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Wstęp 
 

W  trakcie  swojej  edukacji  będziecie  proszeni  przez  nauczycieli  o  napisanie  wielu 

prac.  Będą  one  różnorodne  w  swej  naturze:  polonista  poprosi  was  o  napisanie 

rozprawki,  pani  od  biologii  eseju  naukowego,  a  historyk  pracy  badawczej.  Łatwo 

pogubić  się w wielości  form pisemnych, dlatego przygotowaliśmy dla was niniejszy 

przewodnik,  który  pozwoli  wam  zrozumieć  zasady  rządzące  różnymi  formami,  co 

ułatwi wam osiągnięcie wyższych poziomów.  

Pisanie esejów, rozprawek i prac badawczych nie jest sztuką dla sztuki. Rozwija nasze 

myślenie, pogłębia  logikę  i  ćwiczy umiejętność precyzyjnego wysławiania  się.  Jeżeli 

uważacie,  że  te  umiejętności  mają  zastosowanie  tylko  w  szkole,  to  jesteście  w 

błędzie.  Nic  w  życiu  nie  przyda  wam  się  bardziej  niż  wytrenowany  umysł,  który 

pomoże wam rozwiązywać problemy, przekonywać innych ludzi do waszej racji oraz 

krytycznie  spoglądać  na  rzeczywistość.  Jeżeli  nie  potraficie  sobie  wyobrazić 

zastosowania  umiejętności  ćwiczonych  podczas  pisania  w  przyszłości,  wyobraźcie 

sobie, że chcecie przekonać swoją mamę, żeby pozwoliła wam jechać na obóz, albo 

że chcecie poradzić sobie z problemem, który powstał w waszej klasie. Umiejętność 

argumentacji, perswazji  i  krytycznego myślenia będzie  idealna do poradzenia  sobie 

również w tych sytuacjach dnia codziennego.  

A teraz najważniejsze. Szkoła umożliwia wam samodzielne ćwiczenie umysłu. Każdy 

z was  będzie  miał  okazję  potrenować  argumentację  i  wyrobić  krytyczne  myślenie. 

Otrzymacie  wskazówki  od  nauczyciela,  ale  prace  będą  wykonane  przez  was 

samodzielnie. Nawet jeżeli nie uda wam się osiągnąć poziomu, o którym marzyliście 

w danym kryterium, to pamiętajcie, że wiele zyskaliście, wykonując pracę samemu. 

Ćwiczyliście umysł i to jest coś, czego nie można przecenić. 

Celem  niniejszego  przewodnika  jest  przedstawienie  różnorodnych  form  prac 

pisemnych,  które  będą  wam  zadawane  przez  nauczycieli,  opisanie  struktury  tych 

prac oraz danie wam kilku wskazówek, które umożliwią pisanie doskonałych prac. 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O pisaniu ogólnie, czyli o czym zawsze muszę pamiętać 

 
 Na  pewno  zdziwicie  się,  jeśli  powiemy,  że  najbardziej  podstawowe  zasady 

obowiązujące  w  pisaniu  prac  pochodzą  ze  starożytnej  sztuki  przekonywania 

nazywanej  retoryką. Umiejętność perswazji,  spis  zasad przydatnych przy  tworzeniu 

mowy oraz właściwy sposób argumentowania składały się na tę sztukę (nie naukę!), 

która  przez  wiele  wieków  była  przedmiotem  akademickim.  W  niniejszym 

przewodniku  wykorzystamy  myśli  słynnych  starożytnych  retorów  i  filozofów,  aby 

wskazać najistotniejsze podstawowe zasady pisania, które nie zmieniły się od czasów 

starożytnych.  

Z czego składa się praca?  
„Mowa  składa  się  z trzech  elementów;  z samego  mówcy,  z przedmiotu,  o  którym 

mówi, i z osoby, do której się zwraca.“ Arystoteles, Retoryka1 

Słowa  Arystotelesa  wskazują  na  najistotniejsze  elementy  każdej  wypowiedzi. 

