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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 – Stefan Żeromski   

„Zbiór opowiadań” 

  

Opisy wypracowań: 

 

„Zapomnienie” analiza i interpretacja. Poniższe wypracowanie zawiera 
omówienie opowiadania Stefana Żeromskiego pod tytułem „Zapomnienie”. 
Utwór ten ukazuje zależności w jakich tkwił główny bohater - biedny Chłop 
Obala, którego życie zależne jest od pana. To przerażający obraz 
rzeczywistości ówczesnych lat, gdzie chłopi żyjący w skrajnej nędzy nie mieli 
żadnej możliwości obrony własnego dobra i losu. W wypracowaniu dokładnie 
pomówiono problematykę poruszoną przez autora, każdego z bohaterów 
omówiono również z osobna. Tekst zawiera tym samym charakterystyki 
poszczególnych postaci. Wyjaśniono znaczenie tytuły, ukazano występujące 
w utworze prądy literackie: symbolizm, naturalizm, impresjonizm. 
Wypracowanie zawiera 559 słów. 

„Zmierzch” analiza i interpretacja. Wypracowanie dokładnie omawia 
tematykę opowiadania Stefana Żeromskiego pod tytułem „Zmierzch”. Autor 
opisał życie małżeństwa Gibałów reprezentujących los najbiedniejszych, 
ludzie ci żyjąc w skrajnej nędzy zmuszeni są pracować ponad siły. Praca, 
brak perspektyw na godne życie sprawiają, że zatracają się ich ludzkie cechy. 
W tekście dokładnie omówiono treść lektury, wskazano znaczenie tytułu, 
dokonano charakterystyk postaci, wskazano elementy impresjonistyczne. 
Wypracowanie zawiera 482 słów. 

„Rozdziobią nas kruki i wrony” analiza i interpretacja. Poniższe 
wypracowanie zawiera omówienie opowiadania Stefana Żeromskiego pod 
tytułem „Rozdziobią nas kruki, wrony…”. Utwór ten podejmuje tematykę 
powstania styczniowego, autor zapoznaje czytelnika z powstańczą 
działalnością Andrzeja Boryckiego ukrywającego się pod pseudonimem 
Szymona Winrycha, który ginie tragicznie na drodze do Nasielska.  
W wypracowaniu dokładnie omówiono problematykę poruszoną przez autora. 
Wyjaśniono znaczenie tytuły, ukazano występujące w utworze prądy 
literackie: symbolizm, naturalizm, impresjonizm. Wypracowanie zawiera 489 
słów. 

„Echa leśne” analiza i interpretacja. Wypracowanie dokładnie omawia 
tematykę opowiadania Stefana Żeromskiego pod tytułem „Echa leśne”. Akcja 
utworu rozgrywa się na leśnej polanie nieopodal Suchedniowa po powstaniu 
styczniowym. Autor ukazał dwie skrajne postawy wyrażane wobec zrywu 
niepodległościowego. W tekście dokładnie omówiono treść lektury, wskazano 



znaczenie tytułu, dokonano charakterystyk postaci. Wypracowanie zawiera 
331 słów. 

„Doktor Piotr” analiza i interpretacja. Poniższe wypracowanie zawiera 
omówienie opowiadania Stefana Żeromskiego pod tytułem „Doktor Piotr”. 
Poprzez prezentacje losów Dominika i Piotra Cedzyny autor poruszył 
problematykę społeczno - moralną lat pozytywizmu. Po powstaniu 
styczniowym nastąpił prężny rozwój kapitalizmu, który odmienił los wielu 
ludzi. To dlatego właśnie poszczególne postacie prezentują odmienne 
postawy wobec zaistniałej sytuacji. W wypracowaniu dokładnie pomówiono 
problematykę poruszoną przez autora, każdego z bohaterów omówiono 
również z osobna. Tekst zawiera tym samym charakterystyki poszczególnych 
postaci. Wypracowanie zawiera 469 słowa. 

„Siłaczka” analiza i interpretacja. Wypracowanie dokładnie omawia 
tematykę opowiadania Stefana Żeromskiego pod tytułem „Siłaczka”. Autor 
ukazując losy Pawła Obareckiego i Stanisławy Bozowskiej przedstawił 
tematykę moralną jaką jest :jednostka wobec ideałów a rzeczywistości.  
W tekście dokładnie omówiono każdego z bohaterów, całość może więc 
stanowić osobne charakterystyki postaci. Wytłumaczono znaczenie tytułu, 
wyjaśniono stanowisko autora. Wypracowanie zawiera 467 słów.  

Charakterystyka Stanisławy Bozowskiej. Charakterystyka Stanisławy 
Bozowskiej, tytułowej „Siłaczki”, S. Żeromskiego (gimnazjum). Bozowska była 
kobietą, która poświęciła swoje całe życie na rzecz pomagania ubogim, 
szerzenia wiedzy wśród ludności wiejskiej. Była altruistką. Kobietą silnego 
charakteru, do końca wierna swoim ideom i przekonaniom. Tylko śmierć była 
w stanie przerwać jej misję. Wypracowanie zawiera 457 wyrazów.  

Charakterystyka Pawła Obareckiego. Wypracowanie z języka polskiego 
(gimnazjum) obejmuje charakterystykę Pawła Obareckiego, głównego 
bohatera „Siłaczki” S. Żeromskiego. Paweł jako młody student z wielkim 
zapałem i energią chciał pomagać ludziom. Był człowiekiem szlachetnym  
i dobrym. Jednak pobyt w Obrzydłówku zmienił go diametralnie. Stał się 
znudzonym i nieszczęśliwym człowiekiem. Stracił chęć do życia i pracy, jak 
również szacunek do samego siebie. Wypracowanie zawiera 379 wyrazów. 

 

 



 

 


