
1 
 

Klasa  VII - 24.04.20r. 

 

Temat: Czytamy  przykładowe  przemówienia  i  analizujemy  ich  treść. 

 

1. Przeczytaj. 

 Kochani, zgodnie  z  zapowiedzią - na  dzisiejszej  lekcji  pokażę  Wam  

przykładowe  teksty  przemówień. Zależy  mi  na  tym, żebyście  je  sobie  

przeczytali. W  poniedziałek  na  lekcji  zadam  Wam  zadanie  związane  z  

napisaniem  przemówienia, na  które  będziecie  mieć  cały  tydzień - więc  tym  

bardziej  warto  zapoznać  się  z  tekstami, które  Wam  tutaj  zamieszczam. 

Dokładny  temat  pracy - podam  w  poniedziałek. 

 

 Ponieważ  tylko  2  osoby  nie  odesłały  informacji  zwrotnej  odnośnie  

testu  z  lektury, nie  przesłały  w  związku  z  nim  żadnej  informacji  do  mnie  

do  tej  pory - uznaję, że  lektury  nie  przeczytały  i  uwzględnię  to  przy  

wystawianiu  oceny  końcowej.  

 Od  poniedziałku  zaczynamy  omawiać  "Syzyfowe  prace". 

 

2. Przykładowe  przemówienia.  

 

Napisz  przemówienie, w  którym  zachęcisz  rówieśników  do  czytania  

książek. W  przemówieniu  przywołaj  przykład  bohatera, z  lektury  

obowiązkowej, którego  życie  zmieniło  się  pod  wpływem  książek  i  

napisz,  na  czym  ten  wpływ  polegał ( 200  słów ). 

 

Drodzy  Uczniowie! 

 Z pewnością wielu z Was myśli, że na temat zalet płynących z czytania 

książek powiedziano już wszystko. Otóż moje przemówienie skierowane jest do 

tych, którzy  spędzają wolny czas, bez reszty oddając się wirtualnej 

rzeczywistości, a czytanie książek kojarzą jedynie z nudą i stratą czasu. Swoje 

słowa kieruję też do wszystkich Was –  którzy chcą dobrze zdać egzamin i 

dostać się do wymarzonej szkoły. Wszystkim Wam mówię dzisiaj: WARTO 

CZYTAĆ KSIĄŻKI! 

 Na uwagę zasługują losy bohatera noweli autorstwa Henryka 

Sienkiewicza pt. „Latarnik”.  Skawiński  to  uczestnik  powstania 

listopadowego.  Z  przyczyn politycznych  musiał  emigrować  za  granicę, tułał 
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się po wielu krajach i wykonywał wiele prac, aby się utrzymać. Nigdzie nie 

mógł zagrzać miejsca. Czuł się stary i opuszczony, stracił sens życia. Po wielu 

latach udało mu się odnaleźć schronienie w Aspinwall, gdzie pracował jako 

latarnik. Jednak cały czas Skawiński czuł się wyobcowany, samotny. Dopiero 

przypadek sprawił, że w jego ręce dostała się książka i była to książka dla niego 

niezwykła – „Pan Tadeusz”. Jej lektura sprawiła, że serce bohatera zaczęło 

uderzać szybciej, a on sam odnalazł swoją tożsamość. I chociaż musiał opuścić 

latarnię i udać się znów na tułaczkę, to robił to z lżejszym sercem niż kiedyś, bo 

odchodził z kawałkiem ojczyzny pod pachą (Skawiński zabrał ze sobą w drogę 

książkę – „Pana Tadeusza”). 

 Jeśli czytamy książki, jesteśmy bogatsi o wiedzę, którą można zastosować 

w wielu sytuacjach. Hermiona – bohaterka cyklu o Harrym Potterze – ze 

względu na swoje pochodzenie była źle traktowana przez niektórych  uczniów 

Hogwartu ( wyznających  zasadę  czystej  krwi ). Jednak dzięki swojej pracy i 

zdobytej wiedzy zyskała uznanie nauczycieli, a dla uczniów stała się 

autorytetem. Spędzała długie godziny w bibliotece, a dzięki wiadomościom, 

które tam zdobywała, pomagała Harry’emu i Ronowi rozwiązywać zagadki, a 

także wielokrotnie wybawiła swoich przyjaciół z opresji. 