Żadnego  z tych  elementów  nie  możemy  pominąć,  ponieważ  wypowiedź  będzie 

niekompletna,  a  zatem  nie  będzie  spełniała  właściwie  swojego  celu.  Treść  waszej 

pracy  to  jedno  –  niektórym  wydaje  się,  że  jest  to  wystarczające,  aby  praca  była 

dobra,  jednak  zawsze  musimy  pamiętać,  że  nasze  słowa  skierowane  są  do 

konkretnego odbiorcy. Nie możemy zapominać o tym, kto bedzie czytał naszą pracę, 

ponieważ  właśnie  do  odbiorcy  dostosowujemy  naszą  wypowiedź  (jej  warstwę 

językową,  zastosowane  przykłady,  poziom  argumentacji).  Niezbędnym  elementem 

jest  też  sam  piszący,  który  ujawnia  się  poprzez  strukturę  pracy,  pomysły  oraz 

ukształtowanie  językowe. O  każdy  z tych  elementów  należy  dbać,  aby  nasza  praca 

była doskonała.  

Trzy starożytne zasady 
„Każda  mowa,  tak  jak  żywa  istota,  stanowi  swoisty  organizm  i  musi  być  zwarta 

wewnętrznie,  nie  może  być  bez  głowy  i  nóg,  a  powinna  mieć  tułów  i  kończyny 

                                                        

1 Wszystkie cytaty z klasycznych dzieł retorycznych pochodzą z książki M. Korolki, 
Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, wydanie drugie rozszerzone, 
Warszawa 1998. 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dobrane  do  siebie  i  uwarunkowane  całością.“  – w  ten  sposób  Platon  sformułował 

zasadę  organiczności.  Jeżeli  chcemy,  żeby  nasza  praca  spełniła  właściwie  rolę 

komunikacyjną  czy  perswazyjną,  czyli  przekazała  to,  co  chcemy  powiedzieć  lub 

przekonała kogoś do naszych racji, musi być ona harmonijnie skomponowana. Każdy 

jej  element musi współgrać  z innymi,  a w pracy ma być widoczny wewnętrzny  ład. 

Zawsze zastanówcie się: Czy wasza praca ma wszystkie odpowiednie części  (tak  jak 

organizm  części  ciała)?  Czy  są  one  odpowiednio  dobrane  (korzystając  z metafory 

Platona – Czy ręce nie są za długie, głowa zbyt wielka, a szyja za krótka?)? Czy części 

mojej  pracy  są  uwarunkowane  całością  (Czy  długość  nóg  jest  dobrana  do  długości 

rąk?)? 

„Język  będzie  stosowny,  jeśli  będzie  wyrażał  wzruszenie  i  charakter  i  jeśli  będzie 

odpowiedni do swego przedmiotu. Ta odpowiedniość oznacza: nie mów niedbale o 

rzeczach poważnych,  ani uroczyście o marnych; nie dołączaj ozdobnych przydawek 

do lichych wyrazów“. W ten sposób Arystoteles wyraził zasadę stosowności. Chodzi 

o  to,  aby  „odpowiednie  dać  rzeczy  słowo“,  czyli  wyrazić  swoje  myśli  nie  tylko  w 

sposób  estetyczny,  ale  również  właściwy.  A  zatem  na  przykład  nie  należy  używać 

słownictwa  potocznego  w  rozprawce  (np.  „M.  Sęp‐Szarzyński  fajnie  stosował 

przerzutnie.“,  a w  eseju  z nauk  ścisłych  należy  unikać  emocjonalnych  sformułowań 

(np.  „Najcudowniejszym  ze  wszystkich  silników  jest  silnik  spalinowy.“).  A  zatem 

zasada  stosowności  jest  związana  ze  stylem. Można  powiedzieć,  że  styl  to  relacja 

pomiędzy  tym, co  jest powiedziane  i  sposobem, w  jaki  jest powiedziane. Ta  relacja 

powinna być stosowna.  

