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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 – Witold Gombrowicz 

„Ferdydurke” 

  

Opisy wypracowań: 

 

Charakterystyki bohaterów. Wypracowanie stanowi charakterystyki 
głównych postaci występujących w powieści Witolda Gombrowicza 
„Ferdydurke”. Omówiono postać: Miętusa, Profesora Pimko, Biadaczki, 
syfona. Całość zawiera 379 słów. 

Teoria formy ukazana w lekturze. Poniższe wypracowanie dokładnie 
omawia tematykę lektury „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza. Kluczowym 
zagadnieniem ukazanym w powieści jest teoria formy. Gombrowicza 
interesowały bowiem kontakty międzyludzkie oraz prezentowane na ich 
drodze zachowania. Dodatkowo autor podkreśla zagadnienie osobistej walki, 
którą każdy człowiek toczy z formą oraz bezcelowość tego procesu, jak 
dowiadujemy się bowiem z książki formy nie da się wyzbyć. W poniższym 
wypracowaniu szczegółowo omówiono teorię formy zwracając uwagę na 
poszczególne kręgi występujące w lekturze: szkołę, Dom Młodziaków, Dwór 
Ziemiańskich. Całość poparta jest stosownymi cytatami. Wypracowanie 
zawiera 781 słów. 

Charakterystyka Józia Kowalskiego. Poniższe wypracowanie stanowi 
charakterystykę Józia Kowalskiego głównego bohatera powieści Witolda 
Gombrowicza pod tytułem „Ferdydurke”. Postać Józia można utożsamiać  
z autorem dzieła, poznajemy go, jako trzydziestolatka pragnącego za wszelką 
cenę uciec od formy. W wypracowaniu dokładnie omówiono postać i losy 
bohatera, całość poparta jest stosownymi cytatami. Wypracowanie zawiera 
433 słowa. 

Ironia, groteska, tragizm w utworze. Wypracowanie szczegółowo omawia 
znaczenie ironii, groteski, tragizmu jako środka literackiego użytego przez 
Witolda Gombrowicza w lekturze „Ferdydurke”. Całość stanowi szczegółową 
analizę utworu popartą odpowiednimi cytatami. Wypracowanie zawiera 502 
słowa. 

„Trans Atlantyk” jako przykład kolejnej powieści Gombrowicza. Poniższe 
wypracowanie zawiera analizę i omówienie powieści Witolda Gombrowicza 
„Trans Atlantyk”. Utwór zalicza sie do literatury emigracyjnej, treść stanowi 
fantastyczną wizję, w której autor po raz kolejny wypowiada walkę utartym 
stereotypom i narodowej mitomani. W wypracowaniu omówiono treść  
i wymowę dzieła, wskazano najważniejsze wątki. Tekst zawiera 334 słowa. 

 



 

 


