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III ETAP – ZADANIA
CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

Na tym etapie uczestnicy odpowiadają na dwa pytania, które 
brzmią: 
• 1. Zaprezentuj wybitnego twórcę i jego dzieło lub…. dzieło i 

jego twórcę. 
Uwaga! Istotne jest to, aby uczeń był świadomy własnego 
wyboru i aby postać oraz dzieło, które będzie prezentował, 
pozostawały w kręgu jego prawdziwych zainteresowań. 
• 2. To lubię najbardziej………- opowiedz o swojej 

humanistycznej pasji. 

Uwaga! Pasja humanistyczna może mieć różnorodny charakter, 
np. może to być literatura, muzyka, malarstwo, taniec, gra na 
instrumencie, kolekcjonerstwo, gra w zespole teatralnym, udział 
w dyskusyjnym klubie filmowym, działalność charytatywna, 
wolontariat, prowadzenie gazetki szkolnej, radiowęzła, praca w 
samorządzie uczniowskim, turystyka, itp. 



CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

• I Miejsce Konkursu: Gimnazjum  nr 7 im. Stanisława 
Moniuszki, ul. M. Krzyżanowskiej 8, 25-435 Kielce.

• II Kolejność przystąpienia uczniów do części ustnej 
została przygotowana następujący sposób:

• od godz. 9.00 przystępują do Konkursu uczniowie z 
bardziej odległych terenów województwa 
świętokrzyskiego: GRUPA I, GRUPA II,

• od godz. 14.00 przystępują do Konkursu uczniowie z Kielc 
i miejscowości leżących blisko Kielc: GRUPA III, GRUPA IV.

• III Czas rejestracji przed Konkursem:
• GRUPY: I i II – 8.00 – 8.45,
• GRUPY: III i IV  - 13. 00 – 13.45.



ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW:

• Zgodnie z regulaminem Konkursu laureatem zostaje 
ten uczeń, który osiągnie najwyższą punktację 
wynikającą z sumy punktów: testu z II. etapu oraz z 
dwóch odpowiedzi ustnych z III etapu.

• Punktacja z III etapu zostanie dostosowana do skali 
procentowej, która obowiązywała na II etapie, tzn. 
najwyższa ocena za jedną odpowiedź ustną będzie 
wynosiła 50%, czyli za dwie odpowiedzi ustne uczeń 
może otrzymać 100%.



DOBRA PREZENTACJA
ZASADY ZNANE OD STAROŻYTNOŚCI

• retoryka – sztuka mówienia i 
argumentowania,

• erystyka – sztuka prowadzenia 
sporów i skutecznego obalania argumentacji 
przeciwnika,
• dialektyka – sztuka dochodzenia do prawdy 

i przekonywania poprzez sekwencje pytań i 
odpowiedzi.



STAROŻYTNI MISTRZOWIE

Najsłynniejsi mówcy starożytni to: 
• Pitagoras, Gorgias, Isokrates, Platon, 

Demostenes, Cyceron. 
• Dobrze jest, w pracy z uczniami,

odwoływać się do autorytetów, 
gdy pragniemy wpoić uczniom 
pożyteczne nawyki.



TAJEMNICA RETORYKI

• Zwolennicy retoryki zdobywają sławę, 
potrafią przekonywać, odnoszą sukcesy, 
ponieważ w procesie retorycznego 
przekonywania odwołują się do:

• rozumu (funkcja informacyjna/pouczająca), 
• woli (funkcja zniewalająca), 
• uczuć (funkcja estetyczna). 



PRZEMÓWIENIE –
KLASYCZNA STRUKTURA:

• wstęp, skierowany bezpośrednio do 
słuchaczy,
• opowiadanie, w którym przemawiający  

przedstawia wydarzenia związane ze sprawą,
• argumentacja (w zależności od rodzaju 

przemówienia) w funkcji informacyjnej, 
zniewalającej bądź estetycznej,

• odpieranie zarzutów,
• zakończenie, w którym przemawiający nawiązuje 

do tezy, podkreśla jego prawdziwość i słuszność.



JAK TRAFIĆ DO ADRESATA?

Zastosować odpowiednie środki perswazji:
• pouczyć (docere), 
• poruszyć (movere), 
• zachwycić (delectare). 
• W związku z tym  argumentacja wypowiedzi  

powinna być logiczna (odwołująca się do rozumu) 
bądź emocjonalna (odwołująca się do uczuć), 
bądź nawiązująca do wiedzy i doświadczeń 
odbiorcy.



JAK ZAARANŻOWAĆ 
WSTĘP?

• Pozyskaj uwagę słuchaczy! 
Rozpocznij: żartem, anegdotą lub dowcipnym 
powiedzonkiem, opisem najlepiej dramatycznej lub 
nieoczekiwanej sceny, odnieś się do aktualnej sytuacji, 
szczególnie, gdy jest bulwersująca, pytaniem, najlepiej 
retorycznym, postawieniem zaskakującej, działającej na 
emocje tezy, wykorzystaj obraz albo krótki tekst pokazany na 
planszy lub na folii,
• Zdobądź sympatię słuchaczy! Daj im do zrozumienia, że są 

dla Ciebie ważni!
• Powiedz, o czym będziesz mówił, określ cel swojej 

wypowiedzi!