Jeszcze  inną  metaforę  znajdziemy  w  słowach  Sokratesa,  które  określają  zasadę 

funkcjonalności. „Jeśli pięknie zdobiona tarcza źle broni przed nieprzyjacielem, to nie 

można  powiedzieć,  że  jest  piękna.“  Piszący  musi  najpierw  uświadomić  sobie  cel 

swojej pracy (wrócimy do tego zagadnienia,  definiując tezę) i jemu podporządkować 

całą strukturę oraz język. W pracy pisemnej piękno wynika z funkcji i właściwego jej 

wypełniania. Słowem, jeśli napiszecie pracę pięknym językiem, jednak nie będzie ona 

rozwijała tematu, na pewno nie uda wam się osiągnąć wysokiego poziomu. 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Najpierw pomyśl, potem pisz – o pierwszym etapie, czyli 
starożytnym inventio 
 

W  tym  miejscu  rozpoczyna  się  pierwszy  etap  twojej  pracy,  który  w  starożytności 

nazywano  inwencją.  Polega  on  na  dogłębnym  przemyśleniu  tematu,  selekcji 

informacji, wyszukaniu sposobów rozwiązania problemu oraz gromadzeniu  danych. 

Zgodnie z radą starożytnych należy zacząć od rozpoznania tematu, następnie  należy 

ustalić  stan  zagadnienia,  czyli  postawić  tezę,  a  na  końcu  zgromadzić  odpowiednie 

dowody. Na tym etapie należy przede wszystkim dużo myśleć i zapisywać pomysły w 

formie notatek.  

Rozpoznanie tematu 
Temat twojej pracy jest najważniejszy – to do niego musisz się odnieść i nie wolno ci 

od niego odbiec.  

Przeczytaj temat uważnie. Zrób to jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz...  Przeczytaj 

temat tyle razy,  ile  jest  to koniecznie, abyś dobrze zrozumiał, o co  jesteś proszony. 

Jeżeli w temacie znajdują się słowa, które sprawiają ci kłopot, sprawdź ich znaczenie 

w słowniku. Możesz też przy pomocy techniki burzy mózgu zapisać różne skojarzenia 

związane z tematem. Cokolwiek ci przyjdzie do głowy – potem będziesz miał czas na 

odrzucenie niepotrzebnych elementów. Spójrz na przykład: 

Temat: Pies czy kot? – które ze zwierząt jest najlepszym przyjacielem człowieka. 

Skojarzenia  z kluczowym  elementem  tematu:  najlepszy  przyjaciel  ‐  wierność,  lojalność, 

miłość,  zaufanie,  radość,  zabawa,  kłótnia,  szczerość,  trudno  takiego  znaleźć,  rozmowa, 

wspólne wakacje, wspomnienia, towarzysz, mądrość, pomoc. 

Tematy są różne  ‐ mogą być bardzo szerokie lub zawężone do konkretnego wyboru. 

Przykładem szerokiego tematu byłby: „Które ze zwierząt jest najlepszym przyjacielem 

człowieka?“ Przy  tak postawionym  temacie mógłbyś  samodzielnie  zdecydować,  czy 

chcesz  pisać  o  krowach,  świnkach  morskich  czy  psach.  W  wypadku  tematu 

z przykładu masz do wyboru  tylko psa  lub  kota, więc nie możesz  pisać o  żółwiach, 

choćbyś właśnie żółwie uznawał za najlepszych przyjaciół. 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Postawienie tezy 
Nadszedł czas na objaśnienie jednego z najtrudniejszych etapów w tworzeniu pracy. 

