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WSKaZóWKI 
PraKTYcZne
dotyczące tworzenia wypowiedzi ustnej

Twoja wypowiedź ustna musi zostać zbudowana na podstawie polecenia oraz załączonego do niego tekstu lite-
rackiego, językowego lub ikonicznego  Aby sformułować pełną i poprawną kompozycyjnie odpowiedź, należy 
odwołać się do wybranych przez siebie tekstów kultury nawiązujących do problemu przedstawionego w pole-
ceniu lub dokonać interpretacji tekstu ikonicznego dołączonego do zadania i samodzielnie wyszukać przykłady 
tekstów literackich, które poruszają podobną problematykę  

Kompozycja twojej wypowiedzi monologowej będzie zależeć od tego, jaki czasownik operacyjny został użyty 
w konstrukcji zadania  W zależności od tego, czy twoja wypowiedź będzie miała charakter wypowiedzi przed-
stawieniowej czy argumentacyjnej, różne będą sposoby gromadzenia materiału i układu kompozycyjnego  

Czasownik operacyjny omów, przedstaw, zreferuj rozważ, uzasadnij, odpowiedz

Kompozycja

Wypowiedź przedstawieniowa:
1. wstęp, 
2. rozwinięcie,
3. zakończenie.

Wypowiedź argumentacyjna: 
1. teza/hipoteza, 
2. wywód argumentacyjny,
3. wnioski/podsumowanie.

Twój monolog powinien być wypowiedzią syntetyczną, w której zaprezentujesz swoją wiedzę humanistycz-
ną, odwołując się do znanych ci dzieł z zakresu literatury i innych dziedzin sztuki  

Przygotowane przez nas propozycje zadań zawierają ćwiczenia kształcące umiejętności niezbędne dla two-
rzenia wypowiedzi argumentacyjnej: analizowanie i  interpretowanie tekstów ikonicznych, stawianie hipotez, 
formułowanie tez, zbieranie argumentów, wnioskowanie, odwoływanie się do wiedzy literacko-kulturowej (co 
skutecznie wspieramy, podając możliwe do wykorzystania przykłady literackie czy kulturowe – filmy, przedsta-
wienia, obrazy, plakaty) oraz komponowanie wypowiedzi  

ETapy pracy nad konsTrukcją wypowiEdzi przEdsTawiEniowEj

1. Wstęp
  Określ problem (prawdopodobnie pojawi się on już w poleceniu) – znajdź słowo kluczowe zawarte w po-
leceniu i odnieś się do niego 
  Możesz przywołać genezę omawianego zjawiska, jeśli jesteś w stanie ją sobie przypomnieć lub ją określić 
  Możesz zasygnalizować układ swojej wypowiedzi (problemowy, chronologiczny, zgodny z poszczególnymi 
elementami polecenia), ale nie jest to konieczne 
  Wybierz konteksty (literackie, historyczne, teoretycznoliterackie, biograficzne, filozoficzne), które znasz 
i możesz wykorzystać w swojej wypowiedzi 

2. Rozwinięcie
  Pamiętaj o tym, aby w rozwinięciu odnieść się do wszystkich elementów polecenia 
  Dobierz przykłady w sposób spójny – połącz kolejne elementy wypowiedzi w logiczny ciąg odpowiada-
jący poleceniu, tzn  w pierwszej części swojej wypowiedzi odnieś się do tekstu ikonicznego, dokonaj jego 
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analizy i interpretacji, sformułuj wniosek cząstkowy, kolejne elementy wypowiedzi poświęć przywołaniu 
tekstów kultury stanowiących uzupełnienie dla prezentowanego zagadnienia, staraj się formułować wnio-
ski cząstkowe, które pozwolą ci podsumować referat 

3. Podsumowanie
  Tu należy zebraćw całość sformułowane wcześniej wnioski cząstkowe pojawiające się po kolejnych przy-
kładach i zaproponować jedno lub kilka rozwiązań omawianego zjawiska 
  Możesz dokonać oceny problemu, jeśli taka sugestia pojawiła się w poleceniu 

ETapy pracy nad konsTrukcją wypowiEdzi argumEnTacyjnEj

1. Wstęp
  Określ problem (prawdopodobnie pojawi się on już w poleceniu) – znajdź słowo kluczowe zawarte w po-
leceniu i odnieś się do niego 
  Postaw tezę, hipotezę lub pytanie – czyli najważniejszą myśl odnoszącą się do całości zadania (treści pole-
cenia i dołączonego tekstu) 
  Wybierz konteksty (literackie, historyczne, teoretycznoliterackie, biograficzne, filozoficzne), które znasz 
i możesz wykorzystać w swojej wypowiedzi 
  Zastanów się i wybierz inne znane ci utwory literackie lub teksty kultury (filmy, przedstawienia, sztukę), 
które możesz przywołać jako potwierdzenie bądź zaprzeczenie swojej tezy lub hipotezy 

2. Rozwinięcie
  Dokonaj hierarchizacji swoich argumentów – możesz je uporządkować w następujący sposób:

1  

2  

3. Podsumowanie
  Tu należy zebrać sformułowane wcześniej wnioski cząstkowe pojawiające się po kolejnych argumentach 
i zaproponować konkretne rozwiązanie problemu lub potwierdzić tezę 
  Możesz dokonać oceny problemu, jeśli taka sugestia pojawiła się w poleceniu 

Punkt wyjścia – szczegół, 
np  tekst ikoniczny 

Argumentacja – wykorzystanie 
tekstów i kontekstów 

Podsumowanie – 
uogólnienie 

Punkt wyjścia – uogól-
nienie, np  motyw, topos 

Argumentacja – wykorzystanie 
tekstów i kontekstów 

Podsumowanie – 
szczegółowe odniesienie 
do problemu 


