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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 – Wacław Potocki

„Utwory wybrane”
 

Opisy wypracowań:

„Nierządem  Polska  stoi”  -  analiza  wiersza. Poniższe  wypracowanie
stanowi  gotową  analizę  i  interpretację  wiersza  Wacława  Potockiego
„Nierządem  Polska  stoi”.  Autor  dobrze znał  ustrój  oraz  sytuacje  Polski,
zastanawiała  go przyszłość  kraju,  dlatego też  w swym utworze podjął  się
ukazania swoich obaw. Wypracowanie omawia całość utworu, wytłumaczono
budowę wiersza, całość poparta jest  cytatami. Wypracowanie zawiera 308
słów.

„Pospolite  ruszenie”  -  analiza  wiersza. Wypracowanie  zawiera  analizę  
i interpretację wiersza Wacława Potockiego pod tytułem „Pospolite ruszenie”.
Autor świadomy wad szlachty: warcholstwa i samowoli, wyraził swą obawę 
o  kształt  przyszłości  ojczyzny.  Wypracowanie  omawia  całość  utworu,
poruszono  wszystkie  najważniejsze  wątki,  wytłumaczono budowę wiersza.
Całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 328 słów.

„Transakcja wojny chocimskiej” - analiza utworu. Poniższe wypracowanie
stanowi analizę i omrowienie utworu „Transakcja wojny chocimskiej” Wacława
Potockiego. Epos rozpoczyna inwokacją skierowana do Boga, autor prosi  
o opiekę i pomoc. Dzieło napisane podniosłym tonem ukazuje przełomowe
wydarzenie  historyczne  jakim  była  wojna  chocimska.  W  poniższym
wypracowaniu  wyjaśniono  wszystkie  najważniejsze  wątki.  Całość  zawiera
314 słów.

Charakterystyka  twórczości  Wacława  Potockiego.  Poniższe
wypracowanie  stanowi  analizę  i  charakterystykę  twórczości  Wacława
Potockiego.  Poezja  autora  zyskała  miano  sumienia  narodu,  poeta  jako
szlachcić  świadomy sytuacji  Polski,  poruszał  w  swych  utworach  tematykę
patriotyczną oraz obywatelską. Morały i pouczenia zawarte przez Wacława
Potockiego  należy  podzielić  na:  postulaty  patriotyczne,  pouczenia  
w kwestiach społecznych, pouczenia o tolerancji wyznaniowej. Dla realizacji
tematu w wypracowaniu dokonano analizy następujących wierszy: „Pospolite
ruszenie”,  „Zbytki  polskie”,  „Nierządem  Polska  stoi”,  „Kto  mocniejszy,  ten
lepszy”. Wypracowanie zawiera 559 słów.

„Człowiek  igrzysko  Boże”  –  analiza.  Poniższe  wypracowanie  stanowi
analizę i  interpretację wiersza Wacława Potockiego pod tytułem „Człowiek
igrzysko  Boże”.  Istota  ludzka  jawi  się  jako  pionek  podążający  często



niepewnie przez kolejne etapy swego życia, zdany na łaskę bóstw. Całość
poparta cytatami zawiera 226 słów.
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