
22 – 25.06 

Lesson 

Topic: Modal verbs – czasowniki modalne: have to, need to, must, should. 

 Przypomnij sobie czasowniki modalne podane w temacie, o których już 

mówiliśmy I wykonaj zadania: 

- 2, 3 i 6/73 

Lesson 

Topic: An opinion essay – piszemy rozprawkę. 

Zasady pisania rozprawki za i przeciw po angielsku 

Rozprawka to forma wypowiedzi pisemnej, w której piszący prezentuje poglądy na temat 

jakiegoś zagadnienia, szuka odpowiedzi na postawione pytanie lub wyjaśnia jakiś tok 

rozumowania, podając odpowiednie argumenty. Pisząc rozprawkę, musisz pamiętać o 

konieczności zachowania stylu formalnego (nie stosuj form skróconych ani słownictwa 

kolokwialnego!).  

Z czego składa się poprawnie napisana rozprawka? 

Rozprawka  składa się z trzech części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Rozwinięcie 

podzielone jest na akapit prezentujący argumenty “za” oraz akapit z argumentami “przeciw”. 

Prawidłowo skomponowana rozprawka po angielsku ma więc cztery oddzielne akapity.  

Wstęp 

We wstępie do rozprawki musi znaleźć się wprowadzenie do tematu oraz przedstawienie 

bezstronnej tezy - piszący nie wyraża tutaj własnej opinii. To bardzo ważna zasada, o której 

nie wolno Ci zapomnieć! 

Zalety 

Z zasady w pierwszej kolejności przedstawiane są argumenty “za” - zalety opisywanej 

sytuacji, rozwiązania czy zjawiska. Przygotowując plan rozprawki, wypisz dwa-trzy 

argumenty popierające opisywaną tezę. 

Wady 

W trzecim akapicie należy przedstawić argumenty “przeciw”. Powinno ich być tyle samo, ile 

argumentów “za”, czyli dwa lub trzy.  

Zakończenie 

Ostatni akapit to zakończenie, w którym należy podsumować swoją wypowiedź. To jedyne 

miejsce w całym tekście, gdzie piszący może wyrazić swoją opinię na temat omawianej tezy.  



PRZYDATNE WYRAŻENIA, DZIĘKI KTÓRYM TWOJA ROZPRAWKA ZA I PRZECIW ODNIESIE 

SUKCES 

1. Przytaczanie przykładów i kontrastu: 

 for example / for instance – na przykład 
 however / although – jednakże / chociaż 
 despite / in spite of – pomimo 
 on the one hand / on the other hand – z jednej strony / z drugiej strony 
 therefore / as a result / thus – zatem / tak więc 
 moreover / in addition – co więcej / ponadto 
 be in favour of / be against – być za / przeciw 

2. Wymienianie argumentów: 

 in the first place – po pierwsze 
 to start with – na początek 
 firstly / secondly / thirdly – po pierwsze / drugie / trzecie 
 besides – poza tym 
 finally – na koniec 

3. Prezentacja argumentów typu „for”: 

 the main advantage of … is that – główną zaletą … jest to, że 
 it is believed / said that – sądzi / mówi się, że 
 a number of people are in favour of – niektóre osoby są za … 
 another benefit is that – kolejną zaletą jest to, że 
 not only is it a great asset, but also – nie tylko jest to dużą zaletą, ale również … 

4. Prezentacja argumentów typu „against”: 

 opponents point out that – przeciwnicy zwracają uwagę, że 
 however, it needs to be added that – jednakże, należy dodać, że 
 from an ethical point of view – z etycznego punktu widzenia 
 the issue is far from being solved, but – długa jeszcze droga do rozwiązania tego problemu, 

ale 

5. Podsumowanie: 

 in conclusion – na zakończenie 
 it is clear from the above evidence that – z powyższych punktów wynika, że 
 to sum up – podsumowując 
 all in all – ogólnie rzecz biorąc 
 taking all this into consideration / account – biorąc wszystko pod uwagę 
 on balance – po namyśle 

PRZYKŁAD ANGIELSKIEJ ROZPRAWKI ZA I PRZECIW 

TO SHOP OR NOT TO SHOP AT WEEKENDS? 



It is commonly known that doing the shopping at weekends has become very convenient these 

days in Poland. A great number of people go shopping on Sundays and they cannot imagine 

this could be different. There are those who believe that purchasing things should not take 

place then. Therefore, the question arises whether shops should be open at weekends or not? 

This cannot be denied that there are a lot of advantages of shopping at weekends. Firstly, the 

one who is busy can spend long hours walking around a mall to find the best products. 

Additionally, one can take their friends or family and choose from various forms of 

entertainment. Besides, stores attract customers by holding sales at the weekend. Thus, it is a 

sin not to take advantage of it. 

Opponents point out that there are more drawbacks of weekend shopping rather than benefits. 

Someone once said „the quickest way to know a woman is to go shopping with her” and this 

quote appears to be true in the times of consumerism. As a matter of fact, a shopping mall is 

treated like a meeting point and the majority of people are inclined to admit they do it just to 

kill time. Not only do shop assistants need to stay at work, but also they cannot spend leisure 

with their families. Finally, it is a vicious circle if everyone goes to commercial centres and 

helps this phenomenon to implant into everyday routine. 

To sum up, there are different points of view whether weekend shopping is good or bad. I 

personally believe that shopping centres ought to be closed and there is enough time to buy 

items on a daily basis. Most European countries do not have problems with that so why 

should we? 

Napisz rozprawkę na temat Holidays abroad - pros and cons 
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