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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 – Stefan Żeromski 

„Przedwiośnie” 

  

Opisy wypracowań: 

 

Wpływ rewolucji na życie Cezarego Baryki. Wypracowanie omawia postać 
Cezarego Baryki, głównego bohatera „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. 
Wpływ na postawę życiową prezentowaną przez tą postać miały idee 
rewolucjonistyczne. To one ukształtowały światopogląd dorastającego 
młodzieńca, który już zawsze podążał ich śladem. Tekst omawia działalność 
bohatera na tle całej lektury. Wypracowanie zawiera 339 słów. 

Obraz społeczeństwa polskiego w lekturze. Wypracowanie ukazuje obraz 
społeczeństwa polskiego pozostawiony w utworze „Przedwiośnie” przez 
Stefana Żeromskiego. Jak wiadomo bowiem autor zaniepokojony 
międzywojennymi realiami postanowił przedstawić swoje koncepcje naprawy 
Polski zwracając szczególną uwaga na problemy biedoty i pospólstwa. 
Wypracowanie zawiera 437 słów. 

Obraz rzeczywistości międzywojennej w „Przedwiośniu”. Powieść 
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego zawiera w sobie pozostawiony przez 
autora obraz rzeczywistości międzywojennej. Poniższe wypracowanie 
dokładnie omawia tę tematykę wskazując przemyślenia autora oraz 
znaczenie finału otwartego. Całość powiązana jest z tekstem utworu  oraz 
poparta cytatami. Wypracowanie zawiera 418 słów. 

Charakterystyka Cezarego Baryki. Żeromski w „ Przedwiośniu” porusza 
wiele istotnych kwestii. Jednak centralnym tematem utworu są losy Cezarego 
Baryki, głównego bohatera utworu, uważanego za dynamiczną postać 
polskiej literatury. Wypracowanie zawiera 512 słów. 

Koncepcje naprawy Polski. Wypracowanie dokładnie omawia i analizuje 
przedstawione w powieści „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego koncepcje 
naprawy Polski. Dzięki temu ukazane zostało również osobiste stanowisko 
pozostawione w lekturze przez autora. Wypracowanie zawiera 541 słów. 

Charakterystyka matki Cezarego. Wypracowanie szczegółowo omawia 
obraz matki zawarty przez Stefana Żeromskiego w Przedwiośniu. Opisy 
poparte zostały cytatami pochodzącymi bezpośrednio z tekstu lektury. 
Wypracowanie zawiera 383 słowa.  

Wizja szklanych domów. Jednym z najbardziej znanych dzieł polskiego 
pisarza, Stefana Żeromskiego jest „ Przedwiośnie”. Autor lektury w jednym  
z czterech działów zawartych w utworze przedstawia wizje szklanych domów 



widzianą oczami umierającego Seweryna. Wypracowanie zawiera 413 słów. 

 



 

 


