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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 

„Lalka” 

  

Opisy wypracowań: 

 

Charakterystyka społeczeństwa polskiego. Obraz i charakterystyka 
społeczeństwa polskiego w "Lalce" Bolesława Prusa. Społeczeństwo  
w utworze dzieli się na arystokrację, mieszczan i  proletariat miejski. 
Wypracowanie / esej (język polski) zawiera  332  wyrazy. 

Problemy ówczesnego społeczeństwa. „Lalka” Bolesława Prusa jest 
powieścią, której akcja toczy się w Warszawie. Autor w lekturze porusza wiele 
wątków. Ważną część powieści stanowią problemy Warszawy, które literat 
prezentuje na kartach utworu. Autor opisując  w lekturze  losy głównych 
bohaterów  w umiejętny sposób  znajduje miejsce na naświetlenie wielu 
istotnych z własnego punktu widzenia problemów.  Ciągły brak 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn, czy zero zrozumienia dla idei postępu 
techniki to tylko niektóre z tematów omówionych w tej pracy. Wypracowanie 
zawiera 689 słów. 

Obraz idealizmu w lekturze. Bolesław Prus był zwolennikiem 
pozytywistycznych ideałów. Stąd w swej panoramicznej powieści „Lalka” 
zawarł znaczący przekaz stanowiący prezentacje jego stanowiska. 
Omawiając trzy postawy idealistów: idealisty politycznego, idealisty miłości, 
idealisty nauki, ukazał nam stracone romantyczne złudzenia. Umocnił tym 
samym znaczenie wyznawanych przez siebie pozytywistycznych wartości. 
Wypracowanie dokładnie prezentuje postawę autora. Wytłumaczone zostaje 
pojęcie idealista, każdy przykład oparty jest na podstawie charakterystyki 
danej postaci: : Rzeckiego, Wokulskiego i Ochockiego, stąd  całość może 
stanowić osobne omówienie tych postaci. Wypracowanie zawiera 509 słów. 

Charakterystyka Wokulskiego. „Lalka” to jedno z największych dzieł 
Bolesława Prusa. Autor w utworze porusza wiele wątków, jednym z nich są 
dzieje głównego bohatera, Stanisława Wokulskiego- kupca o szlacheckim 
pochodzeniu, człowieka nieszczęśliwie zakochanego, wyznawcę idei 
programu pracy u podstaw. Szczegółowa charakterystyka zawiera 723 
wyrazy. 

Wokulski bohater romantyczny czy pozytywistyczny? Wokulski jest 
jednym z bohaterów powieści „Lalka: Bolesława Prusa. Jest to postać 
złożona, przedstawione w utworze koleje jej życia nie pozwalają od razy 
jednoznacznie stwierdzić czy jest to bohater romantyczny czy tez 
pozytywistyczny. Jedynie wnikliwa analiza charakterologiczna oraz dokładne 



prześledzenie akcji utworu umożliwia odpowiedz na pytanie: jakiej epoki lub 
epok przedstawicielem pozostaje Wokulski? Poniższe wypracowanie 
dokładnie omawia tę problematykę. Wskazane zostają i poparte przykładami 
postawy bohatera jako pozytywisty i romantyka. Zakończenie stanowi 
podsumowanie oraz jednoznaczną odpowiedz na postawione w temacie 
pytanie. Całość pozostaje w ścisłym związku z treścią lektury. Wypracowanie 
zawiera 421 słów. 

Dlaczego Wokulski był człowiekiem samotnym? Wypracowania na temat: 
Dlaczego Wokulski był człowiekiem samotnym ? Stanisław Wokulski jako 
bohater samotny. Charakterystyka postaci Wokulskiego jako postaci 
samotnej -  Stanisław Wokulski - bohater powieści "Lalka", postać w polskiej  
kulturze masowej stała się symbolem przedsiębiorczości. Wokulski jest 
bohaterem reprezentującym pokolenie przejściowe, między romantykami  
a pozytywistami - Wokulski bohater samotny - jednym z powodów  
samotności głównego bohatera była jego niezależność – miał  swoje zdanie  
i nie słuchał rad od swoich bliskich, co na pewno nie  przysparzało mu 
względów .. Tekst zawiera 559 słów.  

Obraz arystokracji w utworze. Wypracowanie dokładnie przedstawia obraz 
arystokracji społeczeństwa polskiego zawarty w „Lalce” Bolesława Prusa. 
Całość omawia wszystkie cechy zewnętrzne i wewnętrzne tej warstwy 
społecznej. Ukazana jest krytyka pozostawiona przez autora oraz 
pozytywistyczny wzorzec arystokraty ukazany w postawie Wokulskiego. 
Wypracowanie zawiera 656 słów. 

 



 

 


