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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 – Leon Kruczkowski 

„Niemcy” 

  

Opisy wypracowań: 

 

Charakterystyka Liesel Sonnenbruch. Liesel Sonnenbruch była jedną  
z postaci występujących w dramacie L. Kruczkowskiego pod tytułem 
„Niemcy”. Była ona synową i wdową po synu profesora i Berty 
Sonnenbruchów. Mieszkała wraz z nimi. Nie rozumiała poglądów profesora. 
Miała mu za złe, że nie wspiera hitlerowskich Niemiec, i że przynosi swoim 
zachowaniem wstyd rodzinie. Dużo lepsze relacje łączyły kobietę z Willim, 
bratem zmarłego męża. Obojga łączyła wspólna ideologia i nienawiść do 
innych ludzi. Kobieta była chora z nienawiści, bo w wojnie straciła męża,  
a w wyniku bombardowania dwoje dzieci. Wypracowanie zawiera 408 
wyrazów. 

Charakterystyka Berty Sonnenbruch. Jeśli potrzebujesz charakterystyki 
Berty Sonnenbruch, jednej z bohaterek dramatu L. Kruczkowskiego pod 
tytułem „Niemcy” to zapoznaj się z poniższą pracą. Być może okażę się 
właśnie tym czego potrzebujesz. Berta była żoną profesora Waltera 
Sonnenbrucha oraz matką trojga dzieci: Eryka, Ruth i Williego. Jej najstarszy 
syn Eryk zginął w walce o władzę Niemiec nad całą Europą. Kobieta była 
pogodzona z tą śmiercią, bowiem wierzyła w wyższość Niemiec nad innymi 
narodami, podzielała faszystowskie poglądy. Była dumna, że jej syn poległ 
dla tak ważnej i wzniosłej sprawy. Nie czuła rozpaczy, bo utożsamiała swój 
ból z innymi matkami, których synowie też polegli na frontach. Wypracowanie 
zawiera 364 wyrazy. 

Charakterystyka Ruth Sonnenbruch. Jedną z bohaterek występujących  
w dramacie „Niemcy” autorstwa L. Kruczkowskiego była Ruth Sonnenbruch. 
Była ona córką Waltera i berty Sonnenbruchów. Była to piękna młoda kobieta 
o artystycznej duszy. Uważała się za kobietę niezależną, wrażliwą na piękno. 
Była pewną siebie i silną kobietą. Nie przeszkadzał jej fakt, że Niemcy 
podbijały Europę. Podobnie jak jej ojciec odrzucała odpowiedzialność za to 
co zrobił jej naród. Uważała, że nie wtrącając się nie czyni nikomu żadnej 
krzywdy. Sama też nigdy nie brała czynnego udziału w działaniach na rzecz 
faszyzmu. Wypracowanie zawiera 377 wyrazów. 

Charakterystyka Williego Sonnenbrucha. Jednym z bohaterów 
występujących w dramacie L. Kruczkowskiego pod tytułem „Niemcy” był Willi 
Sonnenbruch. Był on synem profesora i Berty Sonnenbruchów oraz bratem 
Ruth i zmarłego Eryka. Willi był dwudziestokilkuletnim przystojnym 
mężczyzną.. Wychowywał się w szeregach Hitlerjugend. Studiował też 



historię sztuki, na której piękno był bardzo wrażliwy. Jednak jako oficer SS był 
człowiekiem bezwzględnym i okrutnym, pozbawionym ludzkich uczuć i litości. 
Wypracowanie zawiera 378 wyrazów. 

Charakterystyka Waltera Sonnenbrucha. Poniższe wypracowanie z języka 
polskiego stanowi charakterystykę Waltera Sonnenbrucha, bohatera 
występującego w dramacie pod tytułem „Niemcy” napisanego przez  
L. Kruczkowskiego. Sonnenbruch był profesorem biologii i międzynarodowym 
autorytetem w tej dziedzinie. Był wybitnym intelektualistą, człowiekiem 
wykształconym oddanym swej pracy. Cieszył się uznaniem i szacunkiem 
wśród innych naukowców. Był ojcem trojga dzieci i mężem Berty. 
Wypracowanie zawiera 599 wyrazów. 

 



 

 