Zanim  zaczniemy  gromadzić  argumenty  i  przykłady,  należy  dokładnie  określić,  co 

zamierzamy  udowodnić.  Pamiętaj,  nie  dowodzisz  tematu,  bo  często  jest  on  zbyt 

szeroki.  Należy  przeanalizować  temat  i  w  jednym  zdaniu  wyrazić  tezę,  czyli 

twierdzenie,  którego  będziesz  dowodził  przy  pomocy  argumentów  popartych 

przykładami.  Teza  pozwala  zarówno  tobie,  jak  i  odbiorcy  twojej  pracy, 

skoncentrować  się  na  wybranym  aspekcie  zagadnienia.  Jeżeli  będziesz  cały  czas 

koncentrował się na tezie, twój tok myślenia nie odbiegnie od tematu. 

Wróćmy  do  przykładu. Wypisaliśmy  skojarzenia  związane  z kluczowym  elementem 

tematu. Spróbujemy wybrać te, które pasują do psa (zostaną podkreślone) i te, które 

pasują do kota (zostaną zaznaczone kursywą).  

Temat: Pies czy kot? – które ze zwierząt jest najlepszym przyjacielem człowieka. 

Skojarzenia  z kluczowym  elementem  tematu:  najlepszy  przyjaciel  ‐  wierność,  lojalność, 

miłość,  zaufanie,  radość,  zabawa,  kłótnia,  szczerość,  trudno  takiego  znaleźć,  inteligencja, 

poczucie  bezpieczeństwa,  rozmowa, wspólne  wakacje,  wspomnienia,  towarzysz,  mądrość, 

pomoc2 

Choć niektóre elementy pasują zarówno do psa  jak  i do kota wydaje się, że to pies 

będzie  najlepiej  pasował  do  standardowego  wizerunku  najlepszego  przyjaciela.  A 

zatem postawmy tezę. 

Temat: Pies czy kot? – które ze zwierząt jest najlepszym przyjacielem człowieka. 

Teza: Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka.  

Teza powinna mieć formę zdania twierdzącego  ‐ wtedy najłatwiej  jej dowodzić. To 

naturalnie nie  jedyna teza, którą możemy postawić dla tego tematu. Jeżeli skupimy 

się na  słowie  „człowiek“, możemy stwierdzić,  że  to,  co oznacza najlepszy przyjaciel 

zależy  od  ludzi,  którzy  się  różnią.  A  zatem  niektórzy  ludzie  mogą  uważać  koty  za 

najlepszych  przyjaciół  (ponieważ  cenią  sobie  niezależność  i  nie  przepadają  za 

wydawaniem komend), a niektórzy psy.  
                                                        
2 Podkreślone cechy są stereotypowe. 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Zgromadzenie odpowiednich dowodów 
W  pracy  musimy  udowodnić,  że  nasze  stwierdzenie  jest  słuszne  przy  pomocy 

argumentów,  które  należy  poprzeć  przykładami  oraz  odpierania  zarzutów.  Jednym 

słowem, należy powiedzieć, dlaczego teza  jest prawdziwa. Tak  jak w życiu, w pracy 

pisemnej  nie  akceptujemy  odpowiedzi  „Bo  tak!“  na  pytanie  dlaczego. Wróćmy  do 

naszego  przykładu.  Ze  skojarzeń  związanych  z tematem wybieramy  te,  które mogą 

nam posłużyć za argumenty.  

Teza: Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka.  

Argumenty:  Pies  jest  najlepszym  przyjacielem  człowieka,  ponieważ:  jest  wierny,  zapewnia 

poczucia bezpieczeństwa, jest inteligentny i można się z nim bawić.  

Same  argumenty  to  jeszcze  nie  wszystko.  Każdy  argument  musimy  poprzeć 

przykładami,  które  będą  potwierdzały  ich  prawdziwość.  Korzystając  z naszego 

przykładu:  musimy  napisać  skąd  wiemy,  że  pies  jest  wierny?  Jakie  są  przykłady 

potwierdzające tę jego cechę?  

Argument 1.: pies jest wierny 

Przykłady potwierdzające argument 1.: zawsze czeka na właściciela pod sklepem; wraca do 

właściela zawołany; potrafi chodzić obok właściciela bez smyczy. 

