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Temat: Uzasadniamy swoje zdanie. Argument. 

 

Witaj, po tak trudnej analizie wiersza czas na coś nieco przyjemniejszego, ale równie ważnego. Na 

pewno spotkałeś się już ze słowem “argument” niekoniecznie na języku polskim, ale w swoim życiu 

codziennym.  

Argument to sformułowanie przemawiające za jakimś rozwiązaniem. Występuje w formie zdania, 

które stosujemy wówczas, gdy chcemy kogoś do czegoś przekonać.  

Np. Krysia panicznie boi się wody, więc odmawia nam wyjazdu na wspólne wczasy nad morze. Zależy 

nam na jej towarzystwie, bo jest błyskotliwa i zabawna, więc podajemy argumenty, które nakłonią 

Krysię do zmiany decyzji.  

Argumenty:  

A) Oprócz morza na Helu są jeszcze inne atrakcje, np. zwiedzanie wojennego muzeum lub starego 

wraka statku z II wojny światowej.  

B) Kiedy my będziemy pływać, ty możesz wypożyczyć rower i pojeździć po bajecznych lasach. 

C) Twoje towarzystwo jest nam niezbędne, żeby wakacje były udane.  

Sami widzicie, że argumenty muszą być na tyle mocne, żeby ktoś mógł zmienić zdanie. Oprócz 

argumentów w swoich wypowiedziach lub w wypracowaniach (w których też będziemy 

argumentować) należy też podać przykład lub uzasadnić swój argument. Przykład uzasadnienia 

znajdziesz na str. 58 w podręczniku (szare tło).  

Polecenia: 

1. Przepisz powyższą definicję argumentu do zeszytu.  

2. Otwórz ćwiczenia na str. 22. Przeczytaj tekst pt. “Kurs fotografii, czyli o tym, co to jest 

przekonywanie”.  

3. Wykonaj zad. 2, str. 24. Podaj w ramce argumenty rodziców i argumenty córki.  

np. Argument córki: Gdy zrobię kurs, będę wam mogła robić piękne zdjęcia.  

np. Argument rodziców: Masz zbyt dużo zajęć, mało czasu. 

Analogicznie dopisz jeszcze po dwa argumenty córki i rodziców. 

4. Napisz dwa swoje argumenty z uzasadnieniem, w których przekonasz rodziców do kursu 

fotografii (możesz wybrać inny kurs, taki, który cię interesuje).  

5. Napisz dwa argumenty do zdania: 

 Zdecydowanie wolę lekcje w szkole, niż te zdalne.  

Arg. 1. …................................................................... 

Arg. 2. …................................................................... 

Zadanie wykonaj w zeszycie. 



Zadania odsyłają mi uczniowie z numerami: kl. 6a – nr 2; kl. 6b – nr 7. 

KAMIL, DAWID, PATRYCJA. Proszę zapoznać się definicją “argumentu” i zapisać ją w zeszycie. 

Następnie wykonać zadanie 5 (ostatnie). Napiszcie proszę, dlaczego wolicie lekcje w szkole, a nie 

w domu. Minimum dwa zdania. Zadanie przesyła mi KAMIL.  

 

M. Swobodzian 

 


