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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

„Kamizelka”
 

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  lektury. Poniższe  wypracowanie  z  języka  polskiego  stanowi 
streszczenie noweli B. Prusa pod tytułem „Kamizelka”. Może ono być gotową 
pracę domową, bądź krótką notatką z treści noweli pozytywistycznej. Nowela 
ukazuje  historię  pewnego  małżeństwa,  które  wiodło  szczęśliwe  i spokojne 
życie  do  dnia,  w którym na  jaw wyszła  nagła  choroba  męża.  Mężczyzna 
złościł  się  i trapił,  że  w wyniku  choroby nie  domaga,  nie  może pracować, 
a przede wszystkim dlatego, że żona musiała przejąć część jego obowiązków 
i się nim opiekować. Ona robiła jednak to nie z obowiązku lecz z ogromnej 
miłości do męża. Wypracowanie zawiera  454 wyrazy.
Charakterystyka żony.  Jedną z głównych bohaterek noweli  B.  Prusa pod 
tytułem „Kamizelka” była żona. Nic nie wiadomo o jej imieniu i nazwisku, bo 
autor go nie podaje. Wiadomo natomiast, ze wiedzie szczęśliwe życie u boku 
męża. Oboje pracują, by zapewnić sobie spokojne życie. Kobieta zajmowała 
się domem, dawała lekcje i szyła na zlecenie.  Wypracowanie zawiera 398 
wyrazów.
Charakterystyka  męża.  Charakterystyka  dotyczy  męża,  jednego  z 
bohaterów  głównych  występujących  w noweli  „Kamizelka”  B.  Prusa.  Nie 
znamy imienia ani nazwiska bohatera. Wiadomo jednak, że wraz z żoną wiódł 
szczęśliwe  i spokojne  życie.  Mężczyzna  był  urzędnikiem  na  niskim 
stanowisku  i całe  dnie  wypełniała  mu  praca.  Jednak  każdą  wolną  chwilę 
spędzał z ukochaną żoną. Wypracowanie zawiera 450 wyrazów.
Interpretacja  utworu.  Poniższe  wypracowanie  stanowi  analizę  utworu 
Kamizelka autorstwa Bolesława Prusa. Wypracowanie dokładnie interpretuje 
tytuł  noweli  a także  wspiera  go  cytatami  pochodzącymi  z  teksty  lektury. 
Wypracowanie zawiera 418 słów.
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