
Klasa 8a - 26.03.2020r. (czwartek) 

Temat: Charakteryzujemy wybranego bohatera Syzyfowych prac- Stefana Żeromskiego. 

Materiały: lektura; plan charakterystyki bohatera literackiego, kartka A4 z marginesem 

            Przykładowy plan charakterystyki bohatera literackiego 

1. WSTĘP- prezentacja postaci. Napisz krótko, kim jest ta postać, jak się 

nazywa, z jakiej rodziny pochodzi,  bohater książki- tytuł, autor. 

2.ROZWINIĘCIE 
a) wygląd zewnętrzny – wzrost, budowa ciała, kształt i rysy twarzy, włosy, oczy, nos, 

usta, ubiór itd.; ogólne wrażenie, np. przystojny, elegancki, sympatyczny itd. 

b) usposobienie (dziecinne, flegmatyczne, kapryśne, koleżeńskie, optymistyczne, 

łagodne, przekorne, spokojne, wrażliwe, gwałtowne, nerwowe itd.). 

c) najważniejsze cechy umysłu (zdolny, odznacza się znakomitą pamięcią, 

spostrzegawczy, dowcipny, umiejący radzić sobie w każdej sytuacji, zaradny, 

posiadający różnorodne zainteresowania) 

            d) charakter: 

- stosunek do innych ludzi (rodziców, kolegów, nauczycieli, itp.) – życzliwy, 

okazujący szacunek, tolerancyjny, wyrozumiały, serdeczny, ciepły, obojętny, 

krytyczny, wrogi, lekceważący, zarozumiały itp., 

- stosunek do samego siebie – wymagający wobec siebie, krytyczny, sprawiedliwy w 

ocenie swego postępowania, poważnie myślący o swej przyszłości, odważny, 

bezkrytyczny, pewny siebie itd., 

- stosunek do obowiązków – obowiązkowy, pracowity, leniwy, odpowiedzialny, 

punktualny, niedbały, rzetelny, sumienny, drobiazgowy itp., 

-  stosunek do przyrody  

- poglądy, ideały życiowe, np.: trzeźwo patrzący na życie, idealista, zwolennik 

twardej ręki, dobroduszny, działacz społeczny/religijny, ateista, niedowiarek, 

marzyciel pragnący zmienić świat, przeciwnik wszelkiego zła itd. 

3. ZAKOŃCZENIE- ocena postaci np.: jest mi bliska, podziwiam ją, jestem 

pełna uznania dla ..., chłopiec ten stał się moim prawdziwym przyjacielem, 

zaprzyjaźniłem się z tym człowiekiem (bohaterem), stał się moim autorytetem, 

imponuje mi, pragnę go naśladować, wzbudził moją sympatię. Warto rozwinąć nieco 

tę część i dodać kilka zdań o tym, co spowodowało, że masz właśnie taką, a nie 

inną opinię. 

 

Zadanie: Napisz charakterystykę Jędrzeja Radka lub Marcina Borowicza na podstawie 

zgromadzonych informacji o bohaterach lektury (pamiętaj o akapitach, zaplanuj swoją pracę 

tak, aby nawiązać do przykładów zachowań bohatera w treści powieści, unikaj powtórzeń i 

dbaj o poprawność logiczną i ortograficzną zapisu; optymalna objętość: strona A4, min ¾ 

strony A4). 

Proszę o przesłanie  zdjęć napisanych przez Was prac na adres: sylwiaamrogowicz@gmail.com   

Pamiętajcie o czytelności zdjęć 

 


