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Niniejsza praca dotyczy kształtowania się struktury cech osobowości  

oraz jej korelatów w okresie późnego dzieciństwa. Na temat tego, jaki jest katalog oraz 

struktura cech osobowości, jest ogromna literatura, ale dotyczy ona przede wszystkim okresu 

dorosłości. Poza ogólnie przyjętą propozycją pięcioczynnikowej struktury cech osobowości, 

istnieją również kontrpropozycje postulujące istnienie dwóch, trzech, sześciu, czy siedmiu 

cech podstawowych. Biorąc pod uwagę fakt, że struktura cech osobowości stabilizuje  

się w okresie dorosłości – badanie jej kształtowania się we wcześniejszych okresach 

rozwojowych jest istotnym i aktualnym problemem badawczym, a jednocześnie dużym 

wyzwaniem ze względu na trudności metodologiczne, związane ze sposobem pomiaru cech 

osobowości w okresach wcześniejszych, w tym zwłaszcza w dzieciństwie. 

Niniejsza praca podejmuje to wyzwanie i koncentruje się na badaniu katalogu, 

struktury i korelatów cech osobowości za pomocą samoopisu w okresie,  

w którym tej pory rzadko były prowadzone takie badania – w okresie późnego dzieciństwa.  

W literaturze istnieją dane sugerujące jak cechowa struktura osobowości może wyglądać  



u dzieci na tym etapie rozwojowym, jednakże  analizowane dane pochodzą zwykle  

od obserwatorów, a zatem pomijana była perspektywa dziecka. Prezentowana praca wypełnia 

tę lukę i przyjmuje perspektywę dziecka i jego samoopisu.  

Ze względu na fakt, że pięcioczynnikowy model osobowości Costy i McCrae jest 

modelem przyjmowanym najczęściej jako ten, który uzyskał największą liczbę empirycznych 

potwierdzeń, został on przyjęty w niniejszym projekcie jako model wyjściowy,  

który opisujący cechową strukturę osobowości dzieci w okresie późnego dzieciństwa.  

Istniejące metody pomiaru pozwalają na badanie cech osobowości dzieci  

od dziewiątego roku życia, zaś w niniejszej pracy uwzględniono już siedmioletnie dzieci. 

Stało się to możliwe dzięki skonstruowaniu autorskiej metody pomiaru – Obrazkowego 

Pomiaru Cech Osobowości, opartej na kodzie obrazkowym. 

W trakcie badań przeprowadzono trzy pomiary dokonane w półrocznych odstępach w 

grupie dzieci w okresie późnego dzieciństwa, podzielonych na grupę dzieci młodszych  

(klasy 1–3; N = 600; 50,8% chłopców) oraz starszych (klasy 4–6; N = 363; 51,8% chłopców). 

W pierwszym pomiarze w grupie dzieci młodszych przebadano n = 600 (50,8% chłopców)  

w wieku od 6 do 10 lat (Mwiek = 8,41; SDwiek = 1,04), zaś w grupie dzieci starszych n = 363 

(51,8% chłopców) w wieku od 10 do 14 lat (Mwiek = 8,41; SDwiek = 1,04). W drugim 

pomiarze, w grupie dzieci młodszych przebadano n = 265 (52,5% chłopców) w wieku  

od 6 do 10 lat (Mwiek = 8,02; SDwiek = 1,02), zaś w grupie dzieci starszych n = 265  

(50,2% chłopców) w wieku od 10 do 14 lat (Mwiek = 11,29; SDwiek = 0,64). Zaś w ostatnim 

pomiarze, w grupie dzieci młodszych przebadano n = 191 (57,1% chłopców) w wieku od 6 do 

10 lat (Mwiek = 8,20; SDwiek = 1,03), zaś w grupie dzieci starszych n = 213 (47,9% chłopców)  

w wieku od 10 do 13 lat (Mwiek = 11,20; SDwiek = 0,61). 

W opisywanej pracy postawiono cztery hipotezy: (1) Pięcioczynnikowy model 

opisujący strukturę cech osobowości jest dobrze dopasowany do danych w okresie późnego 



dzieciństwa. (2) Wyróżnione czynniki przyjmują teoretycznie przewidywalny wzorzec relacji 

z wartościami, symptomami emocjonalnymi oraz problemowymi zachowaniami.  

