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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 – Henryk Sienkiewicz 

„Szkice węglem” 

  

Opisy wypracowań: 

 

Charakterystyka Wawrzona Rzepy. Wypracowanie dotyczy Wawrzona 
Rzepy, bohatera noweli „Szkice węglem” H. Sienkiewicza i stanowi 
charakterystykę tego bohatera. Wawrzon był dobrym ojcem i mężem. Ciężko  
i uczciwie pracował, by zapewnić rodzinie jak najlepszy byt. Jednak pisarz 
gminny Zołzikiewicz miał ochotę na jego żonę i uknuł spisek, dzięki któremu 
Rzepa miał trafić do wojska. Mężczyzn pod wpływem alkoholu podpisał 
stosowne dokumenty i w ten sposób przypieczętował swój los. Wypracowanie 
zawiera 519 wyrazów. 

Charakterystyka Marii Rzepowej. Wypracowanie z języka polskiego 
stanowi charakterystykę Marii Rzepowej, bohaterki występującej w noweli 
Henryka Sienkiewicza pod tytułem „Szkice węglem”. Kobieta mieszkała we 
wsi Barania Głowa wraz ze swoim mężem Wawrzonem Rzepą. Była to 
piękna młoda kobieta, kochająca matka i żona. Była wspaniałą, pracowitą  
i zaradną gospodynią. Była jednak chłopką, prostą i niewykształconą, trochę 
naiwną osobą, którą można było łatwo wykorzystać. Wypracowanie zawiera 
506 wyrazów. 

Charakterystyka Zołzikiewicza. Poniższe wypracowanie stanowi pełną 
charakterystykę Zołzikiewicza, jednego z bohaterów utworu H. Sienkiewicza 
pod tytułem „Szkice węglem” całość jest poparta cytatami z książki. Głównym 
bohaterem jest pisarz gminny ze wsi Barania Głowa, który uważa się za 
człowieka inteligentnego i wykształconego. Tymczasem zna jedynie 
podstawowe przepisy stosowane w urzędzie gminy. Wypracowanie zawiera 
421 wyrazów. 

Analiza problematyki noweli. Tekst dokładnie omawia i analizuje wymowę 
noweli „Szkice węglem”. Dzięki temu dokładnie zarysowuje się tematyka 
ukazana przez Henryka Sienkiewicza. Głównym bohaterem jest Zołzikiewicz, 
pisarz gminny w miejscowości Barania Głowa. Wykorzystywał on ciemnotę 
chłopów i w zamian za prezenty rzekomo załatwiał ich sprawy. Wypracowanie 
zawiera 345 słów. 

Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza. Opracowanie sprawdzianowe na 
temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza. Kompendium zawiera 
kalendarium z życia pisarza oraz omówienie i interpretację wybranych 
utworów Sienkiewicza. Przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego. Tekst 
zawiera 1009 słów. 



 

 


