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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 – Stefan Żeromski 

„„Ludzie bezdomni”” 

  

Opisy wypracowań: 

 

Interpretacja tytułu. Wypracowanie stanowi interpretacje tytułu powieści 
„Ludzie bezdomni” autorstwa Stefana Żeromskiego. Problematyka 
bezdomności ukazana przez autora dotyczy zarówno jej znaczenia 
dosłownego jak i symbolicznego. Aby móc poprawnie dokonać analizy należy, 
więc wyjaśnić wszystkie te wątki. Poniższy tekst dokładnie omawia wszystkie 
obrazy stworzone przez autora. Całość pozostaje w ścisłym związku  
z tekstem lektury. Wypracowanie zawiera 459 słów. 

Symbol rozdartej sosny. Wypracowanie dokładnie omawia znaczenie 
symbolu – „rozdartej sosny” w lekturze „Ludzie bezdomni” Stefana 
Żeromskiego. Jest on szczególnie istotny gdyż bezpośrednio obrazuje 
psychikę głównego bohatera - doktora Judyma. Tekst dokładnie omawia 
znaczenie symbolu łącząc go z opisem głównej postaci. Całość pozostaje  
w ścisłym związku z treścią książki. Wypracowanie zawiera 362 słowa. 

Życie Tomasza Judyma. „Ludzie bezdomni” to jedno z największych dzieł 
polskiego pisarza Stefana Żeromskiego. Literat w powieści porusza wiele 
istotnych i ważnych wątków. Jednym z najważniejszych tematów 
prezentowanych przez Żeromskiego są losy głównego bohatera, czyli 
Tomasza Judyma, przedstawiciela inteligencji Młodej Polski. Tekst zawiera 
774 słowa. 

Interpretacja utworu. Opracowanie tyczy się lektury Stefana Żeromskiego 
pt. ”Ludzie bezdomni”. Wypracowanie jest charakterystyką Tomasza Judyma  
i zawiera również interpretację utworu. Całe opracowanie liczy 535 wyrazów. 

Charakterystyka Tomasza Judyma. Judym jest człowiekiem samotnym, nie 
zakłada rodziny z ukochaną kobietą jest człowiekiem hojnym, pomaga 
rodzinie brata, troszczy się o jego żonę i dzieci. Pragnie żyć na salonach, ale 
ma poczucie niższości z powodu swojego pochodzenia. Judym jest postacią 
tragiczną. Cechuje się determinacją, by osiągnąć swój cel. Charakterystyka 
Tomasza Judyma składa się z 433 wyrazów. 

 



 

 