Argument 2:  pies zapewnia bezpieczeństwo 

Przykłady  potwierdzające  argument  2.:  psy  często  pilnują  domów  (zwłaszcza  na  wsi); 

szczekaniem  dają  znać,  że  zbliża  się  ktoś  obcy;  potafią  bronić  swojego  właściciela  (pies 

obronny). 

Argument 3.: pies jest inteligentny 

Przykłady potwierdzające argument 3.: pies reaguje na wiele komend słownych, co świadczy 

o  jego  inteligencji,  często  współpracuje  z policją  i  innymi  służbami  w  wykrywaniu 

przestępstw, psy pomagają niewidomym i niepełnosprawnym, dogoterapia. 

Argument 4.: pies jest zabawny 

Przykłady potwierdzające argument 4.: z psem można biegać na spacerze; pies potrafi robić 

różne sztuczki; z psem można bawić się w aportowanie. 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Odparcie kontargumentów 
Właściwa  argumentacja  ze  szczegółowymi  przykładami  jest  bardzo  przekonująca. 

Jednak  aby  uczynić  naszą  pracę  w  pełni  perswazyjną  musimy  jeszcze  odeprzeć 

kontrargumenty.  Musicie  sobie  wyobrazić  kogoś,  kto  nie  zgadza  się  z waszymi 

argumentami  i  jest  przeciwny  waszej  tezie  –  co  taki  ktoś  by  powiedział?  W  jaki 

sposób  moglibyście  zbić  taki  kontrargument?  Te  przemyślenia  również  powinny 

znaleźć się w waszej pracy, co uczyni ją bardziej wiarygodną, a dowodzenie pełnym. 

Argument 2:  pies zapewnia bezpieczeństwo 

Przykłady  potwierdzające  argument  2.:  psy  często  pilnują  domów  (zwłaszcza  na  wsi); 

szczekaniem  dają  znać,  że  zbliża  się  ktoś  obcy;  potafią  bronić  swojego  właściciela  (pies 

obronny). 

Kontrargument: pies może też być niebezpieczny  

Przykłady potwierdzające  kontrargument:  znane  są przypadki  psów atakujących dzieci,  psy 

są agresywne bez powodu. 

Zbicie kontrargumentu: ludzie często nie pilnują psów lub ich nie tresują 

Uzasadnienie  zbicia  kontrargumentu:  psy  są  drapieżnikami  z natury,  jednak  ich  cechy 

sprawiają,  że można  je wytresować;  to  nieodpowiedzialni  ludzie  doprowadzają  do  ataków 

psów poprzez niedopilnowanie ich lub wzmaganie ich agresji  

Układ argumentów 
Kiedy  rozpoznamy temat, postawimy  tezę  i  zbierzemy właściwe dowody, pozostaje 

nam  przemyśleć  układ  argumentów.  Czasami  zauważamy,  że  niektóre  nasze 

argumenty mogą przekonywać z większą siłą, a niektóre z mniejszą. Dlatego właśnie 

warto w  taki  sposób ułożyć  argumenty,  aby  bardziej  przekonywały.  Tradycyjnie  na 

początku umieszczamy argumenty o średniej sile, w środku te najsłabsze, a na końcu 

te najsilniejsze.  

Pisanie 
Kiedy już przemyślimy całą strukturę pracy, pozostaje nam jej napisanie, które, jeżeli 

dobrze  się  przygotowaliśmy,  nie  powinno  przysporzyć  nam  większych  kłopotów. 

Argumentacja, podzielona na akapity, powinna stanowić główną część pracy. Należy 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pamiętać, aby akapity w pracy stanowiły spójną całość – dlatego najlepiej w jednym 

akapicie przedstawić argument wraz z przykładami oraz zbicie kontrargumentu.  

Główną część powinien poprzedzać wstęp. Wstęp powinien pokazać, w  jaki  sposób 

rozumiemy  temat  oraz  powienien  zawierać  tezę.  Jeżeli  wrócimy  do  naszego 

przykładu  tematu  dotyczącego  psa  i  kota,  wstęp  mógłby  zawierać  definicję  słowa 

przyjaciel i określenie na podstawie tej definicji tezy.  

