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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 – Mitologia 

„Mity wybrane” 

  

Opisy wypracowań: 

 

„Dar rzeki” – losy Remusa i Romulusa. Poniższe wypracowanie dotyczy 
mitu „Dar rzeki”, a dokładniej historii założycieli Rzymu Remusa i Romulusa. 
Zgodnie z powyższą legendą bracia Remus i Romulus byli synami 
rzymskiego boga wojny Marsa i ludzkiej kobiety Rei Sylwii, która była 
bratanicą króla Alby. Gdy na świat przyszły jej dzieci, król w obawie przed 
utratą władzy postanowił unicestwić dzieci, by te nie mogły przejąć po nim 
tronu. Jednak Reja nade wszystko pragnęła uchronić dzieci przed śmiercią  
i umieściła je w wiklinowym koszu i wyniosła nad rzekę. Wypracowanie 
zawiera 333 wyrazy. 

Streszczenie mitu „Dar rzeki”. Poniższa praca stanowi streszczenie mitu  
o „Dar rzeki”. Jest to mit rzymski i opowiada o powstaniu wielkiego miasta 
Rzym. Jego nazwa wzięła się od imienia jednego z bohaterów, Romulusa, 
który był jednym z dwojga bliźniąt wychowanych przez wilczycę. Wilczyca 
znalazła chłopców w koszu wiklinowym nad brzegiem rzeki. Postanowiła 
zabrać ich do siebie i wykarmić własnym mlekiem.. Wypracowanie zawiera 
265 wyrazów. 

Streszczenie mitu o „Czterech wiekach ludzkości”. Wypracowanie na 
temat mitu o „Czterech wiekach ludzkości”, które stanowi streszczenie tego 
utworu. Od zarania dziejów ludzkość interesowała się swoim istnieniem  
i podejmowała próby wyjaśniające swoje powstanie. Po świecie krążyło wiele 
legend i mitów o tym, skąd ludzie się wzięli na ziemi. Jednak najchętniej 
przyjmowano mit o „Czterech wiekach ludzkości”. W micie tym jest wyraźny 
podział na cztery wieki, w trakcie, których następowały widoczne zmiany  
w życiu i działalności ludzi. Jako pierwszy uwidoczniony jest wiek złoty, który 
przypisuje się czasom panowania Kronosa. Na świecie panował pokój  
i obfitość plonów. Wypracowanie zawiera 346 wyrazów. 

Streszczenie mitu o „Narodzinach świata”. Wypracowanie dotyczy mitu  
o „Prometeuszu” i stanowi streszczenie tego utworu. Prometeusz był 
potężnym tytanem, który według niektórych wierzeń mitycznych był stwórcą 
człowieka, którego ulepił z gliny wymieszanej ze łzami. Był on dobroczyńcą 
ludzi. Kochał ich i pragnął ich dobra, chciał zapewnić im bezpieczeństwo  
i dobre, łatwiejsze życie. To on przekazał ludziom wiedzę niezbędną do życia, 
nauczył wytwarzać narzędzia, przekazał wiedzę o nawigacji, by mogli 
bezpiecznie podróżować, przekazał wiedzę astronomiczną i matematyczną, 
nauczył budować. To również on chciał chronić ludzi przez złośliwymi  



i niekiedy niesprawiedliwymi wyrokami bogów. Wypracowanie zawiera 460 
wyrazów.  

Streszczenie mitu o „Prometeuszu. Wypracowanie dotyczy mitu  
o „Prometeuszu” i stanowi streszczenie tego utworu. Prometeusz był 
potężnym tytanem, który według niektórych wierzeń mitycznych był stwórcą 
człowieka, którego ulepił z gliny wymieszanej ze łzami. Był on dobroczyńcą 
ludzi. Kochał ich i pragnął ich dobra, chciał zapewnić im bezpieczeństwo  
i dobre, łatwiejsze życie. To on przekazał ludziom wiedzę niezbędną do życia, 
nauczył wytwarzać narzędzia, przekazał wiedzę o nawigacji, by mogli 
bezpiecznie podróżować, przekazał wiedzę astronomiczną i matematyczną, 
nauczył budować. To również on chciał chronić ludzi przez złośliwymi  
i niekiedy niesprawiedliwymi wyrokami bogów. Wypracowanie zawiera 460 
wyrazów.  

Streszczenie mitu o „Dedalu i Ikarze”. Poniższe wypracowanie stanowi 
streszczenie mitu o „Dedalu i Ikarze”, będącego lekturą w szkole 
podstawowej. Dedal był wynalazcą i rzeźbiarzem. Był niedoścignionym 
mistrzem w swoim fachu. Miał on syna, Ikara, z którym udał się na Kretę, na 
wezwanie tamtejszego króla, Minosa. Król mieszkał wraz z żoną Pazyfae, 
która powiła dziecko. Maleństwo okazało się być pół bykiem, pół człowiekiem, 
co spowodowało ogromny strach wśród ludu. Minos postanowił ukryć 
potwora, aby ten nie stanowił zagrożenia dla ludzi. Zlecił Dedalowi 
wybudowanie Labiryntu, z którego Minotaur nie będzie mógł nigdy uciec. 
Wypracowanie zawiera 430 wyrazów.  

Mit rodu Labdakidów omówienie. 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 mogącego posłużyć, 
jako streszczenie. Podano najważniejsze wątki. Całość zawiera 744 słowa. 

 



 

 


