
Klasa 7a                                                     18 – 20.03.2020 
 
Temat: Ćwiczymy umiejętność redagowania rozprawki.  
 
 

1. NA PODSTAWIE PONIŻSZYCH ZADAŃ SFORMUŁUJ SAMODZIELNIE CELE LEKCJI.  
 

2. Przeczytaj propozycję ujęcia tematu w rozprawce. Możesz ją wydrukować i wkleić do zeszytu.  
 

3. Wykonaj zadania sformułowane pod pracą. Wyniki prześlij na podany niżej adres email.  
 
 
 
 
 
Przykładowy temat pracy oraz przykładowe rozwiązanie z arkusza egzaminacyjnego: 
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-
egzaminacyjne/2019/zasady_oceniania/jezyk_polski/Zasady_oceniania_OPOP-100-1904.pdf  
 
Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy w relacjach międzyludzkich lepiej kierować się sercem 
czy rozumem. W argumentacji odwołaj się do lektury obowiązkowej  oraz do innego utworu 
literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.  
Uwaga.  

Temat umożliwia sformułowanie tezy lub hipotezy oraz różnych argumentów dotyczących tego, czy 
w relacjach międzyludzkich lepiej kierować się sercem czy rozumem. 

Teza lub hipoteza musi być zgodna z poleceniem, wybraną lekturą obowiązkową oraz innym 
utworem literackim (może to być również druga lektura obowiązkowa). 

Argumenty muszą odnosić się do wybranych utworów literackich, ale nie mogą być ich 
streszczeniem 
 
 

Uważam, że w budowaniu relacji międzyludzkich nie może zabraknąć ani uczuć, ani rozsądku. 
Ważniejszą rzeczą jest jednak rozum, bo bez niego możemy być skazani na ponoszenie przykrych 
konsekwencji pochopnie podejmowanych decyzji. Swoje racje postaram się udowodnić 
odpowiednimi argumentami.  

Sądzę, że w uczuciach często powinien być ważniejszy rozum niż serce. Kierowanie się tylko 
uczuciami może sprawić, że nie dostrzeżemy np. złych cech czyjegoś charakteru. Dobrym przykładem 
ilustrującym ten argument mogą być doświadczenia zdobyte przez Małego Księcia. Chłopiec na 
swojej planecie opiekował się różą, która była bardzo wymagająca i kapryśna. Mały Książę starał się 
spełnić jej wszystkie zachcianki, ponieważ bardzo mu na niej zależało. Z czasem jednak zobaczył, że 
róża nie do końca jest z nim szczera. Ciągle zmieniała zdanie, myślała tylko o sobie i to sprawiło, że 
Mały Książę w pewnym momencie poczuł się nieszczęśliwy i postanowił ją opuścić. Kierowanie się 
tylko uczuciami spowodowało, że chłopiec zostawił swój własny dom i udał się w podróż, by poznać 
prawdziwego przyjaciela. Gdyby od początku relacje Małego Księcia z różą opierały się nie tylko na 
uczuciach, ale też na rozsądku, być może wszystko wyglądałoby zupełnie inaczej. Wystarczyłaby 
szczera rozmowa, w której chłopiec powiedziałby róży o tym, co go boli, a jestem przekonana, że 
wiążące ich więzi stałyby się mocniejsze –być może róża zmieniłaby się i zrozumiała, jakie popełnia 
błędy w relacji z chłopcem.  

Warto zauważyć, że w literaturze nie brakuje przykładów potwierdzających stanowisko, że 
kierowanie się przede wszystkim uczuciami, może przynieść człowiekowi szczęście. Jeśli zawsze 
postępujemy tak, jak dyktuje nam serce, w końcu osiągniemy sukces i upragniony cel. Przykładem 
bohatera literackiego, którego losy potwierdzają moje słowa, jest Marek Winicjusz. Od samego 
początku był zauroczony Ligią, a z czasem bardzo mocno ją pokochał. W relacjach z nią nie myślał 
rozsądnie, zależało mu na tym, aby zdobyć upragnioną kobietę. Kiedy już udało mu się przekonać 
Ligię do siebie i sprawić, że go pokochała, był bardzo szczęśliwy. Rozsądek przydał mu się dopiero 
wtedy, kiedy okazało się, że jej życie jest zagrożone. Zaczął myśleć i planować, jak jej pomóc. Kierował 
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się oczywiście też uczuciami, ale w trudnych momentach ważniejszy był dobrze przygotowany plan 
działania, a nie pochopne podejmowanie decyzji. Marek Winicjusz, mimo że był uczuciowy, potrafił 
też być rozsądny.  

Kierowanie się uczuciami możemy też zaobserwować w lekturze pt. „Kamienie na szaniec”, 
choć w wielu sytuacjach bohaterom nie brakowało zdrowego rozsądku. Kiedy najlepszy przyjaciel 
Alka i Zośki został aresztowany, chłopcy bez wahania podjęli decyzję o tym, że odbiją go z rąk 
gestapo. Ponieważ wszyscy byli ze sobą bardzo zżyci i wspierali się nawzajem, decyzja ta była dla nich 
oczywista. Rozsądek był jednak pomocny wtedy, kiedy trzeba było dokładnie zaplanować całą akcję 
odbicia Rudego.  

Podsumowując swoje rozważania, uważam, że uczucia wyznaczają kierunek naszych działań, 
są motorem, który je napędza. Jednak dopiero poparcie ich zdrowym rozsądkiem może przynieść 
oczekiwane efekty. Jeśli w relacjach z innymi ludźmi uczucia stają się ważne, wówczas decyzje 
powinny być dobrze przemyślane. 

 
 
a. Odszukaj w pracy (we wstępie) zdanie będące tezą.  
b. W poszczególnych akapitach będących omówieniem tezy  odszukaj zdań będących 

argumentami.  
Zapisz odpowiedzi w pliku tekstowym.  
 

c. Przeczytaj z podręcznika tekst „Angole” Ewy Winnickiej ze stron 49 – 55. 
 

d. Wykonaj zadanie 10 str. 56. 
e. Wykonaj zadanie 13 str. 56.  

 
Zapisz odpowiedzi w pliku tekstowym.  
 

 
 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ a,b,d,e PRZEŚLIJ NA 
kacha1olczak@op.pl  
 
 
 
 
Skorzystaj z dotychczasowych notatek oraz wiadomości z podręcznika i stron: 
 https://epodreczniki.pl/a/uczymy-sie-redagowac-rozprawke/Dq3DhzaTi 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8BMacJ3RM8c  
 

 
 
 
Kolejna lektura!!!!       ZEMSTA     Aleksander Fredro 
„Zawansowani” czytają (dowolne źródło) 
Pozostali mogą obejrzeć film w reżyserii Wajdy   
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