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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 – Charles Baudelaire 

„Wybór wierszy” 

  

Opisy wypracowań: 

 

Albatros” analiza i interpretacja wiersza. Poniższe wypracowanie zawiera 
gotową analizę i interpretację wiersza Charlesa Baudelaire pod tytułem 
„Albatros”. Tytułowy ptak staje się symbolem reprezentującym poetę i jego 
los. Artysta bowiem na swym talencie wzbija się jak na skrzydłach ponad 
przeciętność. Wypracowanie omawia całość utworu, wskazano znaczenie 
tytułu. Całość poparta jest cytatami, wytłumaczono budowę wiersza oraz 
środki artystyczne zastosowane przez autora. Wypracowanie zawiera 305 
słów. 

„Oddźwięki (Correspondances)”analiza i interpretacja. Wypracowanie 
zawiera analizę i interpretację wiersza „Oddźwięki (Correspondances)” 
autorstwa Charlesa Baudelaire. Utwór stanowi odwołanie do filozoficznej 
zasady mówiącej o powszechności analogii. Poeta poprzez prezentację 
natury ukazał własną koncepcję odpowiedniości pomiędzy zjawiskami 
duchowymi a życiem ziemskim. Poniższe wypracowanie zawiera omówienie 
budowy wiersza, wskazano również środki artystyczne zastosowane przez 
autora. Wypracowanie zawiera 312 słów. 

„Spleen II”analiza i interpretacja wiersza. Poniższe wypracowanie stanowi 
gotową analizę i interpretację wiersza Charlesa Baudelaire “Spleen II”. 
Czytelnikowi zostaje przedstawiony opis zjawiska natury, które ma 
bezpośredni wpływ na odczucia podmioty lirycznego. Całość utworu nawołuje 
do postawy dekadenckiej, gdzie dominującymi nastrojami były: beznadzieja, 
nuda, brak mocy. Wypracowanie omawia całość utworu, wskazano znaczenie 
tytułu. Całość poparta jest cytatami, wytłumaczono budowę wiersza oraz 
środki artystyczne zastosowane przez autora. Wypracowanie zawiera 305 
słów. 

„Padlina ”analiza wiersza. Poniższe wypracowanie stanowi gotową analizę 
wiersza „Padlina” autorstwa Charlesa Baudelaire. Podmiotem lirycznym jest 
sam autor, który zwraca się do adresata- swojej ukochanej. To ona zostaje 
porównana do tytułowej padliny i stanie się podstawą do rozważań poety nad 
sensem ludzkiego życia oraz miejscem sztuki. Wypracowanie omawia całość 
utworu, wskazano znaczenie tytułu. Całość poparta jest cytatami, 
wytłumaczono budowę wiersza oraz środki artystyczne zastosowane przez 
autora. Wypracowanie zawiera 332 słowa. 



„Padlina” interpretacja wiersza. "Wypracowanie jest interpretacją wiersza 
Ch. Baudelairea „Padlina”. Jest to wiersz, w którym podmiot liryczny  
w sposób kontrastowy ukazuje rozkładające się ciało zwierzęcia w piękny 
słoneczny poranek. Pierwsze strofy przedstawiają rozkładające się, gnijące 
zwłoki zwierzęcia, z których wychodzą robaki i unosi się ohydny smród nie do 
zniesienia. Wypracowanie zawiera 324 wyrazy. 

 



 

 


