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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.R.R. Tolkien 

„Hobbit” 

  

Opisy wypracowań: 

 

Charakterystyka Hobbitów. Wypracowanie jest charakterystyką plemienia 
Hobbitów, bohaterów powieści J. R. R. Tolkiena „Władca Pierścieni i „Hobbit, 
czyli tam i z powrotem”. Hobbici to istoty niskiego wzrostu i krępej postury, 
ubierający się najczęściej w kolorowe jaskrawe ubrania. Są niezwykle mili  
i spokojni. Wiodą stateczne życie, uprawiając ziemię, wytwarzając narzędzia. 
Wolne chwile spędzają w gospodach na paleniu fajek i opowiadaniu różnych 
ciekawych historii. Wypracowanie zawiera  439 wyrazów. 

Charakterystyka Golluma. Poniższe wypracowanie stanowi charakterystykę 
jednego z licznych bohaterów powieści Tolkiena pod tytułem „Hobbit, czyli 
tam i z powrotem”. Jest to przerażająca swoim wyglądem dość tajemnicza 
istota. Nie znamy jej pochodzenia, a ni historii. Wiadomo jednak, że jest 
czarny, śliski, ma wielkie jasne oczy i groźne spojrzenie. Żyje w jaskiniach, 
ciemnych i wilgotnych, żywi się surowym mięsem. To on jest właścicielem 
Pierścienia, który trafi w ręce Bilba Bagginsa. Wypracowanie zawiera  394 
wyrazy. 

Charakterystyka Beorna. Poniższe wypracowanie z języka polskiego 
stanowi charakterystykę Beorna, jednego z bohaterów powieście Tolkiena 
„Hobbit, czyli tam i z powrotem”. Był to „olbrzymi mężczyzna; miał bujną, 
czarną czuprynę i gęstą, długą, czarną brodę, ramiona i łydki nagie,  
z węzłami potężnych mięśni wyraźnie zarysowanymi pod skórą. Ubrany był  
w wełnianą bluzę sięgającą do kolan i wspierał się na ogromnym toporze”. 
Był pół człowiekiem, pół niedźwiedziem. Był zaciekłym wrogiem orków  
i goblinów. Wypracowanie zawiera 388  wyrazów. 

Charakterystyka Thorina Dębowej Tarczy. Wypracowanie jest 
charakterystyką jednego z bohaterów książki J. R. R. Tolkiena, zatytułowanej 
„Hobbit, czyli tam i z powrotem”. Thorin należał do rasy krasnoludów. Był 
potomkiem Króla spod Góry, miał być dziedzicem spuścizny miasta Dal, które 
słynęło z krasnoludzkich skarbów i niezwykłych wytworów. Był on przywódcą 
krasnoludów, ale poddani zwykli wykonywać jego polecenia nie z szacunku, 
lecz z przyzwyczajenia. Wypracowanie zawiera  452 wyrazy. 

Charakterystyka Bilbo Bagginsa. Wypracowanie / charakterystyka 
głównego bohatera powieści „Hobbit” J. R. R. Tolkiena, Bilbo Bagginsa. Jakie 
są cechy charakterystyczne Bilbo Bagginsa przed wyprawą i jakie zmiany  
w nim zachodzą w trakcie wyprawy z Krasnoludami? Jaki wpływ mają na 



bohatera przeżyte przygody? Czy Bilbo jest postacią godną naśladowania? 
Wypracowanie zawiera 363 wyrazy. 



 

 


