
JAK NAPISAĆ ROZPRAWKĘ PROBLEMOWĄ?  

W zadaniach egzaminacyjnych mogą się pojawić różne teksty - fragmenty lektur obowiązkowych lub utworów spoza 

kanonu.  

Jeśli dołączony do zadania tekst pochodzi z lektury oznaczonej w podstawie programowej gwiazdką, w wypra-

cowaniu masz obowiązek wykazać się znajomością całego utworu, pamiętaj, że obowiązuje Cię znajomość 

tekstów zarówno z poziomu ponadgimnazjalnego, jak i gimnazjalnego. 

 

1. Aby poprawnie napisać rozprawkę, musisz: 

a) zająć stanowisko wobec problemu wskazanego w poleceniu - postawić tezę lub hipotezę, 

b) uzasadnić swoje stanowisko  - przywołać trafne argumenty i zilustrować je odpowiednimi przykładami z 

załączonego utworu oraz innych tekstów kultury, 

c) w podsumowaniu przedstawić ostateczne rozwiązanie problemu. 

 

Etapy pracy nad rozprawką  

 

1. Krok pierwszy - analiza tematu 

a) Przeczytaj uważnie temat rozprawki i podkreśl problem do rozważenia. 

b) Sprawdź, czy rozumiesz pojęcia użyte w poleceniu. Jeśli nie znasz znaczenia danego wyrazu, skorzystaj z 

dostępnego na egzaminie słownika. 

c) Zaznacz w temacie słowa kluczowe. Wypisz do nich wyrazy bliskoznaczne. Dzięki temu unikniesz w pracy 

powtórzeń, a poza tym upewnisz się, że dobrze rozumiesz problem. 

d) Zwróć uwagę, do ilu tekstów kultury masz obowiązek odwołać się w swojej pracy. Jeśli w poleceniu użyto 

liczby mnogiej (odwołaj się [...] do innych tekstów kultury), musisz przywołać przynajmniej dwa dowolnie 

wybrane teksty. 

2. Krok drugi - analiza załączonego utworu literackiego 

a) Przeczytaj uważnie tekst i określ swoje stanowisko wobec problemu podanego w temacie. Dokonaj analizy 

tekstu pod kątem sformułowanej tezy. 

 

JAK ANALIZOWAĆ TEKST DRAMATYCZNY? 

 

- Rozpoznaj gatunek literacki (komedia, tragedia, dramat). 

- Wskaż temat utworu. 

- Zwróć uwagę na nazwiska autora, tytuł, podział na akty i sceny. 

- Przeanalizuj tekst główny (dialogi i monologi), zwróć uwagę na tekst poboczny – didaskalia (wskazane w nich 

informacje dotyczące muzyki, efektów akustycznych, rekwizytów, kostiumów, ruchu i gestykulacji charakteryzują 

postacie sceniczne i mają znaczenie dla interpretacji tekstu) 

Uwaga: Analizuj i Interpretuj tekst wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to istotne dla rozważenia 

problemu wskazanego w poleceniu. 

- Określ czas (np. realistyczny, historyczny) i miejsce akcji (konkretne lub abstrakcyjne). 

- Przyjrzyj się wydarzeniom (wskaż, co jest istotą konfliktu w dramacie). 

- Scharakteryzuj bohaterów: kim są, co robią, jak się zachowują, jakie relacje łączą ich z innymi, jakim językiem się    

   posługują (właściwa charakterystyka bohaterów pomoże Ci w sformułowaniu stanowiska wobec problemu). 

- Nazwij konwencję artystyczną (np. realizm, symbolizm, groteska). 

 

 



JAK ANALIZOWAĆ TEKST EPICKI? 

 

- Rozpoznaj gatunek literacki (np. opowiadanie, nowela, powieść). 

- Określ temat utworu (o czym jest w nim mowa). 

- Scharakteryzuj narratora (pierwszoosobowy, trzecioosobowy) i jego postawę wobec wydarzeń (np. uczestnik  

   zdarzeń, obserwator). 

- Ustal, kim są bohaterowie: jak wyglądają, jak się zachowują, co myślą, jakich wyborów dokonują, jakie są ich  

  relacje z innymi (pamiętaj, że postawy i zachowania bohaterów mają związek z problemem wskazanym w  

   poleceniu). 

- Wskaż czas i miejsce akcji, zwróć uwagę na przestrzeń, w której ukazane są postacie (zazwyczaj charakteryzuje ona  

   bohaterów i mówi wiele o okolicznościach wydarzeń). 

- Przeanalizuj układ zdarzeń i związki między nimi - powiąż fakty przedstawione przez autora z problemem zawartym  

   w temacie (jeżeli załączony tekst jest fragmentem lektury obowiązkowej, wykorzystaj znajomość całej fabuły). 

- Określ sposób kreacji świata przedstawionego (np. realizm, groteska, fantastyka). 

- Przeanalizuj język tekstu - rozpoznaj funkcje zastosowanych w utworze środków stylistycznych 

 

KROK TRZECI - FORMUŁOWANIE I UZASADNIANIE STANOWISKA WOBEC PROBLEMU 

 

Zdecyduj, jaki porządek przyjmie Twoja praca.  

