
Rozprawka: 

WSTĘP: 

 

Słowo klucz- przykładowa teza ,,Czy pieniądze dają szczęście?" , jako klucz możemy 

wykorzystać słowo pieniądze. Wtedy wypisujemy informacje na temat pieniędzy, może to 

być definicja (wyjaśnienie pojęcia)lub kilka zdań na temat tego słowa. Wstęp jest ogólnym, 

wprowadzeniem do tematu rozprawki.  

Teza- Następnym krokiem jest zajęcie stanowiska czyli napisanie tezy np. Uważam, iż 

pieniądze, nie są wystarczająco ważne, by mogły dać prawdziwe szczęście i postaram się to 

udowodnić, można również użyć zwrotów takich jak: moim zdaniem, zgadzam się ze 

stwierdzeniem że, sądzę że.. Można również napisać rozprawkę z hipotezą , którą możemy 

wyrazić pytaniem lub zdaniem oznajmującym. Pisząc hipotezę przedstawiamy zarówno 

argumenty jak i kontrargumenty, można użyć zwrotów takich jak: przypuszczam że, 

zastanawiam się nad tym, nurtuje mnie kwestia czy...  

 

 

 ROZWINIĘCIE: 

Pierwszy argument- Można rozpocząć go słowami ,,Warto najpierw zwrócić uwagę na to, że 

pieniądze potrafią zasłonić nam naprawdę ważne wartości..... " lub ,,W pierwszej kolejności, 

warto rozważyć.... ", można również rozpocząć od wyrażeń: po pierwsze, na początku, jako 

pierwsze itd. Argument popieramy odpowiednim przykładem z lektury szkolnej, książki, 

wiersza, prasy, własnych doświadczeń itp. Warto też przy podawaniu przykładów odwoływać 

się do konkretnej sytuacji ale i całościowej postawy bohatera. W przypadku hipotezy 

argument piszemy inaczej np. pieniądze potrafią zasłonić nam naprawdę ważne wartości, ale 

z drugiej strony mogą one być tylko dodatkiem i nie wpływać na nas negatywnie.." 

 

 Drugi argument- Zaczynamy słowami np. ,,Ważnym aspektem jest również..." lub ,,Kolejną ważną 

kwestią jest...". Można też napisać : następnie, po drugie, drugim argumentem. 

 Każdy akapit w rozwinięciu powinien być kolejnym argumentem i odnosić się do innej myśli niż 

poprzedni. 

Do kolejnych argumentów można użyć zwrotów: Jeszcze jednym argumentem potwierdzającym 

słuszność mojej tezy jest.., ostatnim argumentem jaki chciałbym/chciałabym przedstawić jest.., 

kolejnym argumentem, który chcę omówić  jest.. 

   

  ZAKOŃCZENIE:      



Jest to ponowne odwołanie się do tezy i podsumowanie rozprawki. Można rozpocząć je 

zwrotami : podsumowując..., reasumując..., na zakończenie mojej pracy chcę podkreślić..., 

myślę , że udało mi się udowodnić że... . 

Na koniec można jeszcze wprowadzić konkluzję, czyli przytoczyć opinię na dany temat , 

przywołać cytat pisząc np. świadczą o tym słowa (imię i nazwisko autora myśli) i podajemy te 

słowa pamiętając, żeby wziąć je w cudzysłów, potwierdza to myśl..., chciałbym/chciałabym 

poprzeć moją tezę słowami... 

 

Przydatne wyrazy: więc, ponieważ, jednak, pomimo, zatem, między innymi, również itp. 

 

Zanim napiszemy rozprawkę warto przemyśleć temat i sporządzić sobie plan, żeby dokładnie 

przeanalizować o czym będziemy pisać. 

Należy też pamiętać o poprawnej pisowni i podziale na akapity. 

Przedstawione informacje pochodzą między innymi z filmu o rozprawce z kanału ,,Wiedza z 

wami" i strony ,,filozofiasztuki.pl " i tam można znaleźć więcej informacji. 


