
Temat: Rozprawka – dwiczenia redakcyjne /c. d. dwiczeo egzaminacyjnych/.  

 

1. Raz jeszcze arkusz egzaminacyjny; przypomnimy sobie redagowanie rozprawki. 

/otwórzcie arkusz na ostatnim zadaniu/ 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-

egzaminacyjne/2019/jezyk_polski/Arkusz_OPOP-100-1904.pdf 

2. Rozprawka – rozważamy pewien problem, wyrażając swoje stanowisko: 

„Czy w relacjach międzyludzkich lepiej kierowad się sercem czy rozumem?”.  

! Musimy odwoład się do dwóch argumentów z literatury, z tym, że jeden odnosid się musi do lektury 

obowiązkowej z listy podanej na początku arkusza. 

! Przedstawiamy tezę: 

W relacjach międzyludzkich lepiej kierowad się sercem. 

Plan rozprawki: 

I Wstęp: 

Stawiamy tezę /powyżej/. Można przedstawid powody zajęcia  określonego stanowiska. 

II Rozwinięcie: 

! Przedstawiamy argumenty: /wszystkie odnoszą się do lektury obowiązkowej/ 

a) Kierując się sercem, zyskujemy miłośd najbliższych; możemy liczyd na wdzięcznośd, pamięd 

drugiego człowieka, która sprawi, że nigdy nie będziemy czuli się samotni i opuszczeni. 

/Krótka historia Ebenezera  Scrooge’a – bohatera „Opowieści wigilijnej”, który w porę zrozumiał, że 

miłośd jest najważniejsza./ 

b) Miłośd sprawia, że ludzie potrafią dzielid między siebie troski, problemy, radości, są sobie 

potrzebni, są dla siebie wsparciem i nie żałują wspólnie spędzonych chwil. 

/Pan Piotr – bohater satyry „Żona modna” poślubił modną filis z czystej kalkulacji, wyrachowania, 

kierując się zdrowym rozsądkiem, chęcią łatwego zysku. Szybko  przekonał się, co warte małżeostwo 

z rozsądku, bez cienia uczucia./ 

c) Serce, które się weseli, serce, które krwawi pozwala, po chwilach uniesienia, na spokój ducha, 

ukojenie, pogodzenie się z losem. 

/ Poeta Jan Kochanowski, nieszczęśliwy ojciec cierpiący po stracie ukochanej córki Urszulki, dał upust 

swym uczuciom miłości, tęsknoty, cierpienia, żalu, buntu, goryczy poczucia niesprawiedliwości, by 

odzyskad wewnętrzny spokój i pogodzid się z losem i Bogiem. 

d) Miłośd- potężne uczucie, pozwala na przezwyciężenie największych problemów. 

/Miłośd Wacława i Klary – bohaterów komedii A. Fredry „Zemsta”, a nie kalkulacje Cześnika i Rejenta 

przezwyciężyła waśnie rodowe, okazując się silniejszą. 

e) Odruch serca, spontaniczna reakcja może byd źródłem satysfakcji i wielkiej radości. 

/przykład z własnego życia, np. udział w akcji charytatywnej…/ 

III Zakooczenie: 

Podsumowanie rozważao. Powinno się tu znaleźd stwierdzenie potwierdzające tezę postawioną we 

wstępie. 

! Można przyjąd inną tezę: 

W relacjach międzyludzkich lepiej kierowad się rozumem. 

!Przedstawiamy argumenty: 

a) Zdroworozsądkowe podejście do pewnych kwestii pozwala na uniknięcie problemów, a nawet 

ośmieszenia 

/A. Fredro, „Zemsta”, zakochana Klara kieruje się rozsądkiem, gdy odrzuca propozycję ucieczki z 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/jezyk_polski/Arkusz_OPOP-100-1904.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/jezyk_polski/Arkusz_OPOP-100-1904.pdf


zamku z Wacławem; wymyśla Papkinowi zadania, których ten nie będzie w stanie wykonad/ 

b) A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”, ks. Robak przezwycięża w sobie miłośd do syna, Tadeusza, by oddad 

się misji  przygotowania powstania jako emisariusz. 

 

!!! Ważne słownictwo: 

a) wyrazy porządkujące argumentację, Ważne słownictwo: 

a) wyrazy porządkujące argumentację, np. zacznę od…, z kolei przejdę do…, na zakooczenie odwołam 

się do… 

b) wyrazy podkreślające stanowisko piszącego, np. uważam, moim zdaniem, według mnie, sądzę, że… 

c) wyrazy podkreślające spójnośd wywodu, np. zatem, więc, z kolei… 

 

Zadanie domowe 

Kilkakrotnie przeczytad; przypomnied sobie streszczenia lektur wymienionych na początku arkusza 

egzaminacyjnego!!! 

 