Praca  pisemna  powinna  mieć  zakończenie.  W  zakończeniu  powiniśmy  wrócić  do 

naszej tezy i podsumować argumentację.  

Po napisaniu... to jeszcze nie koniec 
 

Kiedy  napiszesz  pierwszą  wersję  pracy,  należy  ją  dokładnie  przeczytać.  Musisz 

sprawdzić,  czy  praca  jest  spójna,  czyli  czy  zdania  łączą  się  w  posób  logiczny,  czy 

akapit wynika z poprzedniego akapitu i czy cała praca dotyczy tezy (czyli czy praca nie 

odbiega od tematu). Równocześnie warto zwracać uwagę na  język  i  styl pracy oraz 

nanosić odpowiednie poprawki. Kiedy piszemy pracę w klasie  lub odręcznie, warto 

pisać pracę „na brudno“, tak żeby swobodnie można było kreślić  i dopisywać nowe 

pomysły. Jeżeli piszemy na komputerze, zadanie jest znacznie łatwiejsze.  

Kiedy  pracę  dokładnie  przeczytamy, możemy  przepisać  ją  lub  wydrukować.  Ale  to 

jeszcze  nie  koniec.  Ostateczną  wersję  należy  jeszcze  raz  dokładnie  przeczytać 

głównie w poszukiwaniu usterek językowych i błędów interpunkcyjnych. Jeżeli praca 

jest  już  przepisana  poprawki  można  nanosić  w  sposób  czytelny  (na  przykład 

przekreślić niepoprawnie napisany wyraz i nad nim napisać wersję właściwą). 

 

Marginesy, czcionki i odstępy   
W  jaki  sposób  wygląda  praca,  którą  oddajcie  czytelnikowi,  świadczy  o  waszym 

szacunku  wobec  czytającego.  Wyraźne  pismo,  marginesy,  odpowiednie  odstępy 

zapewniające  komfort  czytania  sprawiają,  że  czytelnik  waszej  pracy  skupia  się  na 

treści i nie musi zgadywać, co napisaliście. 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Każda  praca  pisemna  powinna  mieć  margines,  czyli  odstęp  pomiedzy  tekstem  a 

krawędzią strony. Tradycyjnie prace pisane odręcznie mają narysowany margines po 

prawej stronie (powinien być szeroki na 2 cm). Prace pisane na komputerze powinny 

mieć margines po obu stronach (2,5 cm). Prace pisane odręcznie najwygodniej pisać 

na papierze w linie, ponieważ tekst jest bardziej czytelny. Jeżeli piszemy na papierze 

w kratkę, musimy pisać w co drugiej kratce, nie kratka pod kratką. Praca pisana na 

komputerze powinna być napisana czytelną czcionką (najlepiej Times New Roman) o 

rozmiarze  12,  a  odstęp  pomiedzy  wierszami  powinien  wynosić  1,5.  Cały  tekst 

powienien  być  wyjustowany,  tzn.  tekst  powinien  mieć  równe  krawędzie.    Prace 

drukujemy dwustronnie.  

Na  pierwszej  stronie  zawsze  umieszczamy  datę,  imię,  nazwisko  oraz  klasę.  Poniżej 

należy umieścić temat pracy lub tytuł (jeżeli jest to na przykład praca twórcza).  

Formy, czyli czego chce nauczyciel 
 

Rozprawka 
To  tradycyjna  forma  wypowiedzi,  która  jest  przede  wszystkim  wyzwaniem 

intelektualnym. Celem rozprawki jest „rozprawienie się“ z pewnym stwierdzeniem za 

pomocą logiki, argumentów i przykładów.  

Rozprawka  musi  być  tekstem  skończonym  –  to  znaczy,  że  powinna  zawierać 

wszystkie  argumenty  i  wyczerpująco  dowodzić  lub  obalać  stwierdzenie.  Cechami 

dobrej rozprawki są: 

- jasność myśli, 

- logika wywodu, 

- precyzja wypowiedzi.  

