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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 – F. H. Burnett 

„Mały lord” 

  

Opisy wypracowań: 

 

Charakterystyka Minny Tipton. Poniższe wypracowanie z języka polskiego 
stanowi charakterystykę Minny Tipton, jednej z bohaterek powieści „Mały 
lord” autorstwa F. H. Burnett. Minna była żoną Bena Tiptona, z którym miała 
syna. Była też bratową Dicka. Bohaterka była z pochodzenia Włoszką. 
Kobieta nie była szczęśliwa u boku męża, bo chociaż zajmował się uczciwą 
pracą, kobiecie wciąż brakowało pieniędzy.. Wypracowanie zawiera 352 
wyrazy. 

Charakterystyka Dicka Tiptona. Poniższe wypracowanie z języka polskiego 
stanowi charakterystykę Dicka Tiptona, bohatera występującego w powieści 
F. H. Burnett pod tytułem „Mały lord”. Dick był najlepszym przyjacielem 
Cedryka, który mieszkał w Nowym Jorku i tam pracował jako czyścibut. 
Bohater wiódł skromne, ale uczciwe życie. Swoją pracę wykonywał rzetelnie  
i solidnie. Wypracowanie zawiera 362 wyrazy. 

Charakterystyka kapitana Cedryka Errola. Kapitan Cedryk Errol nie 
występuje w powieści bezpośrednio, jest tylko o nim mowa. Był on ojcem 
małego Cedryka. Mężczyzna zmarł w kilka lat po poślubieniu pani Errol, którą 
poznał w Ameryce. Kapitan Errol był bardzo miłym i życzliwym człowiekiem, 
nie dzielił ludzi ze względu na  pochodzenie, a dowodem tego był jego ślub  
z pokojówką. Wypracowanie zawiera 418 wyrazów. 

Charakterystyka pani Errol. Jeśli potrzebujesz charakterystyki pani Errol, 
drugoplanowej bohaterki powieści „Mały Lord” F. H. Burnett to zapoznaj się  
z poniższym wypracowaniem.. Pani Errol była Amerykanką, pracującą jako 
pokojówka. Swojego męża poznała, gdy ten na polecenie ojca przyjechał do 
Ameryki. Kapitan Errol wbrew zakazowi ojca poślubił skromną i ubogą 
kobietę i był z nią bardzo szczęśliwy. Wypracowanie zawiera 381 wyrazów. 

Charakterystyka hrabiego of Dorincourt. Wypracowanie dotyczy Jana 
Artura Molyneux Errola hrabiego of Dorincourt, dziadka tytułowego Małego 
Lorda autorstwa F. H. Burnet i stanowi charakterystykę tego bohatera. Hrabia 
był około siedemdziesięcioletnim wysokim mężczyzną o pięknej, choć srogiej 
twarzy, której wszyscy się obawiali. Hrabia był bogatym magnatem  
i wpływowym człowiekiem. W młodości chętnie korzystał z majątku, nie 
stroniąc od rozrywek. Wypracowanie zawiera 506 wyrazów. 

Charakterystyka Cedryka. Wypracowanie dotyczy Cedryka Errola, 
tytułowego Małego Lorda autorstwa F. H. Burnet i stanowi charakterystykę 



tego bohatera. Książka opowiada o kilkuletnim chłopcu, który wraz z matką 
trafia pod dach swego dziadka, hrabiego of Dorincourt. Hrabia był 
człowiekiem zgorzkniałym i bardzo samotnym. Miał za złe swojemu zmarłemu 
synowi, ojcu Cedryk, że ożenił się z pokojówką i do tego Amerykanką. 
Wypracowanie zawiera 517 wyrazów.  

 



 

 


