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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 – Motyw dzieci i młodzieży 

„Na podstawie wybranych utworów literackich” 

  

Opisy wypracowań: 

 

Obraz dziecka w epoce Pozytywizmu. Poniższe wypracowanie omawia 
motyw dziecka ukazywany w epoce pozytywizmu. Całość uzasadniona jest 
analizą dwóch nowel pochodzących z ówczesnej epoki: „Janko muzykant” 
Henryka Sienkiewicza i „Antek” Bolesława Prusa. Tekst może również 
stanowić osobne analizy tych lektur. Wypracowanie zawiera 669 słów. 

Motyw dziecka – "Tadeusz” E. Orzeszkowa, „Janko Muzykant”  
H. Sienkiewicz. Wypracowanie prezentuje motyw dziecka zawarty  
w literaturze na podstawie dwóch nowel: „Tadeusza” Elizy Orzeszkowej  
i „Janko Muzykanta” Henryka Sienkiewicza. Całość stanowi również gotowe 
analizy i interpretacje obydwu utworów. Wypracowanie zawiera 553 słowa. 

Charakterystyka Antka, B. Prus. Antek to tytułowy bohater noweli 
Bolesława Prusa. Poznajemy go, jako małego chłopca, który dojrzewa  
i wyrasta na przystojnego młodzieńca. Urodził się i wychowywał w bardzo 
biednej wiejskiej rodzinie. Od najmłodszych lat musiał pracować. Początkowo 
zajmował się młodszą siostrą, Rozalią, ale wkrótce doszły inne obowiązki, 
takie jak wypasanie świń. Wypracowanie zawiera 693 wyrazy. 

Burzliwe dorastanie na podstawie „Przedwiośnia” Żeromskiego- Cezary 
Baryka. Opracowanie lektury obowiązkowej na maturze pt. ”Przedwiośnie”  
S. Żeromskiego. Wypracowanie dotyczy charakterystyki Cezarego Baryki, 
zwraca uwagę na wydarzenia mające wpływ na jego osobowość. Opisuje 
postać uwzględniając etapy jego życia. Tekst zawiera 658 słów. 

Motyw dziecka w. Zofia Nałkowska – „Medaliony” – „Dorośli i dzieci  
w Oświęcimiu”. Poniższe wypracowanie stanowi analizę i omówienie 
opowiadania „Dorośli i dzieci w Oświęcimiu” zawartego w „Medalionach” Zofii 
Nałkowskiej. To w nim czytelnik dowiaduje się, że wydarzenia związane  
z drugą wojną światową wskazują, że nie tylko w Warszawie, Treblinkach czy 
Oświęcimiu rozgrywała się tragedia. Uwidocznione zostaje również jak 
bardzo śmierć jako codzienne doświadczenie zmieniła sposób postrzegania 
ludzi. W tekście dokładnie omówiono treść i wymowę utworu. Całość zawiera 
381 słów. 

 



 

 