(3) Pięcioczynnikowa struktura cech osobowości jest stała (równoważna) między kolejnymi 

pomiarami w badaniach longitudinalnych. (4) Poziom nasilenia cech osobowości nie zmienia 

się w kolejnych pomiarach. W celu weryfikacji wymienionych hipotez zastosowano 

następujące  metody: do pomiaru cech osobowości – Obrazkowy Pomiar Cech Osobowości 

(autorska metoda przygotowana w ramach projektu doktorskiego i częściowo już 

opublikowana (Maćkiewicz, Cieciuch, 2012, 2016) oraz Big Five Questionnaire for Children, 

autorstwa Barbarenelliego, Caprary, Rabasci i Pastorellego (2003) w polskiej adaptacji 

Cieciucha, Toczyłowskiej-Niemiec oraz Barbaraniellego (2016); do pomiaru wartości – 

Picture Based Value Survey for Children, autorstwa Döring, Blauensteinera, Aryusa, 

Drógekampa i Bilsky’ego (2010) w polskiej adaptacji Cieciucha, Harasimczuk i Döring 

(2010); do pomiaru zachowań problemowych – Strengths and Difficulties Questionnaire, 

autorstwa Goodmana (1997) w polskiej adaptacji Skoczeń, Rogozy, Maćkiewicz, Najderskiej 

i Cieciucha (2016), zaś do pomiaru symptomów emocjonalnych – Revised Child Anxiety and 

Depression Scale, autorstwa Chorpity, Moffitt, Graya (2005) w polskiej adaptacji Skoczeń, 

Rogozy, Rogozy, Ebesutaniego i Chorpity (2017). 

Uzyskane wyniki otrzymane z serii analiz strukturalnych wskazują,  

że pięcioczynnikowa struktura cech osobowości jest wprawdzie dość dobrze dopasowana do 

danych w grupie dzieci młodszych oraz starszych, jak również  

w wyróżnieniu na poszczególne badane roczniki, co potwierdziło pierwszą  

z zakładanych hipotez, ale zarazem zanotowano dość dużo ładunków krzyżowych,  

co nie pozwala przyjąć pięcioczynnikowego rozwiązania za najlepsze z możliwych. Wyniki 

analiz relacji cech osobowości ze zmiennymi opisującymi funkcjonowanie motywacyjne, 

emocjonalne i behawioralne wykazały, że cechy osobowości w okresie późnego dzieciństwa 



dobrze przewidują wartości oraz symptomy emocjonalne, natomiast nie przewidują  

w pożądany sposób zachowań problemowych, a zatem – druga z zakładanych hipotez 

uzyskała jedynie częściowe potwierdzenie. Wyniki analiz longitudinalnych sugerują, 

że pięcioczynnikowa struktura cech osobowości jest stabilna i równoważna w kolejnych 

pomiarach – co stanowi potwierdzenie trzeciej zakładanej hipotezy, zaś zachodzące zmiany 

w poziomie nasilenia cech osobowości są niewielkie i ograniczone do spadku poziomu 

nasilenia ekstrawersji, co częściowo potwierdza ostatnią hipotezę.  

Jakkolwiek większość hipotez została potwierdzona, sugerując,  

że pięcioczynnikowa struktura cech osobowości jest adekwatnym modelem pozwalającym  

na opis osobowości dzieci w okresie późnego dzieciństwa – odnotowano również wiele 

problemów i ograniczeń (np. występowanie ładunków krzyżowych, ograniczenie badań  

do samoopisu), które zdają się ograniczać taką interpretację. Wszystkie napotkane trudności 

zostały szczegółowo omówione oraz zaprezentowano możliwe sposoby ich pokonania. 

Dodatkowo, w formie załącznika do niniejszej pracy przedstawiono dwa artykuły będące 

wynikiem prac nad rozwojem Obrazkowego Pomiaru Cech Osobowości, które zostały 

opublikowane na forum polskim i międzynarodowym. Na koniec, przedstawiono również 

dodatkowy raport z badań międzykulturowych, który potwierdza część wyników uzyskanych 

w niniejszej pracy u dzieci pochodzących z Włoch oraz Niemiec. 
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Current work regards the development of the personality structure and its correlates 

during the late childhood. Although a vast literature on the catalogue and the structure  

of personality traits exists, it predominately concerns the adulthood period. Apart from 

broadly accepted five-factor structure of personality, there are also other contra-propositions 

assuming two, three, six or seven basic traits. Bearing in mind that the personality structure 

stabilize during the adulthood – studying its development during earlier developmental 

periods is significant and actual research problem. Simultaneously, it is a serious challenge 

because of the methodological limitations associated with the measurement of the personality 

traits in earlier developmental periods, especially during childhood. 

Current work accepts this challenge and concentrates on the study of the catalogue, 

structure and correlates of the personality traits using self-report data in a developmental 

period, in which other studies were seldom conducted, i.e., during the late childhood. 

Although within the literature there is evidence, which suggests how the personality structure 

during this developmental period may look like; however, the analyzed data are originating 



from observers-report, and thus – the child perspective is being ignored. Current study fulfills 

this gap and assumes the child perspective. 

