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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 miłości 

„Na podstawie wybranych utworów literackich” 

  

Opisy wypracowań: 

 

„Miłość” Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej. Poniższe wypracowanie 
stanowi gotową analizę i interpretację wiersza Marii Pawlikowskiej – 
Jasnorzewskiej pod tytułem „Miłość”. Podmiotem lirycznym jest kobieta 
adresatem mężczyzna. Całość można określić wyznaniem, ukazującym, 
czym dla podmiotu lirycznego jest życie pozbawione miłości.  
W wypracowaniu omówiono całość utworu. Tekst poparty jest cytatami. 
Wypracowanie zawiera 309 słów. 

Miłość uczucie determinujące życie człowieka? – „Cierpienia młodego 
Wertera” Goethe. Opracowanie tyczy się utworu Goethego pt. „Cierpienia 
młodego Wertera”. Wypracowanie analizuje jak bardzo determinujący wpływ 
na życie człowieka ma miłość. Interpretacja fragmentu zawiera 354 wyrazy. 

Miłość Wertera do Loty – „Cierpienia młodego Wertera” Goethe. 
Opracowanie tyczy się utworu Goethego pt. ”Cierpienia młodego Wertera”. 
Wypracowanie analizuje uczucia, jakie wywołało u głównego bohatera 
spotkanie z Lotą. Jest to interpretacja fragmentu książki, która zawiera 
również analizę budowy tekstu. Wypracowanie zawiera 346 słów. 

Bezwarunkowa wzajemna miłość matki i syna na przykładzie noweli 
Konopnickiej „Dym”. Wypracowanie na temat noweli Marii Konopnickiej 
„Dym”. Autorka pisała zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych czytelników. 
Bohaterami swych nowel często czyniła dzieci i ich trudne losy, z jakimi 
przyszło im się borykać w ówczesnych czasach. Wypracowanie zawiera 464 
wyrazy. 

Leopold Staff „O miłości wroga” analiza wiersza. Poniższe wypracowanie 
stanowi gotową analizę i interpretację wiersza Leopolda Staffa „O miłości 
wroga”. Tytuł utworu nawołuje do słów Chrystusa, ukazując, na czym polega 
istota bezwarunkowej miłości. Staff zaprezentował dojrzałość religijną 
wzorowaną na filozofii św. Franciszka. Wypracowanie omawia całość utworu, 
wskazano znaczenie tytułu. Całość poparta jest cytatami, wytłumaczono 
budowę wiersza oraz środki artystyczne zastosowane przez autora. 
Wypracowanie zawiera 305 słów. 

„Romeo i Julia” Wiliam Szekspir. W poniższym wypracowaniu dokonano 
analizy i omówienia dzieła Wiliama Szekspira „Romeo i Julia”. Cały utwór 
ukazuje nam spór, jaki toczą między sobą dwie rodziny, mieszkańcy Werony: 
Monteki i Kapuleti. W wypracowaniu omówiono utwór, wskazano 



charakterystyki Romea i Juli, ukazano motywy zawarte w dziele. Całość jest 
poparta cytatami i zawiera 612 słów. 

 



 

 


