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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

"Antek"
 

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.

Charakterystyka nauczyciela Antka.   Nauczyciel  był  jednym z bohaterów 
epizodycznych występujących w noweli B. Prusa pod tytułem „Antek” Nie był 
on  ani  dobrym  człowiekiem,  ani  dobrym  nauczycielem.  Był  nieuczciwy 
i zakłamany, wyciągał od biednych i prostych ludzi pieniądze za naukę dzieci. 
Tak było w przypadku matki Antka, która płaciła mu za uczenie jej syna. Był to 
człowiek  zły   głupi.  Krzyczał  na  dzieci,  bił  je,  jednak  mimo to  cieszył  się 
zaufaniem wśród rodziców. Wypracowanie zawiera 451 wyrazów.

Charakterystyka  matki  Antka. Wypracowanie  dotyczy  matki  Antka, 
tytułowego bohatera noweli  B.  Prusa. Była ona prostą kobietą,  która wraz 
z mężem  i trójką  dzieci  mieszkała  na  wsi.  Zajmowała  się  pracą 
w gospodarstwie i na polu. Od najmłodszych lat uczyła dzieci zamiłowania do 
pracy, samodzielności i odpowiedzialności. Jednak po śmierci męża musiała 
przejąć  o jego  obowiązki,  co  równało  się  z jeszcze  większą  ilością  pracy. 
Wypracowanie zawiera 703 wyrazy.

Charakterystyka  Rozalii. Poniższe  wypracowanie  z języka  polskiego 
stanowi  charakterystykę  Rozalii,  epizodycznej  bohaterki  występującej 
w noweli B. Prusa pod tytułem „Antek”. Dziewczynka urodziła i wychowywała 
się  w bardzo  biednej  wiejskiej  rodzinie.  Była  młodszą  siostrą  Antka, 
tytułowego bohatera noweli Prusa. Od najmłodszych lat musiała pracować, 
pomagać matce w domu i w gospodarstwie. Była bardzo pracowitą i zaradną 
małą osóbką. Wypracowanie zawiera 419 wyrazów.

Charakterystyka Antka. Antek to tytułowy bohater noweli Bolesława Prusa. 
Poznajemy go jako małego chłopca, który dojrzewa i wyrasta na przystojnego 
młodzieńca. Urodził się i wychowywał w bardzo biednej wiejskiej rodzinie. Od 
najmłodszych  lat  musiał  pracować.  Początkowo  zajmował  się  młodszą 
siostrą, Rozalią, ale wkrótce doszły inne obowiązki, takie jak wypasanie świń. 
Wypracowanie zawiera 693 wyrazy.
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