Because of the fact that the Costa and McCrae five-factor model of personality  

is the model which draw the most empirical evidence, in the current study it was assumed  

as the baseline model, which is hypothesized to describe the personality structure during the 

late childhood period. 

Existing measurement tools allows to study personality traits in children aged from 

nine years, while in the current study – we examined the personality traits in children aged 

just seven years. It was possible owing to the construction of the dedicated questionnaire –  

the Picture Based Personality Survey for Children, which was based on pictorial code. 

During the study, three measurements on children in late childhood (additionally 

divided in younger (i.e., seven-nine years; N = 600; 50.8% boys) and older (i.e., older than 

nine years; N = 363; 51.8% boys) in six-months intervals were conducted. In the first 

measurement, in younger group a total of n = 600 (50.8% boys) aged from 6 to 10 years 

participated (Mage = 8.41; SDage = 1.04) and in older group n = 363 (51.8% boys) aged from 

10 to 13 years (Mage = 8.41; SDage = 1.04). In second measurement, in younger group a total  

of n = 265 (52.5% boys) aged from 6 to 10 years participated (Mage = 8.02; SDage = 1.02)  

and in the older group n = 265 (50.2% boys) aged from 10 to 14 years (Mage = 11.29;  

SDage = 0.64). In the last measurement, in the younger group, total of n = 191 (57.1% boys) 

aged from 6 to 10 years participated (Mage = 8.20; SDage = 1.03) and in older group n = 213 

(47.9% boys) w aged from 10 to 13 years (Mage = 11.20; SDage = 0.61). 

Within the study we formulated four hypotheses: (1) Five-factor model of personality 

is well-fitted to the data in the late childhood period. (2) Distinguished factors assume 

theoretically predicted pattern of relations with values, emotional symptoms and conduct 

behaviors. (3) Five-factor structure of personality traits is stable (invariant) across conducted 



measurements in longitudinal studies. (4) The level of intensity of personality traits does not 

change in subsequent measurements. In order to verify the described hypotheses following 

measurement tools were used for: personality traits – Picture Based Personality Survey for 

Children (author method developed within the PhD project an partially published 

(Maćkiewicz & Cieciuch, 2012, 2016) and Big Five Questionnaire for Children  

by Barbarenelli, Caprara, Rabasca, and Pastorelli (2003) in Polish adaptation of Cieciuch, 

Toczyłowska-Niemiec, and Barbaranelli (2016); values – Picture Based Value Survey for 

Children by Döring, Blauensteiner, Aryus, Drógekamp, and Bilsky (2010) in Polish 

adaptation of Cieciuch, Harasimczuk, and Döring (2010); conduct behavior – Strengths and 

Difficulties Questionnaire by Goodmana (1997) in Polish adaptation of Skoczeń, Rogoza, 

Maćkiewicz, Najderska, and Cieciuch (2016); and for emotional symptoms – Revised Child 

Anxiety and Depression Scale by Chorpita, Moffitt, and Gray (2005) in Polish adaptation  

of Skoczeń, Rogoza, Rogoza, Ebesutani, and Chorpita (2017). 

Obtained results from the series of structural analyses suggests that the five-factor 

structure of personality is well-fitted to the data in younger and older children group and also 

in the distinction on specific classes. These results confirmed the first assumed hypothesis, 

however – apart from good model fit, cross-loadings were also noticed, which holds back to 

assume the five-factor personality structure as the best possible. The results of the analyses 

regarding the relations between personality traits with variables capturing motivational, 

emotional and behavioral aspects demonstrated that the personality traits in late childhood are 

predicting well values and emotional symptoms but not conduct behaviors. Thus, the second 

hypothesis was only partially confirmed. The results from longitudinal analyses revealed that 

the five-factor structure of personality is stable and invariant across subsequent 

measurements, which supports the third hypothesis. Finally, the observed changes in the 



intensity of personality traits were small and limited to the decrease in extraversion, which 

partially confirms the last assumed hypothesis. 

Although the majority of the hypotheses were confirmed, which suggests that the five-

factor structure of personality is an adequate model describing personality during the late 

childhood – we also observed many problems and limitations (e.g., existence of cross-

loadings, limitation of the self-report data), which limits such interpretation. All of the 

difficulties were discussed in detail and moreover, possible ways how to overcome these 

limitations were presented. Additionally, in the Appendix to the current work, two papers 

were presented on the development of the Picture Based Personality Survey for Children. At 

the end, additional empirical report on cross-cultural investigation (conducted in Poland, Italy 

and Germany) supporting part of the hypotheses assumed in the current work was presented. 

 