JAK Z AKCENTEM ZAKOŃCZYĆ?

• Powtórz jeszcze raz najważniejsze tezy i wnioski!
• Połóż nacisk na znaczenie omawianych spraw!
• Powtórz najważniejsze propozycje!
• Stwórz klamrę zamykającą Twoje przemówienie: 

posłuż się cytatem lub anegdotą, nawiąż do 
wydarzeń możliwych w przyszłości, rzuć hasło lub 
pytanie retoryczne, powróć do tego, o czym 
mówiłeś na wstępie!

• Podziękuj słuchaczom 
za poświęcony czas!



JAKI PRZYJĄĆ SPOSÓB 
ARGUMENTOWANIA?

Rozumowanie: 
• polegające na uogólnieniu szczegółowych 

przypadków,
• przyczynowo-skutkowe, 
• objawowe (na podstawie niepełnych objawów 

próbuje się ustalić przyczynę), 
• przez analogię,
• normatywne (przywoływanie norm wspólnych dla 

Ciebie i słuchaczy), 
• skojarzeniowe.



W JAKI SPOSÓB BUDOWAĆ ZDANIA 
I DOBIERAĆ SŁOWA, ABY OSIĄGNĄĆ CEL?

• Tak buduj zdania, aby słuchacze mieli wrażenie swobodnej narracji. Mów 
w sposób naturalny, unikaj sztucznego, przesadnego języka1

• Buduj zdania raczej w formie czynnej niż biernej!
• Częściej używaj zdań twierdzących niż przeczących!
• Stosuj zdania mające charakter  bezpośrednich stwierdzeń!
• Tekst przemówienia dziel na wyraźne części problemowe!
• Stosuj różnorodne figury retoryczne, które ubarwią przemówienie, nadadzą 

mu językowego blasku, np.: metafory, hiperbole, czyli przesadne 
wyolbrzymienia, personifikacje,  antytezy, czyli zestawienie 
przeciwstawnych pojęć, pytania retoryczne, zastąp oficjalną nazwę 
obiegową formułą!

• Mów w imieniu własnym!
• Zadawaj pytania tak, aby słuchacze podświadomie starali się znaleźć 

odpowiedź!
• Nie zapominaj w  trakcie przemówienia o przerywnikach, czyli do 

kompozycji swojego przemówienia wprowadź sentencje, maksymy, 
anegdoty lub króciutki wątek osobisty!

• Jeśli lubisz żartować, to najlepiej żartuj z samego siebie!
Prof. A. Wiszniewski, „Jak przekonująco mówić i przemawiać” 



PROF. G. ŁASIŃSKI - WSPÓŁCZESNA 
DEFINICJI PREZENTACJI:

• w procesie komunikowania jest 
planowanym i systematycznym sposobem 
oddziaływania na określoną grupę w 
sposób bezpośredni. 

• Funkcje prezentacji ujął jako: 
• informowanie, 
• przekonywanie, 
• motywowanie. 



CZYM JEST PASJA? JAK 
WYDOBYĆ OSOBOWOŚĆ?
prof. ANDRZEJ GÓRALSKI

Mistrzem jest ten,
• kto daje świadectwo osiągalności wizji i zmiany 
świata, 

• kto działa twórczo, w zgodzie z daną mu miarą 
konieczności i możliwości, 

• kto osiągnął wybitną sprawność dokonań, 
• kto jest wzorem spełnionego człowieczeństwa 
i czyimś nauczycielem.
Urzeczywistniać twórczość to przeżywać i budować 

pewien dramat.



CZYM JEST PASJA? JAK WYDOBYĆ 
OSOBOWOŚĆ? KEN ROBINSON 

UCHWYCIĆ ŻYWIOŁ
 Żywioł jest miejscem, w którym spotykają się Twoje 

naturalne uzdolnienia i osobiste pasje.
 Warunki: postawa i możliwości. 
 Kolejność jest mniej więcej taka:
1.Pojąłem to; 
2.Kocham to;
3.Chcę tego; 
4.Gdzie to jest?



CZYM JEST PASJA? JAK WYDOBYĆ 
OSOBOWOŚĆ? prof. KRZYSZTOF 

SZMIDT

• O zachowaniu lub wytworze mówimy, że jest 
oryginalne, gdy:

1. jest rzadko spotykane w określonej grupie osób, a 
więc unikalne.
2. jest zaskakujące, niecodzienne, 
a więc pomysłowe.
3. Jest stosowne, adekwatne do 
sytuacji problemowej, a więc 
sensowne.



CZYM JEST PASJA?
JAK WYDOBYĆ OSOBOWOŚĆ?

prof. KRZYSZTOF SZMIDT
Płynność myślenia:

1. płynność słowna – wytwarzanie wielu słów,
2. płynność ekspresyjna – konstruowanie wypowiedzi 

z kilku elementów, organizowaniu wypowiedzi z 
poszczególnych części,

3. płynność skojarzeniowa – wydobywanie z 
zasobów pamięci słów spełniających określone 
wymagania treściowe,

4. płynność ideacyjna – zdolność wytwarzania idei, 
pomysłów w  sytuacji umożliwiającej liczne 
odpowiedzi i wielokierunkowe poszukiwania.



POWODZENIA


