
Subject: For and against essay – rozprawka  
 
 

 WSTĘP – ogólne przedstawienie zagadnienia w sposób przejrzysty i przykuwający 
uwagę czytelnika. Możesz napisać, że istnieją dobre i złe strony pewnego zjawiska, ale 
nie wymieniaj ich jeszcze w pierwszym akapicie. Warto pokusić się o pytanie 
retoryczne, aby wzbogacić swoją wypowiedź i wzbudzić zainteresowanie osoby 
czytającej Twoją rozprawkę.  

 ZALETY – wybierz 2-3 argumenty i uzasadnij je. 

 WADY – jak wiadomo niemal wszystko ma dwie strony medalu. Zastanów się nad 
cechami negatywnymi danego zagadnienia. Zapisz je i rozwiń jak w przypadku zalet.  

 ZAKOŃCZENIE – podsumowanie uwzględniające negatywne lub pozytywne 
stanowisko autora. W ostatnim akapicie możesz jasno przedstawić osobiste 
spojrzenie na daną kwestię. 

 

Przydatne zwroty: 

 

Introduction – wstęp 

 

    Nowadays many/more and more people …............. - obecnie dużo/ coraz więcej 
ludzi........ 

   Many people believe/have wanted........................- wiele osób wierzy/chce............. 

   Is …....worth?.......... - czy to jest warte.......? 

   But is...............really useful/good.............? - ake czy to jest przydatne?/dobre? 

   These days.......- obecnie.............. 

   It is often said that...............- często się mówi, że......................... 

   It is often claimed that..........- często się twierdzi, że.......... 

   It is widely believed that …..........powszechnie wierzy się , że.......... 

   it is hotly – debated topic that often divides opinion.............. - jest bardzo dyskutowany 
temat, który dzieli (ludzi) 

 

Arguments for and against (przedstawienie zalet i wad): 

 

   Firstly,......../Secondly,............Thirdly,..../Moreover,.............. - po pierwsze, drugie, trzecie, 
ponadto/co więcej 

    On the one hand – z jednej strony 

   On the other hand – z drugiej strony 



   The main advantage/ disadvantage is that.................- główną zaletą/wadą jest , że......... 

   Another reason for.................is …........- następny powód................... 

   Furthermore …......... - ponadto 

   Finally – na koniec 

 

Giving and justifying opinions – wyrażanie opinii i ich uzasadnienie 

 

  I believe............ 

  In my opinion............... 

  It seems …....- wydaje się 

  For example..................... 

  This is because.........   

 

Ending  - zakończenie 

 

  To sum up – podsumowując, reasumując 

  In conclusion – na koniec, podsumowując 

 

Czytacie przykładową rozprawkę na stronie 67- zadanie 3.  

Następnie piszecie rozprawkę na temat „Would you ever travel to space as a tourist?”  na 
150 -180 słów. Rozprawkę proszę przysłać w WORDzie lub innym programie, żebym mogła 
nanieść ewentualne  poprawki. 

 

Subject: Revision – unit 5 

 

Robicie zadanie z ćwiczeń – wszystkie zadania ze strony 60. Robicie zdjęcie i przysyłacie na 
k.kmiecik@sp26gdynia.pl 

Następnie wchodzicie na linka i ćwiczycie słownictwo z unitu 5: 

https://quizlet.com/305628100/level-b1-unit-5-light-years-away-flash-cards/ 

są tam różne kategorie po lewej stronie: fiszki, ucz się, pisanie, ćwiczenie, 
test,dopasowywanie i grawitacje – robicie po kolei.  

Have fun:) 
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