
17 kwietnia 2020r. 

Język polski 

Klasa 8a,8c 

 

Temat: Jak napisać recenzję? 
 
Po tej lekcji powinniście: 

 wiedzieć, co to jest recenzja, 

 znać zasady redagowania recenzji, 

 umieć napisać recenzję. 

 

Dzisiaj o nowej formie wypowiedzi- recenzji. Poniżej notatka zawierająca najistotniejsze 

informacje o recenzji. Przepiszcie te informacje lub wydrukujcie i wklejcie do zeszytu.  

 

 

Recenzja to krytyczne omówienie dzieła, np. książki, filmu, przedstawienia 

teatralnego , koncertu, wystawy. 

 

Schemat recenzji: 

 

Wstęp: 

część informacyjna - podanie najważniejszych informacji o recenzowanym 

dziele: tytuł, imiona i nazwiska reżysera, głównych aktorów, autora książki, data 

premiery, rok wydania, czy spektakl lub film jest adaptacją książki, ogólne 

informacje o treści dzieła (np. określenie tematu, wskazanie głównego wątku). 

 

Rozwinięcie: 

część analityczno-krytyczna- omówienie i ocena wybranych elementów dzieła: 

problematyka utworu, język i styl, gra aktorów, praca reżysera, kostiumy, 

scenografia, muzyka, oświetlenie, efekty specjalne, tempo akcji itd. 

 

Zakończenie:  

część oceniająca – ogólna ocena dzieła: zachęcenie lub zniechęcenie czytelnika 

do obejrzenia filmu, spektaklu, przeczytania książki. 

 

Jak napisać recenzję? 

 

1. We wstępnie przedstaw okoliczności zapoznania się z recenzowanym 

utworem. Podaj podstawowe informacje o dziele (imię i nazwisko autora 

lub twórców dzieła, czas powstania itp.) 

 

2. Zapisz ogólne informacje o treści dzieła- uważaj jednak, żeby nie 

streszczać fabuły omawianego filmu lub książki. Twoim celem  jest 

zaciekawienie odbiorcy, a nie opowiedzenie o przebiegu wszystkich 

wydarzeń. 

 

3. W rozwinięciu dokładnie omów i oceń wybrane elementy dzieła (np. grę 

aktorów, tempo akcji, muzykę). Pamiętaj, że Twoja ocena powinna być 

zawsze rzeczowa i trafnie uzasadniona (uargumentowana). 

 



4. W zakończeniu – wyraź ogólną ocenę, zachęć lub zniechęć do 

recenzowanego dzieła. 

 

5. Pisząc recenzję, podkreślaj subiektywny charakter swojej wypowiedzi- 

używaj sformułowań typu: moim zdaniem, według mnie, w mojej ocenie, 

sądzę, że. Stosuj słownictwo wyrażające ocenę, np. niezwykły, 

interesujący, świetny, efektowny, wspaniały, znakomity, nudny, irytujący, 

nieudany, mało wartościowy. 
 

[Informacje o recenzji pochodzą z książki: Teraz egzamin ósmoklasisty.  

Repetytorium z języka polskiego dla szkoły podstawowej. Nowa Era 2018.] 

 

 

Jeśli macie możliwość, (tradycyjnie już ;)) zachęcam do zapoznania się 

z materiałami dostępnymi tutaj:  

https://epodreczniki.pl/a/piszemy-recenzje-do-gazetki-szkolnej/DGm3rB5vH 
 

Zachęcam też do posłuchania pani Izabeli, którą też już znacie;) 
https://www.youtube.com/watch?v=p2_CTWkxcX0 

 

Tutaj znajdziecie przykładową recenzję filmu: 

https://www.edukator.pl/recenzja,420.html,  

a na tej stronie: http://sp64krakow.pl/?page_id=3694 uczniowskie recenzje 

książek. Poczytajcie ;) 

 

I oczywiście próbujemy pisać recenzję! 

 

Temat pracy: 

Napisz recenzję lektury obowiązkowej, którą poleciłabyś/poleciłbyś swoim 

rodzicom? W swojej wypowiedzi wykorzystaj znajomość lektury. Twoja praca 

powinna liczyć co najmniej 200 słów.  

 

Pracę proszę przesłać do 27 kwietnia.  

 

Proszę, piszcie samodzielnie, nie przepisujcie prac z internetu! 
 

Dla przypomnienia- lektury obowiązkowe:  

1. Charles Dickens, Opowieść wigilijna; 

2. Aleksander Fredro, Zemsta; 

3. Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren I, V, VII i VIII; 

4. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec; 

5. Ignacy Krasicki, Żona modna; 

6. Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady część II, 

wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie, Pan Tadeusz (całość); 

7. Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę; 

8. Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik; 

9. Juliusz Słowacki, Balladyna; 

10. Stefan Żeromski, Syzyfowe prace; 

11. Sławomir Mrożek, Artysta; 

12. Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty), Tędy i owędy (wybrany 

reportaż).  

https://epodreczniki.pl/a/piszemy-recenzje-do-gazetki-szkolnej/DGm3rB5vH
https://www.youtube.com/watch?v=p2_CTWkxcX0
https://www.edukator.pl/recenzja,420.html
http://sp64krakow.pl/?page_id=3694

