Opis postaci
Opis postaci
Przedmiotem tej formy opisu jest osoba, której autor opisu dokładnie się przyjrzał, lub
bohater literacki, o którym przeczytał książkę. Opis postaci dotyczy wyglądu zewnętrznego
osoby, pomija natomiast charakter postaci, uosobienie, zainteresowania. I tym właśnie się różni
od charakterystyki.
Pisząc opis postaci:
1. zachowaj kolejność prezentacji; zacznij od informacji ogólnych, a następnie przejdź
do szczegółów;
2. weź pod uwagę:
a. przedstawienie postaci: imię, nazwisko, wiek, czym się zajmuję, gdzie
mieszka
b. wygląd postaci: twarz (np. okrągła, podłużna, opalona, rumiana), nos
(np. mały, zadarty, orli, szeroki) usta (np. drobne, ładne, zarysowane,
malinowe, szerokie), włosy (np. długie, krótkie, kręcone, proste, blond,
ciemne), brwi (ciemne, regularne, zrośnięte), sylwetka (np. smukła, wysoka,
niska, otyła),
c. sposób poruszania się: jak modelka, z wdziękiem, ociężale, niepewnie stawia
kroki;
d. styl ubierania się: modnie, elegancko, wytwornie, staroświecko, nas sportowo,
młodzieżowo,
e. sposób wypowiadania się: mówi szybko, cicho, drżącym głosem, płynnie,
zacinając się, dobitnie,
3. ocen postać, przedstaw swój stosunek do niej;
4. zadbaj o poprawność i estetykę zapisu.
Romek uczy się w klasie VI. i jest moim najlepszym kolegą. Znamy się bardzo dobrze.
Mieszkamy przy tej samej ulicy, a w szkole siedzimy w jednej ławce.
Mój kolega ma proste, czarne włosy, zawsze krótko przystrzyżone. Jego twarz jest
podłużna. Ma niebieskie oczy i szerokie, mocno zarysowane usta. Widać to wyraźnie, kiedy
Romek się śmieje, a zdarza się to często. Nos ma nieduży i lekko zaokrąglony. Jest to chłopak
dość wysoki i szczupły. Chodzi wyprostowany, pewnym krokiem. W jego sposobie poruszania
się widać zwinność i szybkość. Gdy rozmawia, dużo gestykuluje i często robi różne miny. Mówi
wyraźnie i śmiało, lecz czasami trochę głośno. Najczęściej ubiera się w spodnie dżinsowe
i sportową bluzę. Dba o estetyczny wygląd.

Romek jest dobrym i lubianym kolegą. Zawsze znajdzie czas na wspólną zabawę,
a w chwilach trudnych można liczyć na jego pomoc.