Z tą formą najczęściej spotkacie się na  lekcjach  języka polskiego. Stosują się do niej 

wszystkie reguły pisania zawarte w niniejszym przewodniku.  

Esej z nauk ścisłych 
Zadaniem  nauk  ścisłych  jest  wyposażenie  uczniów  w  wiedzę  i  umiejętności 

uniwersalne,  czego  ważnym  elementem  jest  uczenie  odpowiedzialności  za  słowo. 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Nauczyciele fizyki, chemii, biologii starają się rozbudzać w was zamiłowanie do pracy 

naukowej. Jest to bardzo trudne, gdyż nauki ścisłe wymagają szczególnej dyscypliny. 

Dotyczy  to  m.in.  sposobu  wypowiadania  poglądów, stosowania  procedur 

badawczych, sposobów rozumowania i wnioskowania. Umiejętności zdobyte na tym 

etapie  kształcenia  okażą  się  bardzo  przydatne  w  przyszłości,  np.  podczas  pisania 

pracy magisterskiej na studiach. 

 

Esej  z  nauk  ścisłych  posiada  podobną  strukturę  do  eseju  z  przedmiotów 

humanistycznych  oraz  rozprawki,  czyli  wprowadzenie  (wstęp),  rozwinięcie  i 

zakończenie. Również w tym wypadku w odpowiedzi na postawiony problem/temat 

pracy należy sformułować tezę, której za pomocą odpowiednich argumentów będzie 

dowodzić autor pracy (czyli Ty – drogi uczniu). Pamiętaj o tym, że esej musi stanowić 

spójną całość i używaj kontrargumentów. 

 

Przykład tematu z fizyki: 

1. Siła tarcia 

Przykład tematu z chemii: 

1. Substancja przyszłości 

Przykład tematu z biologii:   

1. Największe problemy, które stoją przed biologią i medycyną na początku XXI wieku.  

Do powyższego tematu z biologii tezę można sformułować w poniższy sposób. 

Teza:  Opracowanie  szczepionki  przeciwko  AIDS.  (Jako  największy  problem  stojący  przed 

biologią i medycyną na początku XXI wieku.) 

 

Kolejnym etapem jest przygotowanie odpowiednich argumentów. Należy pamiętać o 

stosowaniu  odpowiedniego  słownictwa.  Aby  zastosować  właściwe  argumenty  w 

naukach  ścisłych,  często  musimy  sięgnąć  do  różnych  źródeł  wiedzy.  Nie  można 

jednak  bezmyślnie  przepisywać  prac  innych  autorów;  należy  wyselekcjonować 

przydatne  informacje,  a  przede  wszystkim  musisz  rozumieć  zastosowane  pojęcia 

naukowe. 

 

Przykład 1 

Jako uczeń klasy pierwszej gimnazjum wśród argumentów przemawiających na korzyść tezy 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możesz wymienić: 

1.  Liczba osób  zakażonych AIDS wciąż  rośnie  na  świecie,  a  co  roku umiera  z  tego powodu 

wiele milionów ludzi. (Tego typu informację trzeba poprzeć danymi liczbowymi!) 

2.  Przeciętny  czas  od  zakażenia  wirusem  HIV  do  rozwinięcia  w  AIDS  wynosi  10  lat; 

szczepionka pozwoli na wydłużenie tego okresu lub zupełnie zapobiegnie zakażeniu wirusem 

HIV. 

3.  Koszt  leczenia  pacjentów  zakażonych  wirusem  HIV  jest  wysoki,  natomiast  koszt 

stosowania szczepionki jest niższy.  

