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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.
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Opisy wypracowań:

Charakterystyka  Teresy  Plińskiej. Poniższe  wypracowanie  stanowi 
charakterystykę  Teresy  Plińskiej,  bohaterki  trzecioplanowej  powieści  „Nad 
Niemnem” E. Orzeszkowej. Teresa Plińska była około trzydziestoletnią starą 
panną.  Nie  była  ani  urodziwa,  ani  pełna wdzięku.  Wiele  jej  brakowało  do 
prawdziwej i dystyngowanej damy, ale miała w sobie wiele wspólnych cech 
z panią Emilią korczyńską, u której pracowała, najpierw jako guwernantka jej 
dzieci, a potem jej dama do towarzystwa. Wypracowanie zawiera 604 wyrazy.
Charakterystyka  Andrzejowej  Korczyńskiej. Poniższe  wypracowanie 
stanowi charakterystykę Andrzejowej Korczyńskiej, bohaterki trzecioplanowej 
powieści  „Nad  Niemnem”  autorstwa  E.  Orzeszkowej.  Była  ona  matką 
Zygmunta  i wdową  po  Andrzeju  Korczyńskim,  który  był  starszym  bratem 
Benedykta Korczyńskiego. Od śmierci męża Andrzejowa rozpoczęła skromne 
życie,  poświęcając je  pielęgnowaniu  pamięci  o ukochanym.  Wypracowanie 
zawiera 594 wyrazy.
Charakterystyka  Teofila  Różyca.  Wypracowanie  stanowi  charakterystykę 
Teofila  Różyca,  bohatera  trzecioplanowego  powieści  „Nad  Niemnem”  E 
Orzeszkowej.  Teofil  Różyc  był  krewnym  państwa  Kirłów  i bywał  na  ich 
dworku.  Jednak  większość  czasu  spędził  za  granicą,  spędzając  czas  na 
podróżach  i rozrywkach.  Nie  interesował  się  sprawami  kraju  ani  nawet 
własnym  majątkiem.  Był  uzależniony  od  morfiny,  która  była  dla  niego 
odskocznią  od  przygnębiającej  go   rzeczywistości.  Wypracowanie  zawiera 
420 wyrazów.
Charakterystyka  Zygmunta  Korczyńskiego. Zygmunt  Korczyński  był 
jednym  z bohaterów powieści  „Nad  Niemnem”  autorstwa  E.  Orzeszkowej. 
Zygmunt  był  synem  Andrzeja  Korczyńskiego,  który  poległ  w powstaniu 
styczniowym. Matka wychowała go na salonowego „francuskiego markiza”, 
który w ogóle nie interesował się losami kraju. Nie posiadał w sobie żadnych 
uczuć  patriotycznych.  Większość  życia  spędził  za  granicą.  Brzydziło  go 
wiejskie  życie,  chłopów  nazywał  bydłem.  Wypracowanie  zawiera  600 
wyrazów.
Charakterystyka Marty Korczyńskiej. Korczyńska  była  jedną z bohaterek 
powieści  „Nad  Niemnem”  autorstwa  E.  Orzeszkowej.  Była  ona  krewną 
Benedykta  Korczyńskiego.  Mieszkała  w jego  dworku  i razem  z nim 
pracowała,  zajmując  się  całym gospodarstwem,  domem i wychowywaniem 



dzieci  kuzyna.  Marta  była  bardzo  spokojną  i skrytą  osobą,  nie  lubiła  się 
zwierzać ani okazywać emocji. Życie bardzo ją doświadczyło. Wypracowanie 
zawiera 614 wyrazów.
Charakterystyka  Marii  i Bolesława  Kirłów. Bolesław  Kirłowie  byli 
bohaterami powieści  „Nad Niemnem” E. Orzeszkowej.  Mieszkali  w majątku 
Olszynka, której Kirło był właścicielem. Nie interesował się jednak sprawami 
swoich  włości.  Wszystkie  jego  obowiązki  przejęła  jego  żona,  kobieta 
pracowita,  odpowiedzialna  i zaradna.  Uważał,  ją  za  dobrego  zarządcę 
swojego  majątku  i nie  chciał  jej  w niczym  przeszkadzać.  Wypracowanie 
zawiera 522 wyrazy.
Charakterystyka  Anzelma  Bohatyrowicza. Poniższe  wypracowanie 
z języka  polskiego  stanowi  charakterystykę  Anzelma  Bohatyrowicza 
z powieści „Nad Niemnem” E. Orzeszkowej. Anzelm Bohatyrowicz był bratem 
Jerzego  i wujem  jego  syna,  Janka  Bohatyrowicza.  Wspólnie  z bratem 
i dawnym  przyjacielem  Andrzejem  korczyńskim  brał  udział  w powstaniu 
styczniowym.  Niestety  z całej  trójki  tylko  jemu  udało  się  cudem  przeżyć. 
Wypracowanie zawiera 488 wyrazów.
Charakterystyka  Jana  Bohatyrowicza.  Poniższe  wypracowanie  z języka 
polskiego  stanowi  charakterystykę  Jana  Bohatyrowicza  z powieści  „Nad 
Niemnem”  E.  Orzeszkowej.  Jeśli  potrzebujesz  wiadomości  na  temat  tej 
postaci zapoznaj się z poniższą pracą lub wykorzystaj całą pracę, która być 
może okaże się bardzo pomocna. Jan Bohatyrowicz był synem powstańca 
styczniowego,  Jerzego,  który  poległ  w walce  o wolność  i niepodległość 
ojczyzny. Wypracowanie zawiera 593 wyrazy.
Charakterystyka  Justyny  Orzelskiej.  Orzelska  była  jedną  z bohaterek 
powieści E. Orzeszkowej pod tytułem „Nad Niemnem”. „Kobietę z kwiatami 
trudno  byłoby  nazwać  od  razu  panną  z wyższego  towarzystwa  albo  też 
dziewczyną z niższych warstw wiejskiej ludności. Wyglądała trochę na jedno 
i drugie”.  Po  śmierci  matki  początkowo  mieszkała  u Andrzejowej 
Korczyńskiej. Natomiast po wyjeździe opiekunki za granicę Justyna trafiła do 
Korczyna, gdzie mieszkała razem z ojcem, Ignacym. Wypracowanie zawiera 
594 wyrazy.
Charakterystyka  Emilii  Korczyńskiej.  Wypracowanie  stanowi 
charakterystykę  Emilii  Korczyńskiej,  bohaterki  występującej  w powieści  E. 
Orzeszkowej  pod tytlem „Nad Niemnem”.  Bohaterka była  żoną Benedykta 
Korczyńskiego,  z którym miała  dwoje  dzieci,  syna  Witolda  i córkę  Leonię. 
Była kobietą gustownie ubraną o nienagannych manierach. Kiedyś grywała 
na  pianinie.  Małżeństwo  z Benedyktem  sprawiło,  że  kobieta  zaczęła  żyć 
w świecie romansów. Wypracowanie zawiera  570 wyrazów.
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