 Do kogo nie przemawiają ani autorytety, ani przykłady literackie, ten 

może spojrzeć na wnioski płynące z doświadczenia. Jeśli porozmawiamy z 

naszymi starszymi kolegami i koleżankami, okaże się, że ci, którzy czytali 

książki, z łatwością potrafią znaleźć odpowiednie rozwiązania trudnych spraw, 

mają duży zasób słownictwa i potrafią uzasadniać swoje zdanie. 

 

Napisz  przemówienie, w  którym  przekonasz  słuchaczy, że  wobec  ludzi  

potrzebujących  pomocy  powinniśmy  kierować  się  współczuciem  i  

życzliwością. Odwołaj  się  do  II  części  "Dziadów"  A. Mickiewicza  oraz  

do  innego  utworu  literackiego. ( 200  słów ) 

Szanowna  Pani  Dyrektor, Drodzy  Nauczyciele, Koleżanki  i Koledzy! 

 Od  ponad  roku  jestem  członkiem  Szkolnego  Klubu  Wolontariatu  

"Sowa". Na  co dzień  wspieramy  mieszkańców  Miejskiego  Domu  Seniora. 

Ponadto  pomagamy  dzieciom  z  młodszych  klas  w  nauce. Gotowość  

niesienia  pomocy  wynieśliśmy  nie  tylko  z  naszych  domów  rodzinnych, lecz  
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także  nauczyliśmy  się  jej  dzięki  literaturze. Nie  bez  powodu  zresztą  

nazwaliśmy  naszą  organizację  "Sowa" - w  ten  sposób  chcieliśmy  nawiązać  

do  jednej  z  postaci  pojawiających  się  w  II  części  dramatu  Adama  

Mickiewicza  "Dziady". Jestem  przekonany, że  wobec  potrzebujących  zawsze  

powinniśmy  kierować  się  współczuciem  i  życzliwością. 

 Wszyscy  wiemy, że  w  okresie  świąt  Bożego  Narodzenia  większość  

ludzi  otwiera  serca  na  krzywdy  i  niedostatek  innych. Są  jednak  i  tacy, 

którzy  przemykają  obok  potrzebujących, udając, że  ich  nie  widzą  lub  

przyjmując  obojętny  wyraz  twarzy. Może  nie  potrafią  wczuć  się  w  

sytuację  tych, którzy  oczekują  wsparcia? A  przecież  nie  wiedzą, czy  kiedyś  

także  nie  będą  potrzebować  pomocy. Warto  okazywać  życzliwość  i  

współczucie, bo  okazane  dobro  wraca  do  tych, którzy  kierują  się  ludzką  

wrażliwością. We  wspomnianym  już  dramacie  Adam  Mickiewicz  opisał  

przebieg  obrzędu  dziadów. Podczas  tej  uroczystości  pojawiło  się  między  

innymi  widmo  pana - dziedzica  wsi, który  za  życia  był  człowiekiem  

pozbawionym  współczucia. Z  tą  postacią  wiąże  się  historia  kolejnej  zjawy - 

Sowy, niegdyś  mieszkanki  wioski, która  w  dzień  Wigilii  jako  biedna  

wdowa  szukała  u  pana  pomocy  dla  siebie, dziecka  i  chorej  matki. Czy  ją  

otrzymała? Otóż  nie! Została - niczym  intruz - pobita  i  wyrzucona  na  mróz. 

Pozbawiona  wsparcia, zamarzła. Czy  oczekiwała  zbyt  wiele? Nie. Głodna, 

zziębnięta  i  bezradna  chciała  tylko  niewielkiego  wsparcia  w dniu  

świątecznym. Zgodnie  z  prawami  Widmo  nie  mogło  oczekiwać  pomocy  od  

zgromadzonych  na  obrzędzie, ponieważ  za  życia  nigdy  nie  było  

człowiekiem. Niech  ta  historia  skłoni  nas  do  refleksji: jak  zachowalibyśmy  

się  na  miejscu  pana? Czy  pomoglibyśmy  ubogiej  kobiecie  i  jej  dziecku, 

aby  zachowała  poczucie  godności? Czym  kierowalibyśmy  się, pomagając? 

