Temat: Jak napisać rozprawkę?
Notatka do zapisania w zeszycie.
Rozprawka jest to dłuższa forma wypowiedzi pisemnej, w której piszący rozważa problem,
zajmując określone stanowisko w tej sprawie; jest to uporządkowany zapis toku
rozumowania.
Elementy rozprawki.
Teza – stwierdzenie, z którym w pełni się zgadzamy i które będziemy udowadniać.
Wyrażamy ją w formie zdania oznajmującego i wprowadzamy za pomocą sformułowań typu:
Uważam, że…; Moim zdaniem….
Np. Uważam, że podróże są potrzebne w życiu człowieka.
Hipoteza- opinia, której nie jesteśmy pewni; przypuszczenie budzące nasze wątpliwości i
wymagające sprawdzenia. Wyrażamy ją w formie zdania lub pytania i wprowadzamy za
pomocą sformułowań typu: Wydaje mi się, że…; Zastanawiam się, czy….
Np. Czy podróże są potrzebne w życiu człowieka?
Argument – dowód, który potwierdza tezę.
Np. Podróżowanie jest cennym źródłem wiedzy o świecie, ludziach i życiu.
Kontrargument – stwierdzenie, które obala podany wcześniej argument.
Np. Z drugiej strony wyprawy w odległe miejsca, mogą być dla nas bardzo niebezpieczne.
Uzasadnienie argumentu- konkretny przykład, który ilustruje argument (przykłady mogą
pochodzić z literatury, historii, kultury, życia codziennego, itp.), wykazuje jego słuszność,
prawdziwość czegoś.
Przykłady tez i hipotez

Pytanie

Hipoteza

Teza

Kask rowerowy
chroni głowę
rowerzysty czy
tylko ją modnie
ozdabia?

Kask rowerowy –
konieczna ochrona
głowy czy modna
ozdoba
rowerzysty?

Kask rowerowy
jest podstawowym
elementem
chroniącym głowę
rowerzysty.

Czy wysyłanie
wiadomości pocztą
elektroniczną
zastąpi tradycyjną

Nie mam
pewności, czy
wysyłanie
wiadomości pocztą

Wysyłanie
wiadomości pocztą
elektroniczną nie
zastąpi tradycyjnej

formę pisania
listów?

elektroniczną może formy pisania
zastąpić tradycyjną listów.
formę pisania
listów.

Budowa rozprawki.
Schemat 1.
Wstęp – wprowadzenie do tematu; ogólne refleksje dotyczące poruszanego zagadnienia. Nie
dajemy tu żadnych odpowiedzi. Wstęp zakończony jest tezą.
Rozwinięcie – najobszerniejsza część rozprawki, w której formułujemy argumenty i
uzasadniamy je (jeden akapit to jeden argument plus przykład).
Zakończenie – podsumowanie rozważań, wyciąganie wniosków.
Schemat 2.
Wstęp – hipoteza, czyli stwierdzenie, które budzi naszą wątpliwość.
Rozwinięcie – najpierw gromadzimy tu wszystkie argumenty przemawiające za naszą
hipotezą, a następnie kontrargumenty podważające tę hipotezę.
Zakończenie – w którym rozstrzygamy nasze wątpliwości i stawiamy wynikającą z naszych
rozważań tezę.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj polecenia 2-4 str.100-101.

TEMAT: Piszemy rozprawkę.

Notatka do zeszytu.
Przydatne słownictwo:
1. Wstęp – używamy słownictwa, które służy wprowadzeniu tezy:
sądzę, że…, uważam, że…., moim zdaniem…., jestem przekonana, że… .
2. Rozwinięcie- używamy słownictwa, które służy przedstawieniu kolejnych
argumentów:
w pierwszej kolejności warto podkreślić, że…., po pierwsze…, po drugie…, z jednej strony….,
z drugiej strony…, na koniec….
3. Zakończenie – używamy słownictwa podsumowującego:
z moich rozważań wynika…, podsumowując…, na zakończenie mogę stwierdzić, że….
Przykładowa rozprawka.
Proszę przepisać tę rozprawkę do zeszytu z uwzględnieniem podziału na poszczególne części.
Temat: Na podstawie historii miłości wybranej pary literackich kochanków uzasadnij
słuszność poglądu, że miłość mobilizuje siły człowieka i pobudza go do działania.
WSTĘP
Człowiek doświadcza wielu uczuć i emocji – bardziej czy mniej ulotnych. Niektóre go
niszczą, inne – dodają skrzydeł i mobilizują do działania. Uważam, że takim pozytywnym
doznaniem jest niewątpliwie miłość, będąca niewyczerpanym źródłem inspiracji dla artystów
wszystkich epok. Na przykładzie Zbyszka i Danusi – bohaterów „Krzyżaków”
H.Sienkiewicza – postaram się pokazać i udowodnić, jak wielką siłą jest miłość.
ARGUMENT I
Przede wszystkim – miłość inspiruje do podejmowania ryzyka, jeśli tylko miałoby ono
pomóc ukochanej osobie. Danusia, zarzucając białą chustę na głowę skazanego na śmierć
Zbyszka, wykazała się nie tylko odwagą: ryzykowała dobre imię własne i swego sławnego
ojca – Juranda. Poza tym, zwyczaj, do którego się odwołała, był już prawie zapomniany. Z tej
racji inicjatywa młodej, zakochanej dziewczyny mogła nie zostać właściwie odebrana.
ARGUMENT II
Po drugie, prawdziwa miłość daje siły do walki o bycie z ukochaną osobą, niezależnie od
trudności, na które napotyka. Zbyszko, zakochany od pierwszego wejrzenia w Danusi, walczy
o nią do skutku. Nie rezygnuje nawet wtedy, gdy dowiaduje się, że ojciec przeznaczył ją do
zakonu. Postawa wielkiego Juranda nie zniechęca go, choć czytelnikowi wydaje się, że

zmiana zdania przez ojca Danusi jest niemożliwa. Potajemny ślub młodych, bez oficjalnej
zgody rycerza ze Spychowa, jest przypieczętowaniem ich miłości.
ARGUMENT III
Następnie – miłość dodaje odwagi. Zbyszko wykazał się nią wtedy, gdy w imię miłości
do Danusi zaatakował krzyżackiego posła, czy też wtedy, gdy stanął w obronie ukochanej i
został poturbowany przez tura. Nie lada odwagi wymagało też wyzwanie na pojedynek
Rotgiera.
ARGUMENT IV
Wreszcie – miłość skłania do najwyższych poświęceń. Bohater Sienkiewicza nigdy nie
zwątpił w winę Krzyżaków. Poświęcił wszystkie swoje siły na poszukiwanie porwanej
Danusi.
PODSUMOWANIE
Podsumowując stwierdzam dobitnie, że miłość ma wielką, pozytywną moc: daje siłę do
podejmowania wyzwań, mobilizuje do poświęceń i aktów odwagi. Obce są jej trudności nie
do pokonania. I, jako taka, słusznie porusza wyobraźnię artystów oraz jest wielką wartością w
życiu każdego człowieka.

Praca domowa
Napisz rozprawkę na temat: Czy to dobrze, że życie nastolatków toczy się przede wszystkim na
portalach społecznościowych? .
Na napisanie pracy macie czas do 13.05. Rozprawki wysyłacie na adres monika.kleska@op.pl
Brak pracy będzie skutkował oceną niedostateczną. Powodzenia.

