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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 – Roald Dahl 

„Charlie i fabryka czekolady” 

  

Opisy wypracowań: 

 

Charakterystyka Veruki Salt. Wypracowanie stanowi charakterystykę Veruki 
Salt, jednej z bohaterek powieści „Charlie i fabryka czekolady” autorstwa R. 
Dahla. Dziewczynka pochodzi z bogatej rodziny. Jej ojciec jest właścicielem 
fabryki produkującej solone orzeszki. Veruca jest bardzo rozpieszczoną  
i kapryśną dziewczynką. Rodzice nauczyli ją, że zawsze dostaje to czego 
chce. Jest nieznośna i złośliwa. Uważa się za lepszą od innych. 
Wypracowanie zawiera 342 wyrazy. 

Charakterystyka Augustusa Gloopa. Wypracowanie jest charakterystyką 
Augustusa Gloopa, jednego z bohaterów książki R. Dahla, pod tytułem 
„Charlie i fabryka czekolady”. Augustus jest dziewięcioletnim chłopcem, 
którego ulubionym zajęciem jest jedzenie. Pochłania słodycze, które wprost 
uwielbia. Jest gruby, wręcz otyły, powolny i ociężały. To on jako pierwszy 
zdobył Złoty Talon pana Wonki. Wypracowanie zawiera 318 wyrazów. 

Charakterystyka Williego Wonki. Willy Wonka jest jednym z bohaterów 
książki napisanej przez R. Dahla pod tytułem „Charlie i fabryka czekolady”. 
Nie wiele wiadomo o przeszłości bohatera. To dość tajemnicza postać. 
Wiadomo na pewno, że był właścicielem największej na świecie fabryki 
czekolady. Lubił sprawiać przyjemność innym. Wypracowanie zawiera 472 
wyrazy. 

Charakterystyka Charliego Bucketa. Poniższe wypracowanie stanowi 
charakterystykę Charliego Bucketa, tytułowego bohatera książki R. Dahla 
„Charlie i fabryka czekolady”. Charlie jest spokojnym i wrażliwym 
dziewięciolatkiem. Pochodzi z bardzo biednej rodziny. Uwielbia czekoladę  
i bardzo pragnie odwiedzić największą fabrykę czekolady na świecie, 
należącej do Williego Wonki. Pewnego dnia spełnia się marzenie chłopca. 
Wypracowanie zawiera 402 wyrazy. 

Charakterystyka Mikea Teavee. Wypracowanie stanowi charakterystykę 
Mike`a Teavee jednego z bohaterów książki R. Dahla pod tytułem „Charlie  
i fabryka czekolady”. Jest to powieść dla dzieci i o dzieciach, ich 
pragnieniach, marzeniach i postępowaniu. Mike jest maniakiem telewizyjnym. 
Po za telewizorem świata nie widzi. Całymi dniami wpatruje się w filmy 
gangsterskie, pełne przemocy i strzelaniny. To właśnie miłość do telewizora 
napędzi mu kłopotów w fabryce pana Wonki. Wypracowanie zawiera 368 
wyrazów. 



Charakterystyka Violet Beauregarde. Poniższe wypracowanie jest 
charakterystyką Violet, jednej z bohaterek powieści R. Dahla „Charlie  
i fabryka czekolady”. Violet jest jedną z uczestniczek wycieczki po fabryce 
czekolady pana Wonki. Jest niewychowaną dziewczynką, całymi dniami 
żującą gumę. Jest zbyt pewna siebie i pyszna, pragnie pobijać wszystkie 
rekordy związane z żuciem gumy. Wypracowanie zawiera 306 wyrazów. 

 



 

 


