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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 – Bolesław Leśmian
wybór wierszy
Opisy wypracowań:
„Łąka” analiza i interpretacja wiersza. Poniższe wypracowanie stanowi
gotową analizę i interpretację wiersza Bolesława Leśmiana „Łąka”. Poeta
ukazał zagrożenia jakie mogą wyniknąć z powrotu człowieka od natury.
Wypracowanie omawia całość utworu, wskazano znaczenie tytułu. Całość
poparta jest cytatami, wytłumaczono budowę wiersza oraz środki artystyczne
zastosowane przez autora. Wypracowanie zawiera 313 słów.
„Trupięgi” analiza i interpretacja wiersza. . Poniższe wypracowanie
stanowi gotową analizę i interpretację wiersza Bolesława Leśmiana pod
tytułem „Trupięgi”. Całość utworu podzielona jest na dwie części, pierwsza to
smutna opowieść, kolejna liryczny monolog poety. W specyficzny sposób
Leśmian solidaryzuje się ze wszystkimi ludźmi, ukazując nędzę i naznaczone
cierpieniem życie. Wypracowanie omawia całość utworu, wskazano
znaczenie tytułu. Całość poparta jest cytatami, wytłumaczono budowę
wiersza oraz środki artystyczne zastosowane przez autora. Wypracowanie
zawiera 318 słów.
„Dziewczyna” analiza i interpretacja wiersza. Poniższe wypracowanie
stanowi gotową analizę i interpretację wiersza „Dziewczyna” Autorstwa
Bolesława Leśmiana. Utwór został wystylizowany na ludową balladę,
bohaterowie są iście fantastyczni: dwunastu braci, ich wyobrażona
dziewczyna i zdolne do samoistnego działania młoty. To celowy zabieg
autora, stworzona opowieść stanowi podstawę do prezentacji kontekstu
filozoficznego. Wypracowanie dokładnie omawia całość utworu. Poruszono i
wyjaśniono wszystkie najważniejsze wątki. Całość poparta jest cytatami.
Wypracowanie zawiera 342 słowa.
„Dusiołek” analiza i interpretacja wiersza. Poniższe wypracowanie stanowi
gotową analizę i interpretacje ballady autorstwa Bolesława Leśmiana pod
tytułem „Dusiołek”. W ty poruszającym tematykę ludową utworze, poeta
zaprezentował kontekst filozoficzny, odwieczną walkę człowieka ze złem.
Poniższe wypracowanie dokładnie omawia całość tekstu, wskazane są
wszystkie elementy określające utwór jako balladę. Całość poparta jest
cytatami. Wypracowanie zawiera 369 słów.
„Topielec” analiza i interpretacja wiersza. Interpretacja utworu słynnego
polskiego poety Bolesława Leśmiana pt. „Topielec”. Poza wypracowaniem

dotyczącym wiersza, dodana została notatka opisująca sylwetkę autora i jego
przekonania filozoficzne. Tekst zawiera 462 słowa.
„Poeta” analiza i interpretacja wiersza. Bolesław Leśmian to polski twórca
epoki dwudziestolecia międzywojennego. W swojej twórczości bardzo często
czerpał z fantastyki i baśni. Tworzył własny świat. W utworze „Poeta”
przedstawił pewne zdarzenie z życia twórcy. Stwierdza, że Bóg mimo
wszystko pochwala oddanie się pasji, jednak karci niezdolność poety do
pracy fizycznej. Wypracowanie zawiera 833 słowa.
„Dziewczyna” i „Dusiołek” - zbiorcza analiza. Dwie oddzielne interpretacje
utworów Bolesława Leśmiana. Wypracowania wierszy takich jak „Dusiołek” i
„Dziewczyna”, które odwołują się do filozofii Bergsona. Interpretacje
zawierają 332 wyrazy.

