
11-12 maja 2020r. 

Język polski 

Klasa 8a,8c 

 

Temat: Jak napisać artykuł? 

 
Po tej lekcji powinniście:  

 wiedzieć, co to jest artykuł,  

  znać zasady redagowania artykułu.  

 

Artykuł (podobnie jak felieton, reportaż, recenzja, wywiad) należy do 

wypowiedzi publicystycznych (już o tym wspominaliśmy na lekcji o felietonie). 

 
Przypominam cechy tekstów publicystycznych: 

 są publikowane w prasie, radiu, telewizji i Internecie, 

 dotyczą aktualnych wydarzeń, 

 poruszają różnorodne tematy- społeczne, polityczne, gospodarcze, sportowe, 

kulturalne, naukowe, 

 przekazuj informacje i kształtują opinię odbiorców, zawierają komentarz. 

 

Artykuł to wypowiedź pisemna, w której należy przedstawić logiczny wywód 

na temat aktualnych zagadnień. Artykuł jest zbudowany jak rozprawka 

(którą już znacie) - zapoznaje czytelnika z problemem, prezentuje tezę 

i uzasadnia ją argumentami. 

 

Schemat artykułu: 

Wstęp: 

1. Wprowadzenie do tematu:  

 ogólna refleksja związana z problemem wskazanym w poleceniu, 

 zachęta do przeczytania artykułu. 

2. Przedstawienie stanowiska- postawienie tezy (hipotezy). 

3. Zapowiedź dalszej części pracy. 

 

Rozwinięcie: 

1. Uzasadnienie stanowiska – podanie argumentów i potwierdzenie ich 

przykładów. 

 

Zakończenie: 

1. Podsumowanie rozważań – sformułowanie wniosków końcowych. 

 

Jak napisać artykuł? 

 

1. Przeczytaj polecenie. Podkreśl problem, który rozważysz w artykule. 

 

2. Nadaj artykułowi ciekawy tytuł, aby przekuć uwagę odbiorcy. Pamiętaj, 

że tytuł powinien informować o treści tekstu lub wskazywać na poruszany 

w nim problem. 

 



3. We wstępie wprowadź w temat pracy tak, aby zachęcić czytelnika do 

dalszej lektury. Przedstaw stanowisko wobec problemu- sformułuj tezę 

lub hipotezę. 

 

4. W rozwinięciu podaj trafne i rzeczowe argumenty, którymi uzasadnisz 

swoje stanowisko. Pamiętaj, aby każdy argument potwierdzić 

przykładem z literatury. 

 

5. Możesz również odwołać się do emocji odbiorcy – to pomoże Ci 

przekonać go do swoich racji. 

 

6. W zakończeniu podsumuj rozważania i sformułuj wnioski końcowe. 

Możesz zakończyć swój artykuł ciekawą puentą. 

 

Praca do napisania i wysłania: 

 

Napisz na szkolną  stronę internetową artykuł pt.”Tak trudno się z tym 

zgodzić”. Odwołaj się w nim do wybranej lektury obowiązkowej. Twoja 

praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.  

Pracę przyślij do 18 maja.  

 

 

Poniżej znajdziecie informacje o artykule w graficznej formie, a także 

przykład artykułu.  

 

Autorka: p. Sylwia Oszczyk 

 
 

 

 



Przykład artykułu: 

 
Źródło: Teraz egzamin ósmoklasisty. Repetytorium z języka polskiego dla szkoły 

podstawowej, Nowa Era. 

 

 Czas już na powtórkę przed egzaminem!  

 

Dzisiaj: RODZAJE LITERACKIE. Obejrzyjcie, posłuchajcie, 

powtórzcie… 
https://www.youtube.com/watch?v=hyLsrMkoAy0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hyLsrMkoAy0

