
Temat:  Prawdziwy dżentelmen. Charakterystyka Fileasa Fogga. 

Dzisiaj opowiemy sobie o głównym bohaterze. Pamiętacie pewnie, że pisząc 

charakterystykę, trzeba zacząć od : przedstawienia postaci, później opisać 

wygląd zewnętrzny, następnie cechy charakteru. Na koniec oceniamy postać. 

Zapiszcie sobie temat w  zeszycie i materiał do charakterystyki: 

Przestawienie postaci- człowiek około 40 lat, bardzo bogaty, mieszkaniec 

Londynu i członek ekskluzywnego klubu „Reforma”. 

Wygląd zewnętrzny: wysoki, elegancki i przystojny, o szlachetnej twarzy. 

Włosy koloru blond, posiadał jasne bokobrody. Miał szerokie czoło i bladą cerę. 

Cechy osobowości: Spokojny, z natury powolny, dokładny, punktualny i 

pedantyczny. Nigdy nie tracił zimnej krwi, był opanowany. Mimo różnych 

przeciwności losu zawsze myślał racjonalnie. Był skupiony na celu podróży, a 

nie na poznawaniu uroków świata. Mimo że nie zdradzał swoich uczuć, był 

zdolny do poświęceń wobec najbliższych, czuł się za nich odpowiedzialny. Fogg 

to człowiek honoru- zakład i pojedynek były dla niego bardzo ważne. Był 

uczciwy i lojalny wobec ludzi, szczodry i zdolny do szlachetnych gestów. Pan 

Fogg odznaczał się przede wszystkim ogromną punktualnością i matematyczną 

wprost dokładnością. Słynął ze swej pedanterii. Był perfekcjonistą, wszystko co 

robił, robił idealnie.  (koniec notatki) 

Pan Fogg był angielskim dżentelmenem. Co to znaczy? Słowo dżentelmen 

oznacza mężczyznę mającego nienaganne maniery, elegancko ubranego. 

Pamiętajcie, że akcja rozgrywa się w XIX wieku, panowały wtedy inne 

obyczaje, kultura i zasady savoir vivre’u ( np. gdy jankeski generał potrącił go 

podczas wiecu na ulicach San Francisco, obiecał mu pojedynek. Doszło do 

niego w pociągu jadącym do Nowego Jorku -przerwali go Indianie. Albo 

szacunek jakim darzyło się w tamtych czasach kobiety, usługiwano im przy 

stole itp.).  Jego elegancja, stosunek do Audy, takt i nienaganne maniery w 

każdej sytuacji, poczucie godności i honoru, lojalność do siebie i innych czynią 

go wzorem dżentelmena. 

W naszej charakterystyce brakuje oceny postaci. Napiszcie proszę w zeszycie, 

co sądzicie o Fileasie Foggu. Czy jest bohaterem godnym naśladowania? 

Dlaczego?    

Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam!  


