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Temat: Dyskutujemy o dyskusji. 

1. Zapisz w zeszycie datę i temat lekcji. Zapoznaj się z tekstem oraz uważnie przeczytaj „Krótki 

kodeks uczestnika dyskusji”.  

„Podobnie jak trudno jest na świecie znaleźć osoby o identycznym wyglądzie, tak też niemal 

niemożliwe jest, by dwie osoby miały dokładnie takie same poglądy na wszystkie sprawy 

tego świata. Mimo że ludzie tak bardzo różnią się między sobą, znajdują porozumienie. Z tej 

walki na słowa wszyscy mogą wyjść zwycięsko. 

 

Sztuka dyskutowania 

Umiejętność dyskutowania jest niezwykle potrzebna w różnych dziedzinach życia. Przydaje 

się wówczas, gdy bronimy swojego zdania, wyrażamy poglądy odmienne od stanowiska 

naszych przeciwników, chcemy przekonać kogoś do określonych postaw lub zachowań, 

pragniemy znaleźć kompromis w jakiejś spornej sprawie. Sztuka dyskutowania wiąże się 

z kulturą osobistą wobec rozmówców, umiejętnością dobierania i prezentowania argumentów 

(dowodów), a także przedstawiania własnych sądów. Uczestnik dyskusji powinien umieć 

bronić swoich racji i jednocześnie szanować przeciwników. Ważne jest, by potrafić ich 

słuchać i błyskawicznie reagować na ich słowa. 

2. Zapisz w zeszycie podkreślone frazy w formie punktów 

Mirosław Bańko 
Krótki kodeks uczestnika dyskusji 

1. Pamiętaj zawsze o grzeczności i szacunku dla swoich rozmówców. Wysłuchaj ich 

racji, nie przerywaj im i zachowaj kolejność wypowiadania się. 

2. Trzymaj się tematu, który jest przedmiotem dyskusji. 

3. Nie bądź gołosłowny, uzasadniaj każdą sformułowaną przez siebie tezę. Przytocz 

odpowiednie argumenty, które powinny być przekonujące. 

4. Dbaj o poprawność swoich wypowiedzi i o właściwy dobór środków językowych (np. 

w oficjalnej dyskusji unikaj wyrazów i wyrażeń potocznych, posługuj się polszczyzną 

ogólną). 

5. Wyrażaj się jasno, zwięźle i w sposób uporządkowany. Unikaj gadulstwa, 

rozwlekłości, chaotyczności wypowiedzi. 

6. Staraj się przekonać drugich, gdyż istotą dyskusji jest spór, przekonywanie do 

głoszonych przez siebie racji. Jeśli Ci się to nie powiedzie, uszanuj opinię innych. 

7. Wypowiadając swoją opinię, nie skupiaj się tylko na sądach negatywnych. Pamiętaj, 

że prawdziwa krytyka polega na wskazaniu zarówno tego, co złe, jak i tego, co 

dobre.” 

(źródło: https://epodreczniki.pl/a/pojedynki-na-slowa-i-dyskusja-o-dyskusji/D1EO9t4OV ) 

 

Jeśli potrzebujesz mojej pomocy, zadzwoń do mnie na numer: 515831217 lub 

napisz na adres: asiaklys@op.pl . Zdjęcie zeszytu odeślij dziś na podany adres 

lub numer telefonu. 
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