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PRZEDMIOT:  Współczesne media  
KLASA  POD PATRONATEM (adT) KARTA WSPARCIA: Jak pisać tekst/ artykuł (2) 

KW7 (SESJA 7) 

 

Transfer wiedzy – jak pisać w strukturze i wywoływać emocje u czytelnika? 

Struktura artykułu 
wg (adT) 

 Tytuł 

 (Początek) Wstęp do tematu 

 (Środek) 4 Argumenty + Przykłady  

 (Koniec) Konkluzja  

Rodzaje 
argumentów jako 
elementy struktury 
artykułu 

 Argumenty logiczne 

o Wyciąganie prawdziwego wniosku z prawdziwej (też 

prawdopodobnej) przesłanki. Przykłady: 

 dedukcja: odwrotne rozumowanie iż w indukcji. Od 

ogółu do szczegółu. Przykład: Cukier ma słodki smak. 

Cukru używamy do słodzenia. Do lodów dodaje się 

spore ilości cukru. Wniosek: Lody mają słodki smak.  

 indukcja: zebranie sądów szczegółowych w celu 

dokonania uogólnienia. Mówca gromadzi fakty, sądy, 

przesłanki, aby zwieńczyć wypowiedź trafną 

konkluzją. Od szczegółu do ogółu. Przykład: 

Mickiewicz był twórcą dramatu romantycznego. 

Słowacki pisał dramaty romantyczne. Krasiński jest 

autorem znanych dramatów romantycznych. 

Konkluzja: Dramat romantyczny jest ważnym 

gatunkiem w literaturze polskiego romantyzmu. 

 analogie: wnioskowanie z podobieństw. Przykład: 

Wszyscy uczniowie, którzy solidnie pracowali na 

lekcjach zdają egzamin, więc ty też zdasz. 

 sylogizm: schemat wnioskowania na podstawie 

dwóch przesłanek, które zawierają wspólny element, 

a każdy element wniosku zawarty jest w dokładnie 

jednej przesłance. Przykład: Człowiek jest śmiertelny. 

Sokrates jest człowiekiem. Wniosek: Sokrates jest 

śmiertelny. 

 dylemat: dwie przesłanki o charakterze 

wykluczającym się, które prowadzą do konieczności 

wyboru jednej z nich. Dylemat poprawnie 

skonstruowany jest nieodwracalny. To silny logiczny 

argument, nie można go wykorzystać przeciwko 

mówcy. Przykład: Albo będziesz się uczył, albo 

będziesz wagarował. Jeśli poważnie potraktujesz 

swoje obowiązki szkolne, masz szansę zdobyć dobre 

wykształcenie i pozycję w społeczeństwie. Jeśli nadal 

będziesz opuszczał lekcje, nic w życiu nie osiągniesz. 
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 Argumenty rzeczowe (merytoryczne) 
o Prawdziwe, konkretne autentyczne przykłady, które 

potwierdzają słuszność głoszonej tezy. Słuchacz traktuje je 
jako dowód. Nie może mieć wątpliwości. Wypowiedź dzięki 
argumentom rzeczowym staje się przekonująca. 
Adwersarzowi trudno będzie obalić tezę. Przykłady: 

 liczby, np. dane statystyczne, wyniki badań 
naukowych, zestawienia podsumowujące, 

 wypowiedzi cenionych naukowców, 
 cytaty z publikacji naukowych, dokumentów 

historycznych 

 Argumenty emocjonalne: 

o Odwołują się do uczuć słuchaczy lub mówcy. Retor próbuje 

swoją argumentację zbudować na sympatii, lęku, niechęci, 

litości, współczuciu itp. To „najsłabszy" sposób 

argumentowania. Powinien być raczej wykorzystywany dla 

ubarwienia wypowiedzi lub nadania jej specyficznych cech 

indywidualnych. W oficjalnych wystąpieniach ten typ 

argumentacji jest raczej niemile widziany. 

Zródło: ORE  

Przykłady figur 
retorycznych do 
użycia w tekście, 
aby wywołać 
emocje u czytelnika 
i uniknąć użycia 
argumentów 
emocjonalnych 

 Metafora 
o Polega na połączeniu wyrazów w taki sposób, że razem 

zyskują nowe, niezużyte znaczenie, odmienne od tego, które 
wynika z ich dosłownej treści. Zwykle nie zauważamy 
metafor, którymi się posługujemy, gdyż na stałe weszły do 
naszego języka i zestawienie określonych słów nie jest dla 
nas zaskakujące. Np. złote serce; nogi mebli. 

 Hiperbola 
o Ten środek stylistyczny służy wyolbrzymieniu. Za pomocą 

hiperboli przesadnie przedstawiane są cechy i znaczenia. 
Hiperbola służy najczęściej wytworzeniu odpowiedniego 
nastroju, przyczynia się do nadania uroczystego tonu, a także 
do wywołania skrajnych uczuć. Np.: Czekam tutaj na ciebie 
całą wieczność!; To ciastko ma chyba z milion kalorii! 

 Eufemizm 
o Eufemizmy to określenia, którymi zastępuje się często 

niegrzeczne lub niestosowne wyrażenia. Używa się ich po to, 
żeby złagodzić treści wypowiedzi. Eufemizmy zastępują 
wyrazy drastyczne, dosadne, niemoralnie i wstydliwe. Np. 
zaawansowany wiek; puszysty. 

 
 

Notatki 

 
 
 
 
 

 

https://wyszukiwarka.efs.men.gov.pl/product/lider-jako-przekonujacy-mowca-materialy-i-cwiczenia/attachment/2568

