Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl

Wypracowania – Sławomir Mrożek

„Tango”

Wydawnictwo Psychoskok, 2013

Copyright © by Wydawnictwo Psychoskok, 2013
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: 978-83-7900-878-0
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

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 – Sławomir Mrożek
„Tango”
Opisy wypracowań:
Geneza, czas i miejsce utworu. Tekst zawiera najważniejsze informacje na
temat okoliczności powstania utworu. Czasu i miejsca zaprezentowanej
w nim akcji. Wypracowanie zawiera 162 słowa.
Analiza
społeczeństwa
w Tangu. Wypracowanie
omawia
obraz
społeczeństwa zawarty przez Stanisława Mrożka w utworze Tango. Przekaz
zawarty w sztuce nawołuje do ówczesnej sytuacji państwa. Sporządzona
analiza jest ściśle powiązana z tekstem utworu. Wypracowanie zawiera 402
słowa.
Obraz rodziny przedstawiony w Tangu. Wypracowanie dokładnie omawia
obraz rodziny przedstawiony przez Sławomira Mrożka w utworze Tango.
Całość nawiązuje do akcji utworu dokładnie tłumacząc postawy wszystkich
bohaterów oraz ich wymowę znaczeniową. Wypracowanie zawiera 418
słowa.
Charakterystyki bohaterów. Wypracowanie zawiera najistotniejsze fakty
dotyczące powstania utworu, „Tango”, analizuje scenerię sztuki oraz tłumaczy
jej znaczenie. Dodatkowo zawarte zostały szczegółowe charakterystyki
wszystkich bohaterów dramatu. Wypracowanie zawiera 607 słów.
Teatralna kreacja lektury. Analiza porównawcza. Wypracowanie
prezentuje teatralna kreacja „Tanga” Mrożka wyreżyserowaną przez Piotra
Szulkina. Przyjmując, że autor pozostawia w sztuce wyraźne wytyczne co do
wyglądu bohaterów i sceny oczekiwałem wiernego odwzorowania. Całość
zawiera 236 słów.

