
O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PODCZAS PISANIA ROZPRAWKI? 

 

►Zwróć uwagę na poprawność rzeczową wypowiedzi. Sprawdzaj informacje, które podajesz:  

- imiona bohaterów,  

- miejsca akcji,  

- wydarzenia,  

- tytuły dzieł, 

-  nazwiska autorów itp,  

Pamiętaj, że popełnienie kardynalnego błędu rzeczowego świadczącego o nieznajomości tekstu kultury, do którego się 

odwołujesz, lektury obowiązkowej lub kontekstu interpretacyjnego zdyskwalifikuje Twoją pracę. 

 

►Jeśli cytujesz, rób to wiernie.  

- zaznaczaj cytat cudzysłowem lub używaj wyrażeń typu: zdaniem autora, według badacza itd.  

- egzaminator uzna niedokładny cytat za błąd rzeczowy. 

 

►Pamiętaj o przejrzystej, logicznej i funkcjonalnej kompozycji wypracowania,  

- zachowaj porządek graficzny,  

- zadbaj, aby każda nowa myśl znalazła się w poprawnie zaznaczonym akapicie,  

- Każdy akapit wyróżnij wcięciem.            

 

►Pilnuj, aby kolejne elementy wypracowania logicznie z siebie wynikały i łączyły się w spójną całość.  

- układ pracy powinien ułatwić czytającemu jej zrozumienie, przekonać o słuszności postawionej tezy.  

- zachowaj odpowiednie proporcje między poszczególnymi częściami rozprawki. 

 

►Zadbaj o spójność wypowiedzi. Używaj środków językowych, które wiążą poszczególne zdania i akapity. Stosuj 

sformułowania typu:  

nawiązując do.., 

 równie istotną sprawą jest... 

 nie można zapominać, że...; 

 należy zaznaczyć, że,,.; 

 można też zwrócić uwagę na..:, 

 odwołując się do..:, 

 przykładem tego jest... 

 

►Unikaj schematów językowych - nie używaj określeń opisujących wykonywane przez Ciebie czynności, nie pisz 

w rozprawce o rozprawce: 

W tej rozprawce udowodnię, że..:,  

We wstępie mojej pracy.:,  

W zakończeniu pracy..:,  

Podsumowując..:,  

Moim pierwszym argumentem będzie..:,  

Wykorzystam argumenty poparte przykładami... 

 

►Zachowaj stosowny styl pracy, czyli odpowiedni do tematu wypowiedzi i sytuacji egzaminacyjnej.  

Pisz w sposób zwięzły, przejrzysty i komunikatywny.  

Nie buduj długich i zawiłych zdań.  

Unikaj powtórzeń, stosuj synonimy.  



Nie używaj ekspresywizmów i wulgaryzmów.  

Wystrzegaj się słownictwa potocznego. 

 Posługuj się naturalnym językiem, bez zbędnych ozdobników i patetycznych sformułowań, 

 

 

►Zadbaj o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną,  

- sprawdzaj, czy połączenia wyrazów w zdaniach i związkach frazeologicznych są poprawne, czy wyrazy mają  

   właściwe zakończenia i zostały użyte zgodnie z tym, co oznaczają.  

- pilnuj, aby każde zdanie za-kończyć kropką lub - w wypadku pytania - znakiem zapytania.  

- poprawnie stosuj przecinki i średniki.  

- sprawdź w słowniku pisownię wyrazów, jeśli masz wątpliwości. 

 

►Zwróć uwagę na czytelność wypracowania.  

Upewnij się, czy egzaminator będzie w stanie odczytać Twoją pracę, czy wszystko zostało napisane wyraźnie.  

Jeśli wykreślasz jakieś słowa lub zdania, nie zamazuj ich, tylko przekreśl pojedynczą linią - wygląda to znacznie 

lepiej. 

 

 

 


