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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 – J. D. Salinger

„Buszujący w zbożu”
 

Opisy wypracowań:

Charakterystyka  profesora  Spencera. Poniższe  wypracowanie  stanowi 
charakterystykę  profesora  Spencera,  jednego  z bohaterów  książki  J.  D. 
Salingera  pod  tytułem  „Buszujący  w zbożu”.  Był  to  już  przeszło 
siedemdziesięcioletni mężczyzna, który z powodu swej przygarbionej sylwetki 
miał  spore  problemy  w poruszaniu  się.  Było  to  również  powodem  jego 
niezdarności.. Wypracowanie zawiera 340 wyrazów.
Charakterystyka  pana  Antoliniego. Poniższe  wypracowanie  stanowi 
charakterystykę  jednego  z bohaterów  książki  J.  D.  Salingera  pod  tytułem 
„Buszujący  w zbożu”,  pana  Antoliniego.  Był  on  wykładowcą  literatury 
i nauczycielem języka angielskiego w szkole Elkton Hills, do której przez jakiś 
czas uczęszczał główny bohater, Holden Caulfield. Razem z żoną mieszkał 
w Nowym  Jorku.  Był  on  jednym  z ulubionych  nauczycieli  Holdena. 
Wypracowanie zawiera 373 wyrazy.
Charakterystyka  Jane  Gallagher. Poniższe  wypracowanie  stanowi 
charakterystykę  jednej  z postaci  z książki  J.  D.  Salingera  pod  tytułem 
„Buszujący  w zbożu”,  Jane  Gallagher.  Jane  była  postacią  epizodyczną. 
Poznajemy ją głównie z opowiadań Holdena Caulfielda.  Młodzi  poznali  się 
w czasie  wakacji,  gdy  Jane  i jej  rodzina  wynajęli  dom  tuż  obok  domu 
Holdena. Jane według Holdena była bystrą i bardzo inteligentną dziewczyną. 
Wypracowanie zawiera 366 wyrazów.
Charakterystyka  Warda  Stradlatera.   Poniższe  wypracowanie  stanowi 
charakterystykę  jednego  z bohaterów  książki  J.  D.  Salingera  pod  tytułem 
„Buszujący w zbożu”, Warda Stradlatera. Ward był współlokatorem Holdena 
w internacie szkoły „Pencey”. Nie miał on jednak dobrych relacji z Holdenem, 
bo ten za nim po prostu nie przepadał. Ward był bowiem aroganckim i zbyt 
pewnym siebie chłopakiem. Wypracowanie zawiera 380 wyrazów.
Charakterystyka  Alika  Caulfielda. Poniższe  wypracowanie  stanowi 
charakterystykę  jednego  z bohaterów  książki  J.  D.  Salingera  pod  tytułem 
„Buszujący  w zbożu”,  Alika  Caulfielda.  Bohater  nie  występuje  w powieści 
bezpośrednio.  Jest  on  wspominany  przez  głównego  bohatera  i zarazem 
narratora,  Holdena  Caulfielda.  Holden  wspomina  chłopca  bardzo  dobrze. 
Niestety chłopiec zmarł na białaczkę w wieku jedenastu lat. Wypracowanie 
zawiera 322 wyrazy.



Charakterystyka  D.  B.  Caulfielda. D.  B.  Caulfield  był  jedną  z postaci 
występujących w książce J. D. Salingera pod tytułem „Buszujący w zbożu” 
a poniższe  wypracowanie  stanowi  charakterystykę  tego  bohatera.  D.  B. 
mieszkał w Hollywood, gdzie zajmował się pisaniem scenariuszy do filmów. 
Był  najstarszym  bratem  głównego  bohatera,  Holdena  Caulfielda. 
Wypracowanie zawiera 398 wyrazów.
Charakterystyka Phoebe Caulfield. Phoebe Caulfield była jedną z postaci 
występujących w książce J. D. Salingera pod tytułem „Buszujący w zbożu” 
a poniższe wypracowanie stanowi charakterystykę tej bohaterki. Phoebe to 
dziesięcioletnia,  młodsza  siostra  Holdena  Caulfielda.  Pomimo  swego 
młodego wieku była bardzo bystrą i inteligentną dziewczynką.. Starała się być 
wyrozumiała  dla  brata,  ale  dostrzegała  jego  kolejne  błędy  i złe  decyzje. 
Wypracowanie zawiera 396 wyrazów.
Charakterystyka  Holdena  Caulfielda. Poniższe  wypracowanie  z języka 
polskiego  stanowi  charakterystykę  Holdena Caulfielda,  głównego bohatera 
powieści autorstwa „Buszujący w zbożu”. Holden był typowym zbuntowanym 
siedemnastoletnim  chłopcem.  Ubierał  się  elegancko,  pochodził  z dość 
zamożnej  rodziny.  Był  to  bardzo  wrażliwy  i dobry  chłopak.  Nie  potrafił 
zapomnieć o dawnej krzywdzie wyrządzonej zmarłemu bratu. Wypracowanie 
zawiera 645 wyrazów.
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