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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.
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Opisy wypracowań:

„W  Warszawie”  analiza  i interpretacja.  Wypracowanie  zawiera  analizę 
i interpretację wiersza „W Warszawie” Czesława Miłosza. Autor występuje tu 
jako moralista oraz świadek epoki. Dokładnie ukazuje brzemię jakie ciąży na 
poecie.  Rozróżnia  również  dwa  odmienne  gatunki  poezji.  Poniższe 
wypracowanie omawia całość utworu. Wskazano budowę wiersza oraz środki 
artystyczne użyte przez autora, całość poparta jest cytatami. Wypracowanie 
zawiera 309 słów.
„O  książce”  analiza  i interpretacja. Czesław  Miłosz  to  poeta 
dwudziestolecia międzywojennego.  Przeżył  on wojnę i za swoja  twórczość 
dopiero w 1981 dostał on Nagrodę Nobla. Wiersz „O książce” ukazuje czasy, 
które  wyryły  się  w pamięci  autora.  Jest  to  brutalny obraz wojny i zagłady. 
Miłosz zdaje sobie sprawę, że to, co pisze może pozostać tajemnicą, może 
dalej  znajdować  się  w szufladzie  lub  zniknąć,  po  prostu  zginać  jak  wiele 
rzeczy i ludzi, których pochłonęła II Wojna Światowa. Wypracowanie zawiera 
853 słowa.
„Piosenka o końcu świata” analiza i interpretacja. Opracowanie tyczy się 
utworu pt. „Piosenka o końcu świata” polskiego noblisty Czesława Miłosza. 
Poza  dokładną  analizą  tekstu  lirycznego,  interpretacja  opisuje  również 
budowę wiersza. Wypracowanie zawiera 300 wyrazów.
„Lektury”  analiza  i interpretacja. Czesław  Miłosz  w utworze  „Lektury” 
odnosi się do tematyki biblijnej, jako do podstaw kultury i tradycji. Świat trwa 
nadal, a jeśli będziemy postępować według zasad zapisanych w Biblii to XXI 
wiek prawie wcale nie będzie różnił się od świata za czasów pierwszych ludzi. 
Wypracowanie zawiera 444 słowa.
„Zaklęcie” analiza i interpretacja. Dokładna analiza i interpretacja wiersza 
Czesława Miłosza "Zaklęcie". Ukazanie niespójności, a zarazem powiązania 
między treścią a tytułem. Wypracowanie zawiera 538 wyrazów.




	wybór wierszy – część II
	Wydawnictwo Psychoskok, 2012
	Copyright © by Wydawnictwo Psychoskok, 2012
	Copyright © by  wiedza24h.pl
	Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, powielana i udostępniana w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy.
	Skład: Wydawnictwo Psychoskok
	Projekt okładki: Wydawnictwo Psychoskok
	ISBN: 978-83-63548-90-2
	Wydawnictwo Psychoskok
	ul. Chopina 9, pok. 23 , 62-507 Konin
	tel. (63) 242 02 02, kom.665-955-131
	http://wydawnictwo.psychoskok.pl
	http://wiedza24h.pl
	http://ebooki123.pl
	e-mail:wydawnictwo@psychoskok.pl

	wybór wierszy – część II

