
Argumentuję i przedstawiam 
swoje stanowisko, czyli jak 

napisać rozprawkę? 



CO TO JEST ROZPRAWKA? 

Rozprawka jest to dłuższa forma 
wypowiedzi pisemnej, w której autor 
przedstawia swoje stanowisko na dany 
temat 
 



BUDOWA ROZPRAWKI 

I wariant 
 

TEZA (ogólne założenie) 

ARGUMENTY (dotyczą słuszności tezy) 

POTWIERDZENIE TEZY (podsumowanie rozważań) 

 



BUDOWA ROZPRAWKI 

II wariant 
 
HIPOTEZA (ogólne przypuszczenie wymagające udowodnienia) 

ARGUMENTY (za i przeciw) 

POSTAWIENIE TEZY (podsumowanie rozważań) 

 
 



SŁOWNICTWO 

WSTĘP 
 

od dawna nurtuje mnie; zastanawiam się nad; 
ciekawi mnie; spróbuję zastanowić się nad; moje 
zainteresowanie wzbudziło; postaram się 
rozważyć; interesuje mnie; spróbuję znaleźć 
odpowiedź na pytanie 

 



SŁOWNICTWO 

ROZWINIĘCIE – PORZĄDKOWANIE ARGUMENTACJI 
 

zacznę od; z jednej strony/z drugiej strony; warto 
zauważyć, że; na uwagę zasługuje; należy podkreślić; 
nie bez znaczenia pozostaje fakt; po pierwsze/po drugie; 
należy wspomnieć o; dowodem na potwierdzenie mojego 
stanowiska może być; trzeba wiedzieć, że 

 



SŁOWNICTWO 

SPÓJNOŚĆ WYPOWIEDZI W CZĘŚCI ARGUMENTACYJNEJ 
 

chociaż; mimo że; ponieważ; dlatego; gdyż; o czym 
świadczy; w gruncie rzeczy; zatem; głównie; ponadto; 
przede wszystkim; jakkolwiek; w dodatku; tymczasem; 
poza tym; nadto; jednakże; jednak 



SŁOWNICTWO 

ZAKOŃCZENIE 
 

podsumowując; reasumując; z powyższych argumentów 
wynika, że; w świetle powyższych argumentów; 
przytoczone argumenty pozwalają wywnioskować, że; 
na koniec należy stwierdzić, że 



CO MOŻE PODNIEŚĆ WARTOŚĆ PRACY? 

a) wprowadzenie cytatów; 

b) odwołanie się do innych tekstów literackich spoza 
lektur obowiązkowych; 

c) przywołanie przykładów innych tekstów kultury 
(film, dzieło malarskie, spektakl teatralny) 



ZADANIA DLA UCZNIA 

1. Podaj argumenty za lub przeciw 
dotyczące poniższych zagadnień: 

https://wordwall.net/pl/resource/940021/p
olski/rozprawka-tematy-do-opracowania  
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ZADANIA DLA UCZNIA 

2. Zapoznaj się z materiałami dotyczącymi 
rozprawki i wykonaj jedno z wybranych 
zadań:  

https://epodreczniki.pl/a/uczymy-sie-
redagowac-rozprawke/Dq3DhzaTi  
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UTRWALENIE WIEDZY NT. ROZPRAWKI 



UTRWALENIE WIEDZY NT. ROZPRAWKI 

Filmik podsumowujący 

https://www.youtube.com/watch?v=8BMacJ
3RM8c  
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