
JĘZYK POLSKI kl. VII 14.05. I 15.05. 

Witajcie, na naszych najbliższych spotkaniach poznamy nową formę wypowiedzi - 

przemówienie. 

Temat:  Poznajemy nową formę wypowiedzi - przemówienie. 

Jak przemawiać, aby odnieść zamierzony skutek? 

 

Zanotujcie: 

 

Wyrazy pokrewne: 

 przemawiać - czasownik niedokonany, nieprzechodni; przemawiający – 

 przemawiając – 

 przemówić - czasownik dokonany, nieprzechodni; przemówiwszy – 

 przemówienie - 

(Proszę dopisać nazwy części mowy.) 

Przemówienie - to forma wypowiedzi ustnej przeznaczona do wygłoszenia przed większą 

grupą ludzi ze zwróceniem uwagi na prezentację: głośną, wyraźną, z odpowiednią 

modulacją i intonacją głosu. 

Przemówienie składa się z następujących części: 

I. Wstęp - pozyskanie przychylności słuchaczy, zainteresowanie ich i wprowadzenie 

w tematykę rozważań, podanie okoliczności wymagających poruszenia danej sprawy 

( występują bezpośrednie zwroty do słuchaczy, np. Szanowni zebrani, Drogie panie 

i mili panowie, Umiłowani w Chrystusie, Wysoki Sądzie, Zgromadzeni tutaj koledzy i 

koleżanki). 

II. Rozwinięcie: 

1. Narracja (opowiadanie) -przedstawienie przebiegu wydarzeń, sytuacji, faktów 

związanych ze sprawą w sposób rzeczowy, logiczny, komunikatywny, 

sugestywny, działający na uczucia i wolę słuchaczy; mobilizujący, zrozumiały, 

przejrzysty, płynny, zdecydowany. 

2. Dowodzenie  (zasadniczy człon przemówienia) -przedstawienie zgromadzonych 

dowodów argumentów mających na celu przekonanie słuchaczy o słuszności 

prezentowanego stanowiska. 

3. Odpieranie - odpieranie zarzutów przeciwnika, obalenie jego tezy, zarzutów - 

kontrargumenty. 

III. Zakończenie - rekapitulacja wywodów, toku rozumowania, podanie i wyliczenie 

wniosków, zaapelowanie do emocji słuchaczy, aby im określić ocenę i postawę wobec 

prezentowanej sprawy. 

Ważną rolę odgrywają: 

 postawa mówiącego oraz dykcja, 

 gesty mimika, wyraz twarzy a nawet spojrzenie. 



Typy przemówień: 

1. Okolicznościowe - wygłaszane na bankietach, zebraniach, uroczystościach 

rodzinnych, na różnych inauguracjach. 

2. Specjalne: 

A. sądowe - mowy np. obrońców - adwokatów, oskarżycieli - prokuratorów, 

B. polityczne - wygłaszane np. w Sejmie, w okresie przedwyborczym, 

przemówienia członków rządu, dyplomatów, przedstawicieli ugrupowań 

politycznych, 

C. o charakterze religijnym - kazania (homilie), 

D. wykłady. 

Proszę uważnie zapoznać się z powyższymi informacjami, więcej znajdziecie w podręczniku 

na str. 280. i 281. Po czym na str. 277. odszukajcie w przeczytanym wczoraj tekście 

przemówienie Kudkudaka, prześledźcie jeszcze raz, analizując ten fragment ustnie zgodnie 

ze wskazówkami z zad.4./281. 

W dniu jutrzejszym zapraszam Was do zeszytów ćwiczeń i proszę o wykonanie zad.1.  

i 2./97 oraz 3.,4./98. łącznie z 7./99.  Chętnym proponuję 5.i 6./99. 

Przypominam o dokończeniu "Zemsty". 

Dziękuję za zaangażowanie oraz wysiłek i życzę miłego odpoczynku.              

p. Polak 


