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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 – Małgorzata Musierowicz 

„Opium w rosole” 

  

Opisy wypracowań: 

 

Charakterystyka profesora Dmuchawca. Wypracowanie stanowi 
charakterystykę profesora Dmuchawca, bohatera występującego w powieści 
Małgorzaty Musierowicz pod tytułem „Opium w rosole”. Profesor był 
potarganym, siwym mężczyzną o niezwykle łagodnym usposobieniu. Był 
dziadkiem Janki Krechowicz i byłym nauczycielem w poznańskim liceum. Był 
sympatycznym człowiekiem i wspaniałym nauczycielem. Uczniowie cenili go  
i szanowali. Profesor rozumiał potrzeby uczniów i ich problemy. 
Wypracowanie zawiera  417 wyrazów. 

Charakterystyka Matyldy Stągiewki. Wypracowanie jest charakterystyką 
Matyldy Stągiewki, jednej z bohaterek występujących w powieści „Opium  
w rosole” Małgorzaty Musierowicz. Matylda była piękną i zgrabną dziewczyną 
o bladozłotych włosach. Pochodziła z bogatej rodziny i była zawsze dobrze  
i modnie ubrana. Nie była jednak miłą dziewczyną, naśmiewała się  
z biedniejszych kolegów i koleżanek, wykorzystywała swój wdzięk i urok 
osobisty do rozkochiwania w sobie chłopców i porzucania ich, co sprawiało jej 
nieprzyzwoitą przyjemność. Wypracowanie zawiera  493 wyrazy. 

Charakterystyka Piotra Ogorzałki. Wypracowanie dotyczy Piotra Ogorzałki, 
jednego z bohaterów powieści Małgorzaty Musierowicz pod tytułem „Opium  
w rosole”. Piotr jest trzydziestoparoletnim mężczyzną po przejściach, który 
mieszka wraz z młodszym bratem w Poznaniu. Ciężko pracuje, by mieć na 
utrzymanie siebie i Maćka. Jednak żyją bardzo skromnie. Największą pasją 
pana Piotra jest łowienie ryb. Bohater jest człowiekiem samotnym  
i nieszczęśliwym.. Wypracowanie zawiera  402 wyrazy. 

Charakterystyka Maćka Ogorzałki. Poniższe wypracowanie stanowi pełną 
charakterystykę Maćka Ogorzałki, bohatera występującego w powieści 
Małgorzaty Musierowicz pod tytułem „Opium w rosole”. Maciek to 
osiemnastoletni, „wysoki, zgrabny chłopak o bardzo ładnych oczach i bardzo 
czerwonych uszach oraz bujną, jasną czupryną.” Mieszkał razem z bratem 
Piotrem w jednej z poznańskich kamienic. Wypracowanie zawiera  450 
wyrazów. 

Charakterystyka Janki Krechowicz. Wypracowanie stanowi 
charakterystykę Janki Krechowicz, bohaterki występującej w powieści 
młodzieżowej „Opium w rosole” autorstwa Małgorzaty Musierowicz. Janka, 
czyli Kreska, mieszka wraz z dziadkiem, profesorem Dmuchawcem  



w Poznaniu, gdzie uczęszcza do jednego z liceów. Kreska to bardzo 
samodzielna i dzielna dziewczyna, dorabiała szyciem, również sobie 
wymyślała stroje. Wypracowanie zawiera 521 wyrazów. 

Charakterystyka Ewy Jedwabińskiej. Charakterystyka dotyczy Ewy 
Jedwabińskiej, jednej z bohaterek książki Małgorzaty Musierowicz pod 
tytułem „Opium w rosole”. Pani Ewa jest nauczycielką w poznańskim liceum. 
Jednak nie jest dobrą nauczycielką, ma kiepskie relacje z młodzieżą, nie 
stara się jej poznać i lepiej zrozumieć. Od samego początku daje 
wychowankom do zrozumienia, że bycie nauczycielką nie jest szczytem jej 
aspiracji, i że nie sprawia jej to przyjemności. Wypracowanie zawiera  442 
wyrazy.  

Charakterystyka Aurelii Jedwabińskiej. Poniższe wypracowanie stanowi 
charakterystykę Aurelii jedwabińskiej, bohaterki występującej w książce 
Małgorzaty Musierowicz, zatytułowanej „Opium w rosole”. Dziewczynka, choć 
ma dopiero sześć lat, przezywa bardzo poważne problemy. Brakuje jej 
rodzicielskiej troski i wsparcia, matczynej miłości i pozytywnych emocji.  
W domu rodzinnym czuje się samotna i opuszczona. Nie czuje się związana 
z rodzicami, bo nie okazują jej wystarczających uczuć. Wypracowanie 
zawiera  449 wyrazów. 

 



 

 


