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Klasa  VIII - 15.06.20r. 

 

Temat: Rozprawka  i  opowiadanie  twórcze - utrwalenie  przed  egzaminem. 

( temat  na  2  lekcje ) 

 

1. Przeczytaj. 

Moi  drodzy, myślę, że  warto  dzisiejszą  lekcję  poświęcić  na  ostatnie  powtórki  związane  

z  wypracowaniami, za  które  na  egzaminie  otrzymacie  20  punktów. 

 

Pamiętajcie, że  Wasze  prace  muszą: 

- być  na  temat, 

- odwołać  się  do  lektur  wskazanych  w  temacie, jeśli  nie  są  one  wskazane - macie  

wybór, ale  jedna  z  nich  musi  należeć  do  obowiązkowych ( znajdować  się  na  liście, 

którą  będziecie  mieli  na  początku  testu 0, 

- odwołać  się  do  tylu  tekstów  literackich - ile  będzie  wskazanych  w  poleceniu - 

najczęściej  dwóch, 

- być  czytelne, 

- liczyć  200  słów, 

- mieć  co  najmniej  3  akapity 

 

Jak  napisać  rozprawkę: 

1) Przeczytaj  uważnie  temat  rozprawki. Podkreśl  zagadnienie, które  będziesz  rozważać  

w  swoim  wypracowaniu. 

 

2) Sformułuj  tezę  lub  hipotezę, w  której  wyrazisz swoje  stanowisko  wobec  problemu  

wskazanego  w  temacie. 

 

3) Zgromadź  trafne  i  rzeczowe  argumenty, którymi  potwierdzisz  przyjęte  stanowisko. 

 

4) Poszukaj  odpowiednich  przykładów  z  literatury, które  przywołasz  w  swojej  pracy  

dla  uzasadnienia  podanych  argumentów. 

 

5) Możesz  zaplanować  wypracowanie - przygotuj  ( w  brudnopisie ) szczegółowy  plan  

rozprawki: zapisz  tezę, wypunktuj  w  postaci  krótkich  haseł  wszystkie  argumenty  wraz  

z  przykładami  i  logicznie  je  uporządkuj, zanotuj  wnioski  końcowe. 

 

6) Napisz  rozprawkę  według  planu. Pamiętaj  o  stosowaniu  akapitów. Unikaj  zawiłych  

zdań. Używaj  słów  i  sformułowań, które  wiążą  poszczególne  wypowiedzenia. 

 



2 
 

7) Pamiętaj  o  korekcie - po  napisaniu  rozprawki  przeczytaj  ją  jeszcze  raz. Sprawdź  

podane  w  wypracowaniu  nazwiska  autorów, tytułu  utworów, imiona  bohaterów, 

wydarzenia. Wyszukaj  powtórzenia  i  zastąp  je  synonimami. Dostaw  brakujące  przecinki  

i  popraw  zauważone  błędy. 

 

Wstęp = 1 akapit 

Rozwinięcie = minimum  2  akapity  każdą  lekturę, którą  omawiasz, zapisz  od  osobnego  

akapitu 

Zakończenie = 1 akapit 

 

Pamiętaj - każdy  argument  musi  być  poparty  rozbudowanym  przykładem, np. argument -  

bohater  jest  pozytywny, przykład - ponieważ - i  tu  wypisz  wszystkie  cechy  i  sytuacje, 

które  to  potwierdzą. 

 

Jak  napisać  opowiadanie  twórcze? 

tutaj  musicie  pamiętać  o  nawiązaniu  do  lektury  obowiązkowej  i  elementach  

twórczych: 

- czas  wydarzeń, 

- miejsce  zdarzeń, 

- elementy  opisu, 

- elementy  charakterystyki  postaci, 

- zwroty  akcji, punkt  kulminacyjny, 

- puenta, 

- monolog  bohatera, 

- dialogi, 

- retrospekcja 

Na  temat  opowiadania  nie  będę  się  tutaj  rozpisywać, ponieważ  w  trakcie  nauczania  

zdalnego  mieliśmy  lekcję  poświęconą  opowiadaniu - więc  możecie  do  niej  zajrzeć                  

( 08.04.20r. ) 

 

W  związku  z  pracami  literackimi  przypomnijcie  sobie  koniecznie  kiedy  należy  

stawiać  przecinki - to  również  macie  w  materiałach. 

Poniżej  jeszcze  raz  zamieszczam  przykładową  rozprawkę,  opowiadanie  i  przemówienie    

z  uwagami  odnośnie  elementów  ich  budowy - więc  przeczytajcie  je  uważnie. Zwróćcie  

uwagę  w  jaki  sposób  wprowadzane  są  argumenty, jak  wyglądają  przykłady. Poczytajcie  

jak  formułowana  jest  teza  i  w  jaki  sposób  nawiązuje  się  do  niej  w  zakończeniu  

pracy. W  opowiadaniu  zwróćcie  uwagę  na  obecność  elementów  twórczych. 

Przypomnijcie  też  sobie  poprawne  wprowadzanie  dialogu  do  tekstu. Przemówienie, 

krótkie  formy  takie  jak  zaproszenie  i  ogłoszenie 
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