja tragedii ma miejsce w Tebach, którymi przed laty rządził 
Król  Edyp.  Rozwinięcie  motywu  bohatera  tragicznego  na  przykładzie 
Antygony. Tekst zawiera 237 słów.

Charakterystyka  epoki  w której  powstała  „Antygona”.  Poniższe 
wypracowanie  wyjaśnia  rodowód  i znaczenie  terminu  klasycyzm 
określającego dorobek antyczny ale  również  późniejsze nurty w literaturze 
i sztuce.  Wskazano  wszystkie  najważniejsze  wątki,  podano  szczegółowy 
przykład  kontynuacji  na  przykładzie  epoki  renesansu.  Podano  gatunki 
literackie  dominujące  w epoce  antyku  uznane  za  klasykę  oraz  wskazano 
przykład wykorzystywania ich w późniejszych okresach. Całość zawiera 378 
słowa.

Mit Rodu Labdakidów. Poniższe wypracowanie stanowi analizę mitu rodu 
Labdakidów.  To  jeden  z najważniejszych  mitów  omawianych  w klasach 
liceum  i technikum  stanowi  bowiem  podstawę  analizy  treści  „Antygony” 
Sofoklesa.  Utwór  zawiera  w sobie  ponadczasowe  motywy  jak:  walka 
człowieka  z przeznaczeniem  czy  wybór  pomiędzy  ziemskim  a boskim 
prawem. w tekście szczegółowo omówiono treść mitu mogącą posłużyć jako 
streszczenie. Podano najważniejsze wątki. Całość zawiera 744 słowa.
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