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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 – Bolesław Prus

„Katarynka”
 

Opisy wypracowań:

Bolesław Prus życiorys i twórczość. Bolesław Prus (Aleksander Głowacki) 
– życiorys,  twórczość publicystyczna, początki pracy literackiej,  działalność 
felietonistyczna i społeczna. Wypracowanie zawiera 412 słów.
Streszczenie  utworu.  Poniższe  wypracowanie  z języka  polskiego  stanowi 
streszczenie noweli B. Prusa pod tytułem „Katarynka”. Może ono być gotową 
pracę  domową,  bądź  krótką  notatką  z treści  noweli  pozytywistycznej. 
Głównym bohaterem utworu jest dystyngowany i szanowany mecenas, pan 
Tomasz,  człowiek  dobrze  wykształcony  i obyty  w świecie,  miłośnik  muzyki 
i sztuki. Jednak nienawidził on dźwięku katarynek i dlatego też wydał srogi 
zakaz wpuszczania kataryniarzy na podwórko kamienicy, w której mieszkał. 
Wypracowanie zawiera 454 wyrazy.
Charakterystyka niewidomej bohaterki. Wypracowanie dotyczy niewidomej 
dziewczynki,  bohaterki  noweli  „Katarynka” autorstwa B.  Prusa i stanowi  jej 
charakterystykę.  Dziewczynka  mieszkała  wraz  z matką  i jej  przyjaciółką 
w warszawskiej kamienicy. Dziewczynka była kaleką, nie widziała, a jej matki 
nie  było  stać na lekarzy,  a co dopiero  na wybitnego specjalistę  okulistyki, 
który mógłby się zająć dziewczynką. Była to smutna i  melancholijna osóbka, 
której  jedyną  radością  były  dźwięki  muzyki  z katarynki.  Wypracowanie 
zawiera  443 wyrazy.
Charakterystyka  Pana  Tomasza.  Wypracowanie  dotyczy  jednego 
z bohaterów noweli „Katarynka” autorstwa B. Prusa, Pana Tomasza. Był to 
zamożny,  elegancki  mężczyzna  w średnim  wieku,  kawaler,  który  miał 
zamiłowanie  do  muzyk  i sztuki.  w wolnych  chwilach  często  przyglądał  się 
pewnej dziewczynce, która z uwielbieniem patrzyła prosto w słońce. Jak się 
wkrótce okazało była to niewidoma osóbka, której jedyną radością był taniec 
w rytm muzyki z katarynki. Wypracowanie zawiera  394 wyrazy.
Interpretacja utworu. Tekst ukazuje tematykę noweli „Katarynka” Bolesława 
Prusa.  Autor  poruszony  tematyką  społeczną  stara  się  bowiem  uczulać 
czytelnika na istniejące problemy. Wypracowanie zawiera 179 słów. 
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