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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 – Eliza Orzeszkowa 

„Nowele wybrane” 

  

Opisy wypracowań: 

 

Motyw dziecka w noweli „Tadeusz”. Wypracowanie prezentuje motyw 
dziecka zawarty w literaturze na podstawie noweli: „Tadeusza” Elizy 
Orzeszkowej i Całość stanowi również gotową analizę i interpretację utworu. 
Wypracowanie zawiera 259 słowa. 

Streszczenie noweli „Tadeusz”. Praca stanowi streszczenie noweli 
„Tadeusz’ autorstwa E. Orzeszkowej. Może ona być gotowym 
wypracowaniem, bądź też krótką notatką z treści noweli pozytywistycznej. 
Tytułowy Tadeuszek był jedynym i długo wyczekiwanym dzieckiem pewnego 
chłopskiego, biednego małżeństwa. Od najmłodszych lat dziecko musiało 
podążać za matką do prac, które matka wykonywała na dworach i polach 
dworskich. Pochłonięta pracą kobieta nie miała czasu dla swojego synka. 
Wypracowanie zawiera 371 wyrazów. 

Streszczenie noweli „Dobra pani”. Poniższe wypracowanie z języka 
polskiego stanowi streszczenie noweli E. Orzeszkowej pod tytułem „Dobra 
pani”. Może ono być gotową pracę domową, bądź krótką notatką z treści 
noweli pozytywistycznej. Tytułową bohaterką jest bardzo zamożna kobieta, 
która ceniona była wśród znajomych za swoją dobroczynność. Szanowano ja 
również dlatego, że pani Krzycka, bo tak się nazywała bohaterka, 
postanowiła przyjąć pod swój dach pewną małą dziewczynkę, która 
pochodziła z biednej rodziny. Wypracowanie zawiera 503 wyrazy. 

Charakterystyka Mieczysława Lipskiego - „A..b..c.”. Poniższe 
wypracowanie z języka polskiego stanowi pełną charakterystykę Mieczysława 
Lipskiego, jednego z bohaterów noweli „A…b…c…” autorstwa E. 
Orzeszkowej. W pracy zawarte są główne elementy charakterystyki takie jak 
przedstawienie postaci, jej wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, działalność 
bohatera oraz ocena postaci. Wypracowanie zawiera 507 wyrazów. 

Charakterystyka Joanny Lipskiej - „A…b…c…”. Poniższe wypracowanie  
z języka polskiego stanowi pełną charakterystykę Joanny Lipskiej, głównej 
bohaterki noweli „A…b…c…” autorstwa E. Orzeszkowej. W pracy zwarte są 
główne elementy charakterystyki takie jak przedstawienie postaci, jej wygląd 
zewnętrzny, cechy charakteru, działalność bohaterki oraz ocena postaci. 
Wypracowanie zawiera 538 wyrazów. 

Streszczenie noweli „A…b…c…”. Wypracowanie z języka polskiego jest 
krótkim streszczeniem noweli „A…b…c…” autorstwa E. Orzeszkowej. Jest to 



nowela, której główna bohaterka poprzez swoją działalność realizuje 
pozytywistyczne hasło pracy u podstaw. Joasia, bo tak ma na imię wiedzie 
bardzo skromne życie wraz z bratem Mieczysławem. By nieco wzmocnić 
budżet postanawia za drobną opłatą nauczać języka polskiego najbiedniejsze 
dzieci w okolicy. Wypracowanie zawiera 466 wyrazów. 

Problematyka i przesłania w wybranych nowelach Orzeszkowej.  
Wypracowanie na temat obrazu życia Polaków i losu dzieci  
w zaborze rosyjskim na przykładzie nowel Elizy Orzeszkowej „ABC…”  
i „Dobra Pani”. Utwory ukazują dramatyczne życie ludzi z najuboższych 
dzielnic miasta. Autorka przedstawia losy dzieci i ich rodzin. Zawarła 
przesłania społeczne jak należy postępować i czego trzeba dokonać, by 
zmienić losy najbiedniejszych na lepsze. Orzeszkowa ukazała dwa typy 
bohaterek Joannę i Ewelinę, których postępowanie wobec dzieci jest 
diametralnie różne. Pierwsza prezentuje postawę właściwą i godną 
naśladowania, a druga postawę negatywną, godną pogardy. Wypracowanie 
zawiera 814 wyrazów. 

 



 

 


