
 



Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl 

 

 

Wypracowania – Maria Konopnicka 

 

 

„Nasza szkapa” 

 

 

 

 

Wydawnictwo Psychoskok, 2013 

 



 

Copyright © by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 

Copyright © by  wiedza24h.pl 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji 

nie może być reprodukowana, powielana i udostępniana 

w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy. 

 

Skład: Wydawnictwo Psychoskok 

Projekt okładki: Wydawnictwo Psychoskok 

ISBN: 978-83-7900-814-8 

 

Wydawnictwo Psychoskok 

ul. Chopina 9, pok. 23, 62-507 Konin 

tel. (63) 242 02 02, kom. 665-955-131 

 

http://wydawnictwo.psychoskok.pl 

http://wiedza24h.pl 

http://ebooki123.pl 

e-mail:wydawnictwo@psychoskok.pl 

http://wydawnictwo.psychoskok.pl/
http://wiedza24h.pl/
http://ebooki123.pl/
mailto:wydawnictwo@psychoskok.pl


 

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 – Maria Konopnicka 

„Nasza szkapa” 

  

Opisy wypracowań: 

 

Charakterystyka Piotrusia Mostowiaka. Wypracowanie stanowi 
charakterystykę Piotrusia Mostowiaka, jednego z bohaterów występujących  
w noweli „Nasza szkapa” autorstwa Marii Konopnickiej. Piotruś był 
najmłodszym synkiem państwa Mostowiaków. Był małym chłopczykiem  
w wieku przedszkolnym. Miał krótkie pałąkowate nóżki i duży brzuszek, co 
było częstym powodem do żartów jego starszych braci. Wypracowanie 
zawiera 343 wyrazy. 

Charakterystyka Felka Mostowiaka. Charakterystyka Felka Mostowiaka, 
jednego z bohaterów noweli Marii Konopnickiej pod tytułem „Nasza szkapa”. 
Felek był średnim synem Anny i Filipa Mostowiaków. Felek był wysokim  
i chudym chłopcem, wysportowanym i energicznym. Ciągle chodził  
z posiniaczonymi nogami. Był chłopcem zabawnym i wesołym, lubił psocić  
i płatać figle. Był bardzo silnie związany ze swoimi braćmi. Wypracowanie 
zawiera 458 wyrazów. 

Charakterystyka Wicka Mostowiaka. Poniższe wypracowanie stanowi 
charakterystykę Wicka Mostowiaka jednego z bohaterów noweli „Nasza 
szkapa” Marii Konopnickiej. Wicek był wspaniałym i dobrym chłopcem. Nie 
wyróżniał się niczym szczególnym wśród rówieśników, rozrabiał, wdawał się 
w bójki, wolny czas spędzał na wspólnej zabawie z braćmi. Był chłopcem 
szczerym, wrażliwym i troskliwym. Wypracowanie zawiera 365 wyrazów. 

Charakterystyka Filipa Mostowiaka. Wypracowanie z języka polskiego 
stanowi charakterystykę Filipa Mostowiaka, bohatera występującego w noweli 
„Nasza szkapa” autorstwa M. Konopnickiej. Pan Filip jest mężem Anulki, czyli 
Anny oraz ojcem trzech synów: Wicka, Felka i Piotrusia. Bohater wiedzie  
z rodziną bardzo skromne życie. Zajmuje się przewożeniem różnych rzeczy 
przy pomocy wozu i starej szkapy. Gdy traci pracę, stara się nie zamartwiać 
schorowanej żony. Wypracowanie zawiera 460 wyrazów. 

Życie i twórczość Marii Konopnickiej. Powtórz najważniejsze wiadomości  
i przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego z zakresu twórczości M. 
Konopnickiej Kompendium – ściąga zawiera najczęściej pojawiające się 
zagadnienia na języku polskim. Tekst zawiera 838 wyrazów. 

 



 

 


