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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 – Eliza Orzeszkowa

„Nad Niemnem” - część II
 

Opisy wypracowań:

Konflikt  pokoleń  zaprezentowany  w utworze. Wypracowanie  realizuje 
tematykę  konfliktu  pokoleń  na  podstawie  powieści  Elizy  Orzeszkowej  nad 
Niemnem.  Wypowiedz  jest  ściśle  powiązana  z treścią  utworu  i poparta 
cytatami pochodzącymi bezpośrednio z lektury. Wypracowanie zawiera 438 
słów.
Praca  jako  kryterium  wartości  człowieka. Orzeszkowa  w swoim  dziele 
„ Nad Niemnem” porusza wiele istotnych kwestii. Jednym z prezentowanych 
przez  nią  tematów jest  praca,  jako  miara  wartości  człowieka,  dlatego  też 
właśnie  stosunek  do  pracy  stanowi  kryterium  podziału  bohaterów  na 
pozytywnych i negatywnych. Wypracowanie zawiera 499 słów.
Wartość  pracy.  „Nad  Niemnem”  jest  powieścią  pozytywistyczną  Elizy 
Orzeszkowej.  Jako zwolenniczka myśli  tej epoki ukazała ona poprzez losy 
i charakterystyki  bohaterów  założenia  wartości  pracy.  Poniższe 
wypracowanie  omawia  tę  tematykę  na  podstawie  następujących  postaci: 
Benedykt  Korczyński,  Witold  Korczyński,  Marta  Korczyńska,  Jan  i Anzelm 
Bohatyrowicz,  Justyna Orzelska. Dodatkowo jako antyprzykłady wskazano: 
Emilię Korczyńską i Różyca. Całość nawiązuje również do podziału i oceny 
społeczeństwa na szlachtę i zaścianek. Wypracowanie zawiera 527 słów.
Hasła  pozytywistyczne  ukazane  w utworze.   Eliza  Orzeszkowa  w swej 
twórczości  wspiera założenia epoki pozytywizmu. Tekst stanowi omówienie 
ukazanych przez autorkę haseł programowych w powieści „Nad Niemnem:” : 
praca  jako  najwyższa  wartość,  scjentyzm,  utylitaryzm,  ziemia,  praca 
organiczna.  Całość  jest  ściśle  powiązana  z tekstem  lektury  i poparta 
stosownymi przykładami. Wypracowanie zawiera 426 słów.
Obraz  powstania  styczniowego  w lekturze. Poniższe  wypracowanie 
prezentuje obraz powstania styczniowego w lekturze „Nad Niemnem” Elizy 
Orzeszkowej.  Należy  jednak  zaznaczyć,  że  konieczność  czyli  cenzura 
sprawiła, że wiele informacji pozostaje niejako ukrytych. Jedynie szczegółowa 
analiza  pozwala  ukazać  obraz  powstania.  w tekście  podano  wszystkie 
najważniejsze informacje, całość poparta cytatami zawiera 568 słów.
Legenda  o Janie  i Cecylii. Wypracowanie  stanowi  prezentację  legendy 
o Janie i Cecylii zawartą w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Ukazuje ona 
najdawniejsze  i najświetniejsze  dzieje  rodu  Bohatyrowiczów.  w tekście 



szczegółowo  omówiono  legendę,  wskazano  jej  najważniejsze  elementy 
i przesłania. Tekst zawiera 362 słów.
„Nad  Niemnem  „  jako  epopeja. Poniższe  wypracowanie  stanowi 
prezentację „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej jako epopei narodowej. Aby 
udowodnić,  że  powieść  zalicza  się  do  tego  gatunku  należy  wskazać 
wszystkie  najważniejsze  cechy  o tym  świadczące.  w tekście  szczegółowo 
udowodniono dlaczego lektura określana jest mianem epopei. Całość zawiera 
365 słów.
Charakterystyka  Witolda  Korczyńskiego.  Witold  Korczyński  był  jednym 
z bohaterów  powieści  „Nad  Niemnem”  napisanej  przez  E.  Orzeszkową. 
Witold  był  młodym  dwudziestoletnim  młodzieńcem.  „Średniego  wzrostu 
i bardzo  zgrabny,  poruszeniami  ciała  i grą  fizjonomii  zdradzał  organizację 
niezmiernie żywą i nerwową.  Był  to młody pełen zapału i energii  człowiek, 
który pragnął całym sobą realizować pozytywistyczne idee pracy organicznej 
i pracy u podstaw. Wypracowanie zawiera 411 wyrazów.
Charakterystyka  Benedykta  Korczyńskiego.  Poniższe  wypracowanie 
stanowi charakterystykę Benedykta Korczyńskiego, bohatera występującego 
w powieści „Nad Niemnem” autorstwa E. Orzeszkowej. człowiek. Jednak lata 
ciężkiej  pracy w gospodarstwie sprawiły,  że twarz miał  opaloną od słońca, 
zmęczoną  i błyszczącą  od  potu.  Chodził  prędko  i szerokimi  krokami 
z pochylonym  nisko  grubym  i czerwonym  karkiem.  Stał  się  człowiekiem 
zmęczonym  i znużonym  ciężką  i niekończącą  się  pracą.  Wypracowanie 
zawiera  614 wyrazów.
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