
JĘZYK POLSKI DYR.  KLASA 7                                     17.03.2021 

 Temat: Redagujemy rozprawkę. 

 

1.Koniecznie obejrzyj film: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WpDgo7YK6Vk&fbclid=IwAR3GOUiqf0S4GG

pu27TQAcTrCPtdCVOomSpRVa9OK-RHh9Nmf2xxJXT5hBA 

Napisz rozprawkę: 

Kto znalazł przyjaciela, znalazł skarb. Napisz rozprawkę, w której rozważysz, na czym 

polegała przyjaźń między wybranymi przez Ciebie bohaterami literackimi. Odwołaj się do 

wybranej lektury obowiązkowej i do innego tekstu literackiego. Twoja praca powinna 

zawierać co najmniej 200 słów. 

Pracę odeślij na adres kmatyjaszczyk73@o2.pl (termin 24.03.2021) 

2. Zapoznaj się z informacjami na temat rozprawki. 
A) Słowo „rozprawka” to zdrobnienie od „rozprawy”, a więc ‘obszernej pracy naukowej, która 

omawia jakieś ważne zagadnienie’. Gatunek ten należy zatem do stylu oficjalnego, 

naukowego, w którym podejmuje się ważny, często kontrowersyjny problem. Rozprawka 

wiąże się z argumentacją i rzeczowym przedstawieniem dowodów naukowych, faktów. 

Zawsze wymaga, aby udowodnić jakąś myśl (tezę). Choć w głównej części rozprawki pojawiają 

się argumenty i dowody, nie należy jej utożsamiać z wypowiedzią perswazyjną, nakłaniającą 

i emocjonalną, polegającą na tym, że dowodzi się czegoś, aby obalić twierdzenia przeciwnika 

i wygrać z nim w sporze. Rozprawka raczej uczy poważnej, rzeczowej, przemyślanej 

argumentacji i racjonalnej sztuki dyskusji. 

 
B) O czym warto pamiętać przed redagowaniem rozprawki?  

• Rozprawka jest formą wypowiedzi, która wymaga ogromnej dyscypliny 

myślowej, nie można więc zestawiać przypadkowo zebranych sądów. 

• Warto rozprawkę zaplanować (np. jako szkic lub mapę myśli) – zebrać 

argumenty wraz z przykładami, przygotować również kontrargumenty i ułożyć 

je w odpowiednim porządku (chronologicznym lub hierarchicznym – od 

najważniejszych do drugoplanowych). 

• Argumenty należy wprowadzać stopniowo – tzn. jeden dłuższy akapit powinien 

obejmować jeden dowód (wraz z przykładami). 

• W uzasadnieniu można wykorzystywać kontrargumenty, czyli argumenty 

zbijające inne argumenty. 

• Należy zadbać, aby przedstawienie naszych własnych sądów było spójne, 

a użyta argumentacja – logiczna i przekonująca. 

• Warto również przygotować (jeśli jest taka możliwość) odpowiednie cytaty 

z wypowiedzi, które mogą być ilustracją dla argumentów, a także przywołania 

ze słowników i wydawnictw encyklopedycznych. 

•  Rozprawka musi się kończyć konkluzją, w której pojawia się odniesienie do 

tezy. 

https://www.youtube.com/watch?v=WpDgo7YK6Vk&fbclid=IwAR3GOUiqf0S4GGpu27TQAcTrCPtdCVOomSpRVa9OK-RHh9Nmf2xxJXT5hBA
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C) Czego unikamy w rozprawce? 

   

 
 
Powodzenia! 


