
Język polski 

Klasa B 

Pisanie charakterystyki 

Dzień dobry, 

Dzisiejszym tematem zajęć z języka polskiego będzie pisanie charakterystyki. 

Przypomnę Ci plan charakterystyki oraz przedstawię wzór, tak aby wesprzeć Cię 

w przygotowanym dla Ciebie zadaniu. Mam nadzieję, że przedstawione 

informacje pozwolą Ci napisać charakterystykę. Zapraszam Cię. Życzę 

powodzenia. 

 

Plan charakterystyki: 

1. Przedstawienie postaci, czyli imię i nazwisko, wiek, data urodzenia, 

miejsce zamieszkania, wykształcenie 

2. Cechy wyglądu zewnętrznego, czyli budowa sylwetki, kolor oczu i 

włosów, wzrost, sposób ubierania się 

3. Cechy charakteru, czyli sposób zachowania się w różnych sytuacjach, 

zalety, wady, zainteresowania, poglądy na różne tematy 

4. Moja opinia o postaci, czyli podsumowanie opisu postaci, 

przedstawienie własnego stosunku do postaci 

 

Wzór charakterystyki dwóch bohaterów książki 

Powieść Aleksandra Kamińskiego pt. „Kamienie na szaniec” 
opowiada o pięknej i prawdziwej przyjaźni trzech młodych 
mężczyzn: Alka, Rudego i Zośki. Poniżej przedstawię 
charakterystykę dwóch z nich. Bohaterowie żyli w czasach II 
wojny światowej. Ich młodzieńcze marzenia i plany nie miały 
szansy na zrealizowanie. Na co dzień widzieli  ból, cierpienie i 



nieustannie doświadczali zła. Mogli biernie poddać się wrogowi, 

ale woleli godnie walczyć z okupantem. 

Alek to Aleksy Dawidowski – podharcmistrz, członek 
podziemnej organizacji „Wawer”. Był to wysoki i szczupły 
chłopak, z charakterystyczną płową czupryną oraz niebieskimi 
oczami. Ten młody człowiek zawsze się uśmiechał, 
charakterystycznie żywo gestykulował. Aleksy miał pogodne 
usposobienie. Odznaczał się niesamowitą energią życiową. To 
mężczyzna uczuciowy, a także wrażliwy. Posiadał niezwykle 
cenną cechę, jaką była umiejętność panowania nad sobą. Jak 
na mężczyznę przystało, był sprawny fizycznie. Tak jak wielu 
ludzi żyjących w czasach wojny, wykazywał skłonności do 
ryzyka, co udowadniał w wielu akcjach sabotażowych 
podejmowanych wraz z przyjaciółmi.  Warto dodać, że uwielbiał 
kino. Miał zdolności przywódcze. Szanował u innych szczerość i 
sam też taki był. Wśród jego cech należy wymienić jeszcze 
spontaniczność, bezpośredniość, niesamowitą życzliwość. 
Często objawiał skłonność do autorefleksji. Przyjaciele wiedzieli, 
że to człowiek ambitny i zaradny. To ostatnie łączył z 
pracowitością. W dodatku był wytrwały w postanowieniu, a 
wobec innych uczynny. 

Drugim bohaterem, któremu chciałabym się bliżej 
przyjrzeć, jest Zośka. Tadeusz Zawadzki, bo tak się nazywał, 
był harcmistrzem, komendantem rejonu Mokotów Górny 
podziemnej organizacji „Wawer”. Jego pseudonim wziął się z 
tego, że mężczyzna ten cechował się delikatną cerą, 
regularnymi rysami twarzy, a jego ręce miały długie, subtelne 
palce – typowe cechy dla kobiecej urody. W książce 
przeczytamy, że miał „jasnoniebieskie spojrzenie” i „złociste 
włosy”, a w dodatku „uśmiech zupełnie dziewczęcy”. Trzeba o 

nim powiedzieć, że był wybitnie inteligentny, miał 
wszechstronne zainteresowania. Tak jak koledzy, był sprawny 
fizycznie. Postrzegano go jako urodzonego organizatora, 
dlatego często przyjmował rolę przywódcy – przewodnika. Z 
drugiej strony Zośka postrzegany był jako zamknięty w sobie 
samotnik. Mężczyzna uczuciowy, wrażliwy, niczym bohater 
romantyczny. Wykazywał przywiązanie do rodziny. Wiele 
wydarzeń przedstawianych w powieści ukazało go jako 
człowieka spokojnego wewnętrznie, odznaczającego się 



łagodnością. Do tych cech należy dodać wyrozumiałość i 

odpowiedzialność. Jak na swój wiek był zatem niezwykle 
dojrzały. Podobnie jak Alek, charakteryzował się ambicją i 
zaradnością. Zośka nie należał do ludzi leniwych, wręcz 
przeciwnie – mógłby stanowić wzór pracowitości. W czasach 
wojny przydatną cechą jest zdolność przywidywania i taką 
właśnie zdolność Zośka posiadał. Idealny bohater na trudne 
czasy, bo tak jak jego przyjaciele – Rudy i Alek – odznaczał się 
niebywałą odwagą. 

Powyżej przedstawione postacie literackie stanowią wzór 
godny naśladowania dla współczesnych ludzi, zwłaszcza 
młodych. Alek i Zośka wykazują cechy, których dzisiaj ludziom 
brakuje albo nie zostają one docenione. A szkoda. Przyznać 
trzeba, że Alek, Zośka i Rudy to sprawdzeni przyjaciele i 
odważni bohaterowie na trudne czasy. 

 

 

Zadanie dla Ciebie 

Proszę wybierz jedną postać z książki, filmu , bajki lub ze swojej rodziny i 

napisz jej charakterystykę. Skorzystaj proszę z planu charakterystyki i z 

podanego przykładu wypowiedzi. Życzę Ci powodzenia.  

 

Aneta Trojanowska 

http://www.jaknapisac.com/esej-napisanie-eseju/
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