
02.06.2020 

03.06.2020 

 

TEMAT: Jacy oni są? - ćwiczenia charakterystyka. (2 nr lekcji) 

 

NOTATKA  

 

Charakterystyka to forma wypowiedzi ustnej lub pisemnej, która ma na celu przedstawienie cech 

zewnętrznych i wewnętrznych postaci rzeczywistej, literackiej lub fikcyjnej. Analizie podlega nie 

tylko zewnętrzny wygląd prezentowanej osoby (jak w wypadku opisu postaci), lecz również jej sposób 

zachowania, charakter, intelekt, styl życia i wyznawane poglądy. Szczególną formą charakterystyki 

jest autocharakterystyka, czyli próba przedstawienia samego siebie 

 

przedstawienie postaci 

 Jak się nazywa? 

 Skąd pochodzi? 

 Ile ma lat? 

 Gdzie mieszka? 

 Itd. 

Wygląd postaci 

 Jaki ma wzrost? 

 Jaki ma kolor włosów? 

 W jaki sposób się porusza? 

 Itp. 

Cechy charakteru 

 Jakie ma zalety? 

 Jakie ma wady? 

 Co wyróżnia jej charakter? 

 Itp. 

Sposób zachowania 

 W jaki sposób się zachowuje? 

 Czy ma jakieś stałe przyzwyczajenia, powiedzonka? 

 W jaki sposób traktuje innych ludzi? 

 Itp. 

Zainteresowania 

i umiejętności 

 Czym się interesuje? 

 Jakie ma zdolności? 

 Na czym zna się dobrze? 

 Itp. 

Poglądy i wartości 

 Jaki wyznaje światopogląd? 

 Jakie ma życiowe cele? 

 Co pragnie osiągnąć? 

 Itp. 

Ocena postaci 

 W jaki sposób autorka/autor charakterystyki postrzega prezentowaną 

postać? 

 Za co podziwia się charakteryzowaną postać? 

 Co irytuje autorkę/autora charakterystyki w prezentowanej postaci? 

 Itp. 

 

1. Zapisz przy każdym elemencie charakterystyki po trzy określające go wyrazy, 

wybrane spośród podanych. 

pogodny, odważny, naiwny, bystry, spontaniczny, zazdrosny, porywczy, mądry, 

inteligentny 

 

 

Intelekt: ____________________________________________________________________ 

 

Usposobienie: _______________________________________________________________ 

 



Charakter: __________________________________________________________________ 

 

2. Podaj nazwy cech charakteru, które odpowiadają znaczeniu poszczególnych 

związków frazeologicznych. 

 

mieć stalowe nerwy – 

mieć gołębie serce – 

mieć pstro w głowie – 

mieć bujną wyobraźnię – 

nie potrafić usiedzieć w miejscu – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

04.06.2020 

05.06.2020 

TEMAT: Przypomnienie zasad pisowni wyrazów z ch i h . (2 nr lekcji) 

 

Zasady pisowni z ch 

 

1. Na końcu wyrazu: dach, strych, schodach 

Wyjątki: druh (bo wymienia się na drużyna, ale o tym później) i obce nazwy własne: Czatyrdah, 

Utah 

2. Gdy wymienia się na „sz” w innej formie danego wyrazu albo w wyrazie pokrewnym: mucha – 

muszka, musze, blacha – blasze, duch – duszek 

3. Po literze „s”: schlebiać, schab, pascha 

Wyjątki: dysharmonia, fisharmonia oraz wyrazy zapożyczone z angielskiego, w których „sh” 

czytamy jako „sz” – show 

4. W cząstkach chalko-, chiro-, chondro-, choreo-, chrono-, chryzo-

np. chalkopiryt, chiromanta, chondropatia, choreografia, chronologiczny, chryzokola 

 

 

Zasady pisowni h 

1. Gdy h wymienia się na g, ż, z innej formie danego wyrazu albo w wyrazie pokrewnym: wahanie – 

waga, druh – drużyna, błahy – błazen 

2. Po literze z: zharmonizować, zhańbić 

3. W cząstkach hekto-, helio-, hetero-, higro-, hiper-, hipo-, homeo-, homo-, hydro-: np. hektolitry, 

heliocentryczny, heteroseksualny, higroskopijny, hiperbola, hipochondryk, homeopatyczny, 

homogenizowany, hydrolog 

 

 