Jeżeli masz pewność, że przyjęte przez Ciebie stanowisko wobec problemu jest słuszne, sformułuj tezę.  

Uzasadnisz ją w dalszej części pracy, podając argumenty i ilustrując je odpowiednimi przykładami z tekstu.  

W zakończeniu ponownie przytoczysz tezę jako potwierdzoną i udowodnioną. 

 

Jeżeli masz wątpliwości, czy określone przez Ciebie stanowisko jest prawdziwe i wynika z tekstu - zdecyduj się na 

postawienie hipotezy.  

Rozstrzygniesz ją w rozwinięciu, gromadząc argumenty i kontrargumenty.  

W zakończeniu sformułujesz tezę właściwą jako wniosek z Twoich rozważań. 

 

                      
 

 

KROK CZWARTY - SZUKANIE INNYCH TEKSTÓW KULTURY 

 

- Poszukaj innych tekstów kultury, które przywołasz w pracy dla uzasadnienia przyjętego stanowiska. Możesz sięgnąć  

  nie tylko po utwory literackie, lecz także po filmy, spektakle teatralne, obrazy, plakaty, fotografie, reklamy, rzeźby,  

  komiksy itp. 

- Ważne jest, by przywołane teksty pozostawały w ścisłym związku z tematem rozprawki, Wybieraj wyłącznie takie,  

  które pozwolą w pełni potwierdzić słuszność Twoich rozważań. 

- W rozprawce możesz przywołać także inne konteksty interpretacyjne, np.: 

= biograficzny (uwzględnij biografię autora, jeśli pozostaje ona w związku z tekstem), 

=  historyczny (weź pod uwagę wydarzenia historyczne odnoszące się do utworu), 

= filozoficzny (określ koncepcję filozoficzną bliską autorowi), 

= egzystencjalny (sięgnij do szerokiego kontekstu ludzkich doświadczeń), historycznoliteracki (odwołaj się do  

    twórczości autora I epoki, w której tworzył; opisz funkcjonowanie motywów w innych utworach tego okresu). 

 

 

 

 



KROK PIĄTY - PLANOWANIE WYPRACOWANIA 

 

- Przygotuj szczegółowy plan (konspekt) rozprawki, który odzwierciedli tok Twojego rozumowania.  

- Dobrze skonstruowany plan pomoże Ci zadbać o właściwą kompozycję pracy oraz zachować spójność i  

   przejrzystość wypowiedzi. 

- Plan powinien wskazywać trzy podstawowe części pracy: wstęp, rozwinięcie i zakończenie, 

- Zamieść w konspekcie najważniejsze treści:  

*wynotuj temat rozprawki (w ten sposób łatwiej Ci będzie kontrolować, czy treść budowanego wypracowania jest 

zgodna z omawianym zagadnieniem),  

*zapisz tezę lub hipotezę,  

*wypisz w punktach, najlepiej w formie krótkich haseł, wszystkie argumenty i logicznie je uporządkuj - od 

najważniejszego do najmniej ważnego bądź odwrotnie, 

* wypunktuj wnioski końcowe podsumowujące Twoje rozważania. Posługuj się skrótowymi zapisami. 

 

KROK SZÓSTY - PISANIE WYPRACOWANIA 

 

- Redaguj rozprawkę według przygotowanego wcześniej planu. Konsekwentnie trzymaj się ustalonego porządku.  

- Pisz wyłącznie na temat, nie pozwalaj sobie na dygresje, 

- Zacznij od wstępu. Opracuj go tak, aby dobrze spełnił swoją funkcję:  

*wprowadzał do całości tekstu i zachęcał egzaminatora do dalszej lektury. 

* Pamiętaj, że wstęp nie może być długi - powinien być zbudowany najwyżej z dwóch akapitów. 

* Pierwszy przeznacz na wprowadzenie do tematu - ogólną refleksję dotyczącą analizowanego problemu.  

*W drugim akapicie sformułuj tezę i zasygnalizuj, co znajdzie się w dalszej części pracy. 

- Pamiętaj, że rozwinięcie nie może być krótsze niż wstęp i zakończenie razem wzięte.  

- Tezę poprzyj właściwymi argumentami, Zilustruj je przykładami. Pilnuj, aby każdy argument znalazł się w osobnym  

   akapicie. 

- Poświęć trochę uwagi na napisanie odpowiedniego zakończenia. Jest to istotna część tekstu - ujawnia, czy  

  wypracowanie jest dobrze przemyślane. Decyduje o ostatnim wrażeniu, które odniesie egzaminator po Twojej 

wypowiedzi. Pamiętaj, że zakończenie powinno logicznie wynikać z całości wypracowania i zawierać trafne 

podsumowanie wywodu (wnioski końcowe). Zakończenie - podobnie jak wstęp - nie może być dłuższe niż 

rozwinięcie.. Wystarczy, że przeznaczysz na nie jeden akapit. 


