
1Szkoła pisania. Rozprawka. Powtórzenie  (podręcznik, strona 125)

Uzupełnij wstęp do rozprawki na podany temat.

a) Do podanej tezy dopasuj po 2 argumenty i kontrargumenty. Zapisz „A” obok argu-
mentu, „K” przy kontrargumencie.
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Temat: Potrzeba odpoczynku w życiu człowieka.

Czy znacie człowieka, który nigdy nie odpoczywa? Niektórzy lubią 

 inni  .

W swojej rozprawce udowodnię, że 

 .

Teza: Oceny są najważniejsze w szkole.

Oceny pokazują poziom wiedzy i umiejętności uczniów.

Warto uczyć się dla siebie i własnej satysfakcji.

Oceny decydują o tym, czy dostaniemy się do dobrej szkoły.

Uczniowie powinni uczyć się przede wszystkim umiejętności radzenia sobie w życiu.

b) Do podanych tematów dopisz tezę oraz po dwa argumenty, które będą ją uzasadniać.

Temat: Czy warto uczyć się języków obcych?

Teza: 

Argument: 

Argument: 

Temat: Czy przerwy w szkole powinny trwać 15 minut?

Teza: 

Argument: 

Argument: 



2Jaką postawę należy przyjąć wobec człowieka potrzebującego pomocy? Napisz roz-
prawkę, w której rozważysz ten problem. Odwołaj się do przytoczonego fragmentu, 
całej przypowieści oraz do wybranego tekstu z lektur obowiązkowych. Możesz wyko-
rzystać wskazówki zapisane w tabeli.
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Pewien Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego [rannego]. Gdy zoba-
czył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego, opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; 
potem wsadził je na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia 
wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł; „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja 
oddam tobie, gdy będę wracał”.

Fragment Ewangelii wg św. Łukasza z Biblii Tysiąclecia, Pallottinum, Poznań 2012

Wskazówki Możesz rozpocząć od słów:

Wstęp Nawiązanie do tematu: Napisz krót-
ko, czego dotyczy temat rozprawki.

Teza: Zapisz jednym zdaniem, jakie 
jest twoje stanowisko (sformułuj 
tezę). Jak powinien zachować się 
człowiek wobec osoby potrzebującej 
pomocy?

W mojej wypowiedzi zajmę się te-
matem…

Moja rozprawka będzie dotyczyć 
problemu…

Problem, który chcę poruszyć…

Warto rozważyć…

Celem moich rozważań jest…

Rozwinięcie Argumenty: Podaj co najmniej 2 ar-
gumenty, które udowodnią zapisaną 
we wstępie tezę.

Każdy argument rozwiń w nowym 
akapicie.

Przykłady literackie:
Samarytanin – bohater przypowie-
ści biblijnej

przyjaciele Rudego z utworu „Ka-
mienie na szaniec” Aleksandra 
Kamińskiego

Po pierwsze chcę zwrócić uwagę 
na…

Swoje rozważania rozpocznę od…

Moim pierwszym przykładem bę-
dzie…

Przejdę do kolejnego zagadnienia…

Warto powiedzieć, że…

Przywołam kolejny przykład…

Sądzę, że…

Uważam, że…

Moim zdaniem…

Zakończenie Podsumuj swoje rozważania. Napisz 
krótko, co jest najważniejsze  
w postawie człowieka wobec po-
trzebujących pomocy.

Na zakończenie warto powiedzieć, 
że…

Jak wynika z przytoczonych argu-
mentów…

Zebrane w mojej rozprawce przykła-
dy potwierdzają…


