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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 – Adam Mickiewicz
wybór wierszy
Opisy wypracowań:
„Sonety krymskie” – analiza i interpretacja. Poniższe wypracowanie
stanowi analizę „Sonetów krymskich” autorstwa Adama Mickiewicza. Całość
wskazuje na wybitne połączeni ze sobą w jedną całość romantycznych
zainteresowań orientalizmem i egzotyzmem w które wplata historię
romantyczną o mistycznych znamionach. w tekście podano wszystkie
najważniejsze wątki i motywy. Całość zawiera 304 słów.
„Śmierć pułkownika” – analiza i interpretacja. Wypracowanie stanowi
analizę i omówienie wiersza „Śmierć pułkownika” autorstwa Adama
Mickiewicza. Mickiewicz prezentuje bohatera godnego naśladowania,
prawdziwego patriotę, który jest godny walczyć i poświęcić życie za
najwyższą wartość jaką jest ojczyzna – Emilie Plater. w wypracowaniu
podano wszystkie najważniejsze wątki i motywy . Całość zawiera 295 słów.
„Reduta Ordona” – analiza i interpretacja. Poniższe wypracowanie stanowi
analizę wiersza Adama Mickiewicza pod tytułem „Reduta Ordona”. Już od
początku utworu czytelnik zyskuje bardzo wyraźny obraz toczących się walk.
Przeważająca siła rosyjskiej armii jest widoczna gołym okiem. Na czele wojsk
rodzimych stoi natomiast Julian Ordon. w tekście podano wszystkie
najważniejsze wątki. Całość poparta cytatami zawiera 318 słów.
„Do matki Polki” – analiza i interpretacja. Wypracowanie stanowi analizę
wiersza „Do matki Polki” autorstwa Adama Mickiewicza. Autor w wierszu tym
wskazuje że, zadaniem takiej matki jest nie tylko kochać i opiekować się
synem ale przygotować młodego polaka do boju za własny kraj, do
zwycięstwa i do złożenia w razie konieczności najwyższej ofiary własnego
życia. Wypracowanie prezentuje wszystkie najważniejsze wątki i motywy,.
Całość zawiera 285 słów.
„Rybka” i „Świtezianka” – analiza i interpretacja. Poniższe wypracowanie
stanowi analizy i interpretacje dwóch utworów Adama Mickiewicza: „Rybka”,
i „Świtezianka”. Choć różnią się one treścią podejmują tę samą tematykę.
Ukazują rozważania natury moralnej prezentując motyw winy i kary a także
moralność ludową doby romantyzmu. Tekst omawia treści utworów oraz
ukazuje wymienione powyżej zagadnienia. Wypracowanie zawiera 453
słowa.
„Oda do młodości” – analiza i interpretacja. „Oda do młodości” autorstwa
Adama Mickiewicza to wyjątkowy utwór. Podjęta w nim problematyka

sprawiła, że został określony mianem wiersza – manifestu. Autor ukazał
w nim założenia młodych romantyków co spowodowało, iż na długo utwór
został wybrany przez tę grupę jako hymn. Poniższe wypracowanie stanowi
szczegółowa interpretację wiersza, Całość poparta jest cytatami.
Wypracowanie zawiera 402 słowa.
„Lilije” – analiza i interpretacja. Wypracowanie stanowi gotową analizę
i interpretacje utworu „Lilije” Adama Mickiewicza. Wyjaśnione zostaje
dosłowne i symboliczne znaczenie tytułu wiersza. Omówiona jest także
poruszona w nim tematyka natury moralnej. Wypracowanie zawiera 380
słowa.
„Romantyczność” – analiza i interpretacja. Tekst stanowi gotową analizę
i interpretację wiersza „Romantyczność” Adama Mickiewicza.
Przeanalizowana zostaje treść utworu, wskazane w niej są wszystkie ukryte
przekazy. Całość ukazuje spór klasyków i romantyków oraz elementy dzięki
którym wiersz ten stanowi manifest literatury romantycznej. Wypracowanie
zawiera cytaty oraz wyjaśnienie szekspirowskiego motta pozostawionego
w dziele. Wypracowanie zawiera 463 słowa.

