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Klasa  VII - 21.04.20r. 

 

Temat: Przemówienie - wypowiedź  argumentacyjna  na  egzaminie. 

( temat  na  2  lekcje ) 

 

1. Przeczytaj. 

 Kochani, dziś  zaczniemy  się  uczyć, jak  napisać  przemówienie. Jest  to  

forma, która  może  pojawić  się  na  egzaminie jako  wypracowanie  o  

charakterze  argumentacyjnym - zamiast  rozprawki. Poświęcimy  jej  kilka  

lekcji.  

 Pokażę  Wam  jak  zbudowane  jest  przemówienie, jakie  są  jego  cechy  

charakterystyczne, zobaczycie  przykłady. A  najważniejsze - nauczycie  się  je  

pisać! :) 

 Jest  to obszerna  forma  wypowiedzi, wymagane  będzie  od  Was  200  

słów, mogę  Was  jednak  pocieszyć, że  jest  to  forma  podobna  do  rozprawki, 

więc  jeśli  przyłożyliście  się  do  niej, to  z  przemówieniem  nie  będziecie  

mieć  większych  problemów. 

 

2. Przeczytaj. 

Przemówienie - forma  wypowiedzi  przeznaczona  do  wygłoszenia  przed  

większą  grupą  osób. Przemawiający  w  sposób  zaplanowany oddziałuje  na  

emocje  słuchaczy, by - w  zależności  od  celu  przemówienia - wpłynąć  na  ich  

postawy, poglądy, zachowanie, np. do  czegoś  ich  przekonać, zachęcić, 

przestrzec 

 Do  przemówień  zalicza  się  zarówno  mowy  polityczne, sądowe, 

wykłady, kazania, jak  i  przemówienia  okolicznościowe  wygłaszana  na  

różnych  uroczystościach. 

 W przemówieniu  stosuje  się  środki  retoryczne, czyli  związane  ze  

sztuką  przemawiania. Należą  do  nich  między  innymi: apostrofa   

bezpośrednie  zwroty  do  słuchaczy ), pytanie  retoryczne, wyliczenie  i  

powtórzenie. 

 

Przemówienie  składa  się  zazwyczaj  z  3  części: 

I Wstęp - jego  celem  jest  zdobycie  przychylności  odbiorców   i  

zainteresowanie  ich  tematem. Zwiera  zwrot  do  słuchaczy, przedstawienie  

tematu  lub  tezę. 

- Szanowni  zebrani, Panie  i  Panowie, Koleżanki  i  Koledzy 
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- Chciałbym  wysunąć  tezę, W  moim  przekonaniu, Ośmielam  się  sądzić 

II Rozwinięcie - zasadnicza  treść  przemówienia. Może  się  tu  znaleźć  

przedstawienie  wydarzeń  mających  związek  z  tematem, omówienie  

zgromadzonych  dowodów  i  argumentów 

III Zakończenie - wnioski  i  potwierdzenie  wysuniętej  we  wstępie  tezy. 

Zawiera  podsumowanie  tematu  i  odwołuje  się  do  emocji  słuchaczy. 

 

Uwaga - na  egzaminie  przemówienie  zawsze  będzie  się  wiązało  z  treścią  

lektury  obowiązkowej! 

 

Przykładowe  tematy  przemówień: 

- Twoja  szkoła  obchodzi  rocznicę  nadania  imienia  Adama  Mickiewicza. 

Napisz  przemówienie, w  którym  przekonasz  rówieśników, że  w  twórczości  

poety  można  znaleźć  coś  dla  siebie. Odwołaj  się  do  "Pana  Tadeusza"  i  

innego  utworu  A. Mickiewicza. 

 

- Napisz  przemówienie, w  którym  zachęcisz  rówieśników  do  czytania  

książek. Odwołaj  się  do  wybranej  lektury  obowiązkowej  i  innego  utworu  

literackiego. 

 

- Ogólnopolski  Dzień  Głośnego  Czytania  jest  w  Twojej  szkole  okazją  do  

zorganizowania  spotkania  promującego  czytanie  "Syzyfowych  prac"  Stefana  

Żeromskiego. Napisz  przemówienie, w  którym  uzasadnisz  wybór  tej  

powieści. 

 

 

3. Zapisz  w  zeszycie. 

Aby  napisać  przemówienie: 

1) Rozpocznij  przemówienie  od  formuły  powitalnej, np. Szanowni  Zebrani! 

 

2) We  wstępie  przedstaw  temat  wystąpienia  w taki  sposób, aby  wzbudzić  

zainteresowanie  słuchaczy. Możesz  to  osiągnąć  odwołując  się  do  ich  

emocji  i  wspólnych  doświadczeń. Sformułuj  tezę.  

 

3) W  rozwinięciu  zaprezentuj  trafne  argumenty, poprzyj  je  przykładami.  
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4) W  zakończeniu  sformułuj  wnioski  wynikające  z  zebranych  argumentów  

i  zaapeluj  do  słuchaczy  o przyjęcie określonego  stanowiska ( odwołaj  się  do  

postawionej  we  wstępie  tezy ) 

 

5) Aby  zwrócić  uwagę  słuchaczy  i  wzmocnić  prezentowane  racje, stosuj  

środki  retoryczne: wykrzyknienia, pytania  retoryczne, przenośnie, 

porównania, epitety, celowe  powtórzenia, które  podkreślą  istotne  treści. 

 

6) Wpływaj  na  postawę  odbiorców  poprzez  używanie  trybu  rozkazującego, 

np. pamiętajcie, czytajcie... 

 

7) Aby  nawiązać  bliższy  kontakt  ze  słuchaczami, używaj  czasowników  w  

1. osobie  liczby  mnogiej ( np. wspominamy, nie  możemy  zapomnieć )  i  

zaimków ( np. my, nasz ) 

 

8) Budując  argumenty, których  celem  jest  odwołanie  się  do  emocji  

odbiorcy, wykorzystuj  słownictwo  nacechowane  emocjonalnie. 

 

Typy  argumentów: 

a) odwołujące  się  do  rozumu  i  faktów ( są  poparte  przykładami   

literatury ) 

b) odwołujące  się  do  emocji ( słownictwo  nacechowane  emocjonalnie ) 

 

4. Przeczytaj. 

 Zwróć  uwagę, że  w  przemówieniu - podobnie  jak  w  rozprawce - we  

wstępie  formułujesz  tezę, którą  udowadniasz  w  rozwinięciu - poprzez  

argumenty  i  przykłady ). W  zakończeniu  znowu  odwołujesz  się  do  tezy.  

 Różnica  jest  taka, że  w  rozprawkę  piszesz  bezosobowo, a  w  

przemówieniu  cały  czas  zwracasz  się  do  Twojego  słuchacza. 

 

Na  jutrzejszej  lekcji  zobaczycie  przykładowe  przemówienie. 


