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Przygotowała Małgorzata Juda-Mieloch 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

w Kaliszu 

 

Przemówienie jako forma wypowiedzi – cykl lekcji języka polskiego 

 

LEKCJA 2 

 

Temat: PRZEMÓWIENIE – ĆWICZENIA JĘZYKOWE, REDAKCYJNE I KOMPOZYCYJNE. 

 

1. Do kogo, w jakiej sytuacji i z jakiej okazji (z jakiego powodu) można zwrócić się, zaczynając 

przemówienie ►APOSTROFĄ: 

A. Drodzy przyjaciele! 

…………………………………………………………………………….. 

B. Szanowni państwo! 

…………………………………………………………………………….. 

C. Czcigodni zebrani! 

…………………………………………………………………………….. 

D. Koleżanki i koledzy! 

…………………………………………………………………………….. 

E. Miły solenizancie! 

…………………………………………………………………………….. 

F. Kochani! 

…………………………………………………………………………….. 

G. Bracia i siostry! 

…………………………………………………………………………….. 

H. Wysoki sądzie! 

…………………………………………………………………………….. 

I. Szanowna pani dyrektor! 

…………………………………………………………………………….. 

J. Kochana jubilatko! 

…………………………………………………………………………….. 

 

 

2. Zwróć uwagę na pisownię apostrof. Porównaj ją z pisownią apostrof w listach. Zapisz 

wniosek. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
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3. Wysłuchaj nagrania na YuoTube fragmentu ostatniego przemówienia (1:15 minut) Stefana 

Starzyńskiego – prezydenta Warszawy z czasów II wojny światowej. Wypisz trzy środki 

retoryczne. W razie trudności skorzystaj ►z zadania 2E z poprzedniej lekcji. 

►https://www.polskieradio24.pl/39/156/Artykul/2371074,Ostatnie-zachowane-

przemowienie-prezydenta-Stefana-Starzynskiego 

A. ……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

B. ……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

C. ……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

4. Przeczytaj ►przemówienie (na następnej stronie) (źródło: sciaga.pl; w tekście 

dokonano przeredagowań). Wykonaj zadania A – F. 

A. Określ nadawcę, odbiorcę, sytuację i cel przemówienia. 

……………………………………………………………………………………… 

B. Dokonaj rozbioru treściowego poszczególnych akapitów (dekompozycji).  

Spośród podanych w ramce określeń do każdego akapitu dopasuj opis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Przeczytaj zakończenie (ak. 6). Jakim zabiegiem można by uzyskać silniejszy efekt 

emocjonalny? 

D. Do rozwinięcia przemówienia dopisz w trzech wybranych miejscach apostrofy tak, by 

podtrzymywać uwagę słuchaczy. 

E. Do przemówienia dopisz 2-3 konkrety tak, by było ono zawiązane z realiami twojej 

szkoły. 

F. Do przemówienia dopisz w wybranych przez siebie miejscach: pytanie retoryczne, 

wykrzyknienie, wyliczenie. Zadanie F możesz połączyć z zadaniem E. 

akapit treść 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

podziękowania  określenie celu 

przemówienia  podsumowanie  

pożegnanie  apostrofa  przeprosiny 
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(1) Drodzy nauczyciele i wychowawcy! Drogie koleżanki i koledzy!  

(2) Nadeszła właśnie chwila, kiedy przyszło się nam pożegnać. Dla nas jest to moment 

szczególny, gdyż oto ostatni już raz oczekujemy na wręczenie świadectw w murach tej 

szkoły. Każdy z nas zapewne myśli, co wyniósł z tego miejsca, czego się nauczył, co jeszcze 

mógł uczynić, aby doskonalić siebie. 

(3) Nie zawsze było dobrze. Wiatr losu rzucał nas to na mieliznę, to na głęboką wodę. Z 

uporem dążyliśmy do postawionych sobie wcześniej celów. W znacznym stopniu pomogli 

nam w tym nauczyciele. To właśnie ich chcielibyśmy przeprosić teraz za chwile niemiłe, 

przykrości, których byliśmy przyczyną. Jesteśmy pełni wdzięczności za wasz wysiłek i 

poświęcenie w trudnej drodze nauczania nas. Mimo naszego młodzieńczego oporu udało się 

wam się osiągnąć ten cel. Choć często nie chcieliśmy zaakceptować waszego zdania, po 

latach zrozumiemy słuszność waszych decyzji i upomnień. 

(4) Przyszliśmy tu osiem lat temu. Świat wtedy wydawał nam się całkiem inny. Wszystko 

wokół było piękne i pełne kolorów. Wychodzimy stąd dojrzalsi, pełni doświadczeń, 

posiadając większy bagaż wiedzy. Przez ten czas odbyliśmy podróż, podczas której to właśnie 

wy nauczyliście nas, jak żyć i jak wykorzystywać własne zdolności. Za to wam z całego serca 

dziękujemy. Serdeczne podziękowania składamy także dyrekcji szkoły za życzliwość, 

przychylność i wsparcie. Dziękujemy również innym pracownikom szkoły, którzy przyczynili 

się do tego, iż czas tutaj upłynął w miłej atmosferze, czystości i porządku. 

(5) Po podziękowaniach nadszedł czas na pożegnanie. Choć odchodzimy stąd, mamy 

nadzieję, że wspomnienie o nas pozostanie w murach tej szkoły jeszcze przez długie lata. My 

na pewno będziemy miło wspominać każdy moment nauki tutaj. Teraz, rozstając się, 

chcielibyśmy pożegnać wszystkich, którzy byli do nas nastawieni przyjaźnie i od których 

zawsze mogliśmy otrzymać pomoc. Żegnamy dyrekcję, nauczycieli, pracowników szkoły, a 

także wszystkich naszych młodszych przyjaciół i kolegów.  

(6) Nadszedł w końcu czas podsumowania tego, czego nauczyliśmy się i tego, co 

przeżyliśmy. Choć chwila ta zamyka pewien rozdział naszego życia, nie możemy mówić tu o 

końcu. Teraz trzeba powtórzyć słowa Winstona Churchilla: „To nie jest koniec, to nawet nie 

jest początek końca, to dopiero koniec początku”. Wchodzimy w nową erę naszego życia, 

lecz na zawsze zapadnie nam w pamięć ta szkoła. Być może istnieją miejsca piękniejsze, ale 

to wszystko wokół jest nasze. 


