Lekcje: 15.04.2020 r. (środa), 16.04.2020 r. (czwartek) i 17.04.2020 r. (piątek)
Temat: Doskonalenie redagowanie rozprawki.
1. Przypomnienie
Rozprawka składa się z 3 części:
a) wstępu – zawiera on tezę lub hipotezę
b) rozwinięcia – podanie argumentów wraz z przykładami na poparcie tezy (każdy
argument od akapitu) lub rozważenie hipotezy
c) zakończenia – podsumowanie pracy, zajęcie stanowiska.
Wstęp zawiera tezę lub hipotezę.
Teza - to stwierdzenie, co do którego mamy pewność i będziemy je udowadniać;
Hipoteza – to stwierdzenie nie do końca sprawdzone, założenie, które będziemy rozważać;
Wskaż, które stwierdzenie jest tezą, a które hipotezą, wpisując literę T lub H
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Czytanie rozwija wyobraźnię. ……
Matematyka pomaga w nauce logicznego myślenia…….
Akcja pod Arsenałem – sukces czy porażka Buków?
Podróż niejedno ma imię. ……………
Umiejętność obsługi komputera ułatwia pracę. ……..
Znajomość języków obcych jest pomocna w życiu. …..
Internet – dobrodziejstwo czy zagrożenie dla człowieka. …..
Literatura uczy, bawi i wzrusza. …….
2. Pomocne słownictwo:
1. Słownictwo służące wyrażeniu własnej opinii:
- moim zdaniem; uważam, że; sądzę, że; według mnie; myślę, iż; jestem zdania, że;
według mego przekonania; po dokładnym przeanalizowaniu; doszłam do wniosku, że;
nabrałam przekonania, że; jestem pewna, iż;
2. Słownictwo służące wprowadzaniu argumentów:
- po pierwsze, do drugie, rozpocznę swoje rozważania od, na potwierdzenie mego
zdania posłużę się, kolejnym argumentem, który przemawia na korzyść jest, weźmy
pod uwagę, nie sposób pominąć faktu;
3. Wyrazy oceniające, służące podkreślaniu stanowiska:
- z całą pewnością, niewątpliwie, bez wątpienia, na pewno, w istocie, być może,
prawdopodobnie, raczej, na dobrą sprawę;
4. Podsumowanie wypowiedzi:
- myślę, że udało mi się; sądzę, że wykazałam; kończąc, stwierdzam, że; na
zakończenie mogę stwierdzić, że; po przeanalizowaniu zagadnienia doszłam do
wniosku, że w świetle przytoczonych argumentów; przytoczone argumenty wystarczą
by stwierdzić, że; jak wynika z przytoczonych argumentów;
3. Redagowanie pracy pisemnej:
Literatura uczy, bawi i wzrusza. Napisz rozprawkę, w której udowodnisz
prawdziwość podanej tezy, odwołując się do wybranych utworów literackich.

