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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 – Fiodor Dostojewski

„Zbrodnia i kara”
 

Opisy wypracowań:

Geneza,  czas  i miejsce  akcji  utworu. Poniższe  wypracowanie  zawiera 
omówienie  genezy,  czasu  i miejsca  akcji  utworu  Fiodora  Dostojewskiego 
„Zbrodnia  i kara”.  Zamysł  i wizerunek głównego bohatera  powstawał  około 
piętnastu  lat.  w tekście  podano  wszystkie  najważniejsze  informacje,  daty 
i wątki.  Całość  może  również  posłużyć  jako  sprawdzian  z wiadomości 
o lekturze. Tekst zawiera 313 słów.
Analiza  utworu. Wypracowanie  zawiera  prezentację   tematyki  utworu 
Fiodora  Dostojewskiego  pod  tytułem  „Zbrodnia  i kara”.  Analizujący  treść 
czytelnik mógłby skupić się na głównej postaci jaką jest Rodion Romanowicz 
Raskolnikow,  to on przecież dopuszcza się zbrodni za którą ponosi  srogą 
karę.  Tym samym słowa zawarte  w tytule odnosiły by się do jedynie  jego 
czynów oraz późniejszej przemianie Raskolnikow. Gdy jednak przyjrzymy się 
osobowością  kolejnych  bohaterów zauważymy jak  bardzo szeroko zostaje 
ukazana tematyka tytułowej zbrodni oraz kary. Całość zawiera 749 słowa.
„Zbrodnia  i kara”  jako  powieść  polifoniczna.  Poniższe  wypracowanie 
prezentuje  lekturę  „Zbrodnia  i kara”  Fiodora  Dostojewskiego  jako  powieść 
polifoniczną.  Niezwykłość  dzieła  oraz  talent  autora  podkreśla  doskonałe 
połączenie  w jedną  spójna  całość  wątków  o charakterze:  społecznym, 
filozoficznym, psychologicznym, kryminalnym i detektywistycznym. w tekście 
wyjaśniono znaczenie i pochodzenie terminu polifonia, powieść polifoniczna 
i jej cechy, metoda pro i contra, wskazano jakie elementy dzieła wskazują na 
jego polifoniczność. Całość zawiera 363 słowa.
Charakterystyka  Swidrygajłowa.  Poniższe  wypracowanie  stanowi 
charakterystykę  Swidrygajłowa,  jednej  z głównych  postaci  „Zbrodni  i kary” 
Fiodora  Dostojewskiego.  z treści  lektury  wyłaniamy  szereg 
charakterystycznych  cech  fizycznych  postaci.  To  barczysty,  niemłody  już 
mężczyzna,  którego twarz pokrywa gęsta  jasna broda koloru  jasny blond. 
Dowiadujemy  się  również  jak  przebiegało  życie  postaci  pełne  zbrodni, 
oszustw i okrucieństwa. Wypracowanie zawiera 532 słów.
Charakterystyka  Soni. Poniższe  wypracowanie  stanowi  charakterystykę 
Soni jednej z postaci lektury „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego. Pełne 
imię i nazwisko bohaterki  to Zofia  Siemionowna Marmieładowa.  Sonia jest 
swoistym połączeniem dwóch kontrastujących ze sobą obrazów: prostytutki 



i skromnej,  dobrotliwej  dziewczyny.  Analiza  lektury  pozwala  wyjaśniać 
i zrozumieć to zaskakujące połączenie. Wypracowanie zawiera 437 słów.
Rola Sonii na tle lektury. Wypracowanie dotyczy bohaterki utworu „Zbrodnia 
i kara”  Dostojewskiego.  Sonia  jest  osobą,  która  miała  ogromny wpływ  na 
„odrodzenie”  Raskolnikowa.  Opracowanie  zawiera  również  interpretację 
fragmentu książki. Całość zawiera 418 słów.
Charakterystyka  Raskolnikowa. Charakterystyka  Rodiona  Romanowicza 
Raskolnikowa,  Rodion  Romanowicz  Raskolnikow,  Zbrodnia  i kara  Fiodor 
Dostojewski, Zbrodnia i kara bohaterowie, motyw zbrodni, Fiodor Dostojewski 
Zbrodnia i kara, Zbrodnia i kara analiza. Tekst zawiera 396 słów.
Sny  Raskolnikowa.  Wypracowanie  interpretacyjne  fragmentów  utworu 
„Zbrodnia i kara” Dostojewskiego, które dotyczy  snów Raskolnikowa. Jest to 
jeden  z najważniejszych  elementów,  który  pomoże  zrozumieć  osobowość 
głównego bohatera. Całość zawiera 418 słów.
Teoria  Raskolnikowa.  Wypracowanie  dotyczące  lektury  „Zbrodnia  i kara” 
Dostojewskiego.  Opracowanie  charakteryzuje  sylwetkę  głównego  bohatera 
Rodiona  oraz  analizuje  jego  ideę  i przyczyny  zabicia  człowieka.  Całość 
zawiera 403 słowa.
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