Zapewne  sercem, rozumem, wrażliwością, tym  wszystkim, co  świadczy  o  

naszym  człowieczeństwie. 

 Drodzy  Słuchacze, wielu  z  nas  wysyła  SMS-y  na  szczytne  cele. 

Bierzemy  udział  w  aukcjach, koncertach  i charytatywnych  zbiórkach  

pieniędzy. Środki  finansowe  są  bardzo  potrzebne, ale  niekiedy  najlepszą  

pomocą  wobec  innych  jest  ofiarowanie  im  czasu. Wartość  takiego  rodzaju  

pomocy  rozumiał  Paluszkiewicz, nauczyciel  opisany  przez  Stefana 

Żeromskiego  w  "Syzyfowych  pracach". Schorowany, niezadowolony  ze 
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swojego  życia  poświęcił  czas  i  uwagę  biednemu  wiejskiemu  chłopcu, 

Andrzejowi  Radkowi. Zaczął  go  uczyć. Dzięki  temu  Andrzej  mógł  podjąć  

naukę  w  gimnazjum. Radek  zawdzięczał  Paluszkiewiczowi  lepszą  

przyszłość. A  czy  można  powiedzieć, że  i  nauczyciel  zawdzięczał  coś  

swojemu  uczniowi? Z  całą  pewnością  mogę  powiedzieć, że  tak. Dzięki  

chłopcu  bowiem  poczuł  się  naprawdę  potrzebny. Życie  nauczyciela  nabrało  

sensu. Z  tej  historii  wyraźnie  wynika, że  okazanie  serca  innemu  

człowiekowi  ma  wielką  moc  i  nie  musi  mieć  wymiaru  materialnego. 

 Drodzy  Słuchacze, mam  nadzieję, że  udało  mi  się  Was  przekonać, że  

warto  być  życzliwym  i  współczującym  nie  tylko  od  święta, lecz  także  na  

co  dzień. Jeśli  na  naszej  drodze  staje  ktoś  potrzebujący  wsparcia, okażmy  

mu  współczucie  i  postarajmy  się  pomóc. Pierwszym  krokiem  może  być  

włączenie  się  do  działań  Szkolnego  Klubu  Wolontariatu. Dla  każego  

znajdziemy  zajęcie. Zapraszamy!  

Dziękuję  za  uwagę. 

 

Zobacz  jeszcze  według  jakich  kryteriów  oceniane  jest  przemówienie  na  

egzaminie. 

- Realizacja  tematu  wypowiedzi: 2pkt. - wypowiedź  jest  zgodna  z  formą  

wskazaną  w  poleceniu ( przemówienie ), zawiera  wszystkie  elementy  

określone  w  poleceniu ( np. przekonanie  słuchaczy, że  wobec  ludzi  

potrzebujących  pomocy  powinniśmy  się  kierować  współczuciem  i  

życzliwością ); uczeń  w  odpowiedni  sposób  odwołał  się  do  lektur  

wskazanych  w  poleceniu; wypowiedź  jest  w  całości  na  temat. 

- Elementy  retoryczne: 5pkt. - pogłębiona  argumentacja, logicznie  

uporządkowana, argumenty  odwołujące  się  do  emocji, faktów  i  logiki  

poparte  przykładami. 

- Kompetencje  literackie  i  kulturowe: 2pkt. - funkcjonalne  wykorzystanie  

znajomości  lektur, poprawność  rzeczowa. 

- Kompozycja  tekstu: 2pkt. - zgodna  z  formą  wypowiedzi, wypowiedź  

spójna  i  logiczna, podzielona  na  funkcjonalne, graficznie  wyodrębnione  

akapity. 

- Styl: 2pkt. - odpowiedni  do  treści  i  formy, jednolity. 
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- Język: 4pkt. - szeroki  zakres  środków  językowych  umożliwiających  pełną  

i  swobodną  realizację  tematu. 

- Ortografia: 2pkt. - praca  bez  błędów  ortograficznych 

- Interpunkcja: 1pkt. - praca  bez  błędów  interpunkcyjnych. 


