
CHARAKTERYSTYKA – PISANIE (A2) 
 
 

1. Proszę przeczytać fragmenty i ułożyć je w odpowiedniej kolejności (proszę 

wcześniej pociąć tekst na fragmenty wzdłuż linii). 

 

Moją najlepszą przyjaciółką jest Eliza. Poznałyśmy się jeszcze w szkole 

podstawowej. Do dziś mamy ze sobą kontakt. Ja przeprowadziłam się do Polski 

kilka lat temu, ale często rozmawiam z Elizą przez skype’a. Ona mieszka cały czas 

w Niemczech. 

Eliza w tym momencie nie pracuje, ponieważ wychowuje bliźniaki: Petera i Anę. 

Kiedyś pracowała jako nauczycielka w przedszkolu. W wolnym czasie chętnie czyta, 

 

ogląda seriale, chodzi na spacery i zajmuje się ogrodem. 

 Eliza jest dość wysoką i zgrabną dziewczyną. Wygląda trochę jak modelka. 

Teraz ma krótkie brązowe włosy, ale kiedyś była blondynką. Ma duże brązowe oczy. 

Na co dzień Eliza nosi dżinsy i wygodne bluzki, bo lubi sportowe ubrania. Czasem na 

specjalne okazje takie jak urodziny albo święta ubiera się bardzo ładnie, na 

 

przykład w sukienki i eleganckie buty. 

 Eliza jest bardzo towarzyską osobą. Często razem z mężem i dziećmi 

spotykają się z przyjaciółmi, albo zapraszają znajomych do swojego domu z 

ogrodem. Eliza chętnie też pomaga innym ludziom, nawet jeśli ich dobrze nie zna. 

Jest miła, otwarta i wrażliwa. 

Eliza jest bardzo wesołą i pogodną dziewczyną.  

 

Ma poczucie humoru i lubi opowiadać żarty. Jest też optymistką i dlatego kiedy 

mam problemy, to rozmawiam z nią. Zawsze pomaga mi je rozwiązać. 

Eliza jest też bardzo spokojną i cierpliwą osobą. Rzadko się denerwuje, a w 

 

stresujących sytuacjach powtarza, że wszystko będzie dobrze.  

Moja przyjaciółka ma jedną wadę. Czasami kiedy czegoś bardzo chce jest uparta. 

Trudno ją przekonać, żeby zmieniła zdanie.  

 



 Bardzo lubię Elizę i cieszę się, że mam tak wspaniałą przyjaciółkę. Jest mi 

trochę smutno, że nie mieszkamy blisko siebie i rzadko się spotykamy. Ale mam 

nadzieję, że już niedługo odwiedzi mnie z rodziną.  

 

 

2. Proszę przeanalizować tekst i napisać, jakie elementy powinny być w 

charakterystyce, co jest ważne przy opisie osoby itp.  

(tę część studenci powinni wykonać wspólnie z nauczycielem; przykładowy schemat 

charakterystyki może wyglądać tak:) 

 

SCHEMAT CHARAKTERYSTYKI 

 

KRÓTKA PREZENTACJA OSOBY: 

kim jest, skąd pochodzi, jak długo ją znam, czym się interesuje, itp. 

 

WYGLĄD TEJ OSOBY 

czy ta osoba jest wysoka/niska, szczupła/gruba….., jakie ma włosy, oczy, jak się 

ubiera, itp. 

 

CECHY CHARAKTERU 

jaka jest ta osoba (zalety: wesoła, wrażliwa, towarzyska;  wady: uparta, 

niepunktualna, itp.), przykłady sytuacji, w których się tak zachowuje. 

 

PODSUMOWANIE 

co myślę o tej osobie, czy cieszę się, że ją znam, itp. 

 

3. Zadanie w grupie na lekcji: Proszę napisać charakterystykę  koleżanki/kolegi z 

grupy (można poprosić studentów, żeby nie podawali imienia tej osoby, po 

napisaniu prac można spróbować odgadnąć, o kim mowa).  

 

4. Zadanie domowe: Proszę napisać charakterystykę osoby, którą bardzo lubisz / 

kochasz. 

 


