
7. 04. 2020r. j. polski kl. VII Anna Majda 

Wpisz do zeszytu dzisiejszą datę i temat lekcji 

Temat: Siła argumentu. 

 

1. Sprawdzenie zadania domowego. 
2. Wspólna praca przy rozwiązaniu zadań: 

Zadanie 1.  

Która wypowiedź nie jest wypowiedzią argumentacyjną?  

 Miasta powinny być budowane na wsi, bo tam jest czyste powietrze.  
 Mam dzisiaj zły humor, bo najpierw pokłóciłam się z mężem i zgubiłam klucze, a potem 

zarysowałam samochód.  
 Te nowe szczepionki przeciw grypie są zupełnie nieskuteczne. Mój znajomy lekarz mówi, że tylko w 

ciągu ostatniego tygodnia miał kilkunastu pacjentów, którzy się szczepili i teraz chorują. 
 Księżyc świeci, bo odbija światło słoneczne.  
 Rockendrolowcy to ludzie praktyczni – pracują, śpią, jedzą i wypoczywają w tym samym ubraniu. 

 
Zadanie 2.  

Przemyśl argumenty, dzięki którym przekonałbyś rodziców, że możesz wrócić do domu po przyjęciu u 
kolegi po godz. 23.00 

 ………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Zadanie 3.  

 Do podanych argumentów sformułuj tezę, a następnie argumenty przekształć ustnie na równoważniki zdań: 
 

a) nie możesz skupić się na lekcjach, zasypiasz nieoczekiwanie, nie panujesz nad reakcjami, jesteś 
rozdrażniony, szybko się męczysz, często boli cię głowa 
Teza:........................................ 
 

b) postępujemy nieetycznie – okłamujemy nauczycieli, okłamujemy rodziców, szkodzimy sami sobie – 
niczego się nie nauczymy, możemy ośmieszyć się przed nauczycielami, możemy mieć obniżoną ocenę z 
zachowania, , narażamy się na utratę zaufania nauczycieli, możemy stracić dobre imię 
Teza:........................................ 
 

c) wszystkie artykuły możemy znaleźć w jednym miejscu, zyskujemy na promocjach i wyprzedażach, przy 
okazji załatwiamy inne sprawy np. opłacamy rachunki, oszczędzamy czas, możemy spotkać znajomych, 
pójść na kawę 
Teza:........................................ 

 
 



Rembrandt, Saskia jako Flora Pablo Picasso, Portret Dory Maar 

Zadanie 4.  

 
Proszę obejrzeć obrazy i odpowiedzieć na pytania: 
a) Czy podoba się Pani/ Panu ten obraz? Dlaczego? 
b) Czy chciałaby Pani/ Pan mieć portret namalowany w takiej konwencji? Dlaczego? 
c) Czy taki obraz mógłby ozdabiać ściany Pani/ Pana domu? Dlaczego? 

          Na które pytanie było najłatwiej, a na które najtrudniej odpowiadać? Dlaczego? 
 



          Zadanie 4.  

 
Mierząca metr sześćdziesiąt i ważąca pięćdziesiąt kilogramów Quennie Volupides była naprawdę 
atrakcyjną kobietą. Po kolejnej sprzeczce z mężem, Arturem, trzasnęła drzwiami i wyszła do klubu, 
w którym trwało właśnie przyjęcie. 
  Quennie wyszła z klubu kilka minut przed pierwszą w nocy i zaprosiła kilkoro przyjaciół, 
by dołączyli do niej na drinka w jej domu. Kiedy znajomi dotarli do domu Volupidesów około 
dziesięciu minut po gospodyni, zastali ją w drzwiach. Powiedziała: „Stało się coś strasznego! Artur 
poślizgnął się i spadł ze schodów! Schodził z góry po drinka  - wciąż  trzyma szklankę   w dłoni i… 
myślę, że nie żyje! O mój Boże, co mam robić?!” 
  Autopsja wykazała, że Artur Volupides zmarł od rany na głowie i że był pijany. Jak 
myślicie, co się stało? 
 

Polecenie dla uczniów: 
Wyobraźcie sobie, że jesteście grupą śledczą, której zadanie polega na odkryciu, co się wydarzyło. Musicie 
odnieść się do poniższych kwestii: 

1. Czy Queenie mówi prawdę? 
2. Znajdźcie wszystkie dowody na poparcie swojej opinii. Dowód to np. obserwacje, 

dokumenty, przedmioty (ich wygląd i stan). 
3. W jaki sposób odnalezione dowody mogą posłużyć do odkrycia prawdy? Jaka 

generalna zasada/ wiedza o świecie się do nich odnosi? 
4. Uzupełnijcie tabelę. 

 
 



 

 
Poszlaka/ dowód/ obserwacja Uzasadniające prawo ogólne 

  

  

  

  

  

  

 
Czy istnieją odstępstwa/ wyjątki od tych reguł? Jakie wnioski można wysnuć na ich podstawie? 

 
Przygotujcie się do wystąpienia w sądzie i sporządzenia raportu ze śledztw 

Raport policyjny 

 Co zastaliśmy na miejscu zbrodni (obserwacje)? 

 Co zeznała Quennie Volupides? 

 Co stwierdzono w autopsji? 

 Czy dowody potwierdzają zeznanie? 

 Do jakich wniosków doszliśmy? 

 Jakie przesłanki potwierdzają nasze wnioski? 
 

 

 

 

 


