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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. 
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Opisy wypracowań: 

 

Charakterystyka Longinusa Podbipięty. Longinus Podbipięta był jednym  
z bohaterów występujących w powieści H. Sienkiewicza „Ogniem i mieczem”. 
Longinus był litewskim szlachcicem herbu Zerwikaptur. Był człowiekiem 
bardzo religijnym i honorowym.. Kochał się w Annie Borzobohatej, ale nie 
mógł jej poślubić dopóki nie dotrzymał ślubów. Wypracowanie zawiera 312 
wyrazów. 

Charakterystyka Jurko Bohuna. Charakterystyka Jurko Bohuna, jednego  
z bohaterów powieści H. Sienkiewicza pod tytułem „Ogniem i mieczem”. 
Bohun był walecznym i odważnym człowiekiem zdolnym do największych 
czynów. Wśród Kozaków krążyły o nim legendy, śpiewano o nim pieśni. On 
sam był trochę artystą o wrażliwej duszy, pięknie śpiewał i grał. Był szaleńczo 
zakochany w Helenie, która nie odwzajemniała jego uczuć.. Wypracowanie 
zawiera 643 wyrazy. 

Charakterystyka Jerzego Michała Wołodyjowskiego. Poniższe 
wypracowanie stanowi gotową charakterystykę Michała Wołodyjowskiego, 
jednego z bohaterów powieści „Ogniem i mieczem” autorstwa H. 
Sienkiewicza. Wołodyjowski był młodym mężczyzną niskiego wzrostu, ale 
mimo to bardzo walecznym i silnym rycerzem.. Wypracowanie zawiera 324 
wyrazy. 

Charakterystyka Jana Onufrego Zagłoby. Wypracowanie dotyczy Jana 
Zagłoby, jednego z bohaterów powieści „Ogniem i mieczem” H. Sienkiewicza 
i stanowi charakterystykę tej postaci. Był to szlachcic herbu Wczele. 
Mężczyzna grubej postury. Zagłoba był człowiekiem wielkiej odwagi, którą 
okazywał w wyjątkowych sytuacjach. Zazwyczaj starał się wychodzić z opresji 
przy pomocy forteli i podstępów. Wypracowanie zawiera 399 wyrazów. 

Charakterystyka Heleny Kurcewiczówny. Wypracowanie stanowi 
charakterystykę Heleny Kurcewiczówny, bohaterki występującej w powieści 
H. Sienkiewicza pod tytułem „Ogniem i mieczem”. Helena pochodziła z rodu 
Kurcewiczów, była córką Wasyla Kurcewicza, przed laty wiernego sługi 
księcia. Pod opiekę kniahini trafiła po śmierci ojca Helena była dziewczyną  
o wyjątkowej urodzie. Wypracowane zawiera 469 wyrazów. 

Charakterystyka Jana Skrzetuskiego. Poniższe wypracowanie z języka 
polskiego stanowi pełną charakterystykę Jana Skrzetuskiego, bohatera 
powieści „Ogniem i mieczem” autorstwa H. Sienkiewicza. Bohater posiadał 



wiele niezwykle cennych zalet. Cechowały go honor, odwaga, waleczność, 
bezwarunkowe oddanie Ojczyźnie. Dla niej gotów był poświecić szczęście  
a nawet życie. Honor nie pozwalał mu na opuszczenie chorągwi  
w przeddzień walki. Wypracowanie zawiera 536 wyrazów. 

 



 

 


