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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 – Tadeusz Różewicz
„Wybór wierszy - część II”
Opisy wypracowań:
„Ocalony” – analiza i interpretacja. Poniższe wypracowanie stanowi
gotową analizę i interpretacje wiersza Tadeusza Różewicza pod tytułem
„Ocalony”. Utwór ten powstał na podstawie prawdziwych odczuć i przeżyć
poety, jest wyrazem poszukiwania nowych wartości w świecie chaosu, który
pozostawiła po sobie II wojna światowa. Wypracowanie omawia całość
utworu. Wyjaśnione zostaje znaczenie tytułu. Wypracowanie zawiera 334
słów.
„Jak dobrze”– analiza i interpretacja. Wypracowanie zawiera analizę
i interpretacje wiersza „Jak dobrze” Tadeusza Różewicza. Podmiot liryczny
z całą pewnością można utożsamić z poeta, który przechodzi duchową
i psychiczną rekonwalescencje. Odzyskuje wiarę i sens życia, pomimo
zapamiętanych obrazów II wojny światowej, gdzie, jako okaleczona
jednostka, został odarty z człowieczeństwa, wiary i nadziei. Poniższe
wypracowanie omawia całość utworu. Wskazano i omówiono budowę
wiersza. Całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 319 słowa.
„Lament”– analiza i interpretacja. Poniższe wypracowanie zawiera analizę
i interpretację wiersza Tadeusza Różewicza pod tytułem „Lament”. Utwór
stanowi swoistą modlitwę podmiotu lirycznego skierowaną do ludzi oraz
Boga. Autor ukazuje realia II wojny światowej, jej wpływ na życie człowiekadehumanizacje, zatracenie wszelkich wartości. Wypracowanie dokładnie
omawia całość utworu. Wskazane zostały wszystkie najważniejsze watki
poruszone przez autora. Wypracowanie zawiera 306 słów.
„Moja poezja”– analiza i interpretacja. Poniższe wypracowanie stanowi
gotową analizę i interpretację wiersza Tadeusza Różewicza pod tytułem
„Moja Poezja”. Podmiot liryczny to sam poeta, który poprzez negacje ukazuje
sens i znaczenie swej twórczości. Utwór ten jest istotny przy próbie
omawiania sylwetki i dzieł poety, stanowi bowiem osobistą charakterystykę –
manifest poetycki. Wypracowanie omawia całość utworu, ukazując przesłanie
pozostawione przez autora. Całość poparta jest cytatami. Wypracowanie
zawiera 329 słów.
„Róża”– analiza i interpretacja. Poniższe wypracowanie stanowi gotową
analizę i interpretację wiersza „Róża” Tadeusza Różewicza. Poeta
przedstawia nam dwa równoległe motywy mając na celu podkreślić kruchość
ludzkiego życia. Tytuł ma podwójne znaczenie wskazuje bowiem zarówno

roślinę jak i imię kobiety. Wypracowanie omawia całość utworu. Dokładnie
wyjaśnione jest znaczenie tytułu. Tekst poparty jest cytatami, zawiera
omówienie budowy wiersza i wskazanie środków artystycznych użytych przez
autora. Wypracowanie zawiera 324 słowa.

