Witam kochani, oto przed wami przyswojenie wiedzy z zakresu nowego materiału. Praca
na okres od 1 kwietnia do 7 kwietnia.

Wypowiedź argumentacyjna to forma, w której prezentujesz swoje stanowisko
na określony temat. To stanowisko, czyli twoje zdanie, opinię formułujesz w postaci TEZY - czyli
twierdzenia, zdania twierdzącego, np.: Uważam, że nauka jest bardzo trudną umiejętnością
w czasie nauczania zdalnego. Teraz musisz udowodnić słuszność swojej tezy, czyli przedstawić
ARGUMENTY - dowody na poparcie tezy, swojego stanowiska, np. :materiał przesyłany przez
nauczyciela jest trudno zrozumieć, gdyż pozbawiony bywa komentarza, wyjaśnień, brak nam
tez bezpośredniej możliwości zadania pytania nauczycielowi i nie możemy poprosić go o powtórne
wyjaśnienie lekcji.
Podam ci słownictwo, które wykorzystasz przy pisaniu wypowiedzi argumentacyjnej:
a) sformułowania wprowadzające tezę:
Moim zdaniem…
Uważam, że…
Postaram się udowodnić, że…
b) sformułowania wprowadzające argumenty:
Pierwszym argumentem na poparcie tezy jest…
Kolejnym dowodem potwierdzającym moje stanowisko jest…
Ostatnim dowodem przemawiającym za tezą jest….
Argumentami mogą być zachowania bohaterów, ich sposób postępowania, sytuacje,
w których się znaleźli, konstrukcja ich charakterów, przygody, które przeżyli itp..
c) sformułowania wprowadzające wnioskowanie:
Z przedstawionych argumentów jasno wynika, że…(tu powtarzamy tezę).
Podsumowując argumenty, dochodzę do wniosku, że …(tu powtarzamy tezę).
Na podstawie przedstawionych argumentów można wysnuć wniosek ,że…( tu powtarzamy
tezę).
Wybierasz sobie te sformułowania, które tobie najbardziej odpowiadają, masz wybór,
pamiętaj TEZA jest jedna, WNIOSEK, jeden, ARGUMENTY trzy.
Wypowiedź argumentacyjna ma trójdzielną budowę: wstęp w nim teza, rozwinięcie –
tu argumenty, zakończenie – w nim wniosek.

Kiedy zgromadzisz dwa, trzy argumenty na poparcie swojego stanowiska, musisz każdy z nich
omówić, rozbudować (jak cechę bohatera w charakterystyce). Musisz opowiedzieć o tym
argumencie, rozwinąć go ,wyjaśnić. Na koniec formułujesz WNIOSEK - podsumowania, w praktyce
jeszcze raz powtarzasz TEZĘ, tylko za pomocą innych zwrotów.
W podręczniku na str.123 znajdują się wiadomości dotyczące wypowiedzi argumentacyjnej,
przeczytaj .Przepisz do zeszytu informacje, które ci przysłałam zapisane tłustym drukiem, jako
notatkę z lekcji i wykonaj następujące ćwiczenia w formie pisemnej, odeślij je na adres
wiolasip@gmail.com ,proszę nie przesyłać zdjęć prac w zeszycie, mam problem z ich odczytaniem,
proszę napisać ćwiczenia na komputerze w formie dokumentu i odesłać do 7 kwietnia, ćw. 1 str.124,
ćw3,4,6 str.125
Proszę Was kochani o samodzielna pracę. Plagiat jest niedopuszczalny, a wspomaganie
się pomocą bliskich powinno mieć zdrowe granice. Pracujecie dla siebie. Proszę przysłać zaległą pracę
z dnia 25-31.03.2020, jeśli ktoś jeszcze tego nie wykonał, wiąże się to z uzyskaniem oceny.
Wcześniejsze prace sprzed 25.03.2020 są dobrowolne i nie podlegają ocenie. Pozdrawiam serdecznie.