 

Natomiast  musisz  się  zastanowić,  czy  posiadasz  odpowiednią  wiedzę,  aby  jako 

argumentu  użyć  sformułowania: „Skuteczna  szczepionka  musi  opierać  się  na 

pobudzeniu  tworzenia  przeciwciał  b12  skierowanych  dokładnie  na  glikoproteinę 

gp120”?  Niekoniecznie,  dlatego  zawsze  pamiętaj  o  odpowiedniej  terminologii, 

dostosowanej do posiadanej wiedzy.  

 

Ważnym  elementem  eseju  jest  praktyczne  zastosowanie  teorii  naukowej.  Teoria 

naukowa  jest  w  tym  wypadku  nie  tylko  zbiorem  definicji,  założeń  i  twierdzeń 

wyjaśniających  wybraną  dziedzinę  rzeczywistości,  ale  ogólną  wiedzą  teoretyczną  z 

zakresu danego przedmiotu. W naszym przykładzie  teoria naukowa będzie odnosić 

się  do  wiedzy  z  zakresu  biologii  i  medycyny.  Przede  wszystkim  musisz  posiadać 

informacje, czym jest AIDS, wirus HIV oraz szczepionka.  

 

Innym  ważnym  elementem  eseju  jest  wyjaśnienie  korzyści  i  ograniczeń  teorii 

naukowych w rozwiązywaniu danego problemu. O korzyściach mówią przytoczone 

powyżej  argumenty  służące  uzasadnieniu  tezy (przykład  1).  Niekiedy  trudniej  jest 

znaleźć  ograniczenia  nauki.  Wiadomo  jednak,  że  dotychczas  nie  wynaleziono 

skutecznej  szczepionki  przeciwko  AIDS,  a  zatem możemy  przypuszczać,  że  istnieje 

ważny  powód  takiego  stanu  rzeczy.  Należy  tylko  ponownie  poszukać  informacji  i 

okaże  się,  że wirusy HIV potrafią bardzo  szybko  reagować na odpowiedź  ze  strony 

układu  odpornościowego  człowieka,  ponieważ  mogą  mutować  i  nabierać 

odporności. 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Kolejnym zadaniem jest wyjaśnienie, jaki związek istnieje miedzy teorią naukową a 

dowolnie  wybranym  czynnikiem  (społecznym,  środowiskowym,  ekonomicznym, 

politycznym, kulturowym, etycznym, itp.). 

Możemy  tutaj  skorzystać  z własnej wiedzy  i  informacji  zdobytych  z  różnych  źródeł. 

Wiadomo,  że  liczba  osób  zarażonych  wirusem  HIV  rośnie  i  problem  ten  dotyczy 

szczególnie krajów Afryki. Ponadto wiadomo, że koszty leczenia AIDS są wysokie. Te 

informacje  możemy  poprzeć  danymi  i  stanowi  to  doskonałe  nawiązanie  do 

odpowiednich czynników. 

 

Przykład 2 

Czynniki  etyczny  /  społeczny:  Uprzedzenie  w  stosunku  do  osób  chorych  i  ich  społeczne 

wykluczenie. 

 

Przykład 3 

Czynniki  polityczny  /  ekonomiczny:  W  dobie  kryzysu  gospodarczego  kraje  rozwinięte 

powinny kontynuować prace nad szczepionką, aby wspomóc najmocniej dotknięte HIV/AIDS 

kraje rozwijające się. 

 

Przykład 4 

Czynniki  kulturowy  /  społeczny  /  etyczny: Wiele  osób wierzących uważa,  że  epidemii  AIDS 

nie  można  pokonać  dystrybucją  prezerwatyw,  ponieważ  zwiększa  to  problemy,  gdyż 

zwiększa rozwiązłość. 

 

Przykład 5  

Czynniki  społeczne  /  ekonomiczny:  Według  organizacji  humanitarnej  Lekarze  bez  Granic 

(MSF), tysiące osób chorych na AIDS oraz nosicieli wirusa HIV w Afryce jest “skazywanych na 

śmierć” przez  zbyt wysoką cenę nowych  leków. W biednych krajach ponad 3 miliony osób 

objętych  jest  leczeniem  przeciwko  AIDS;  kolejne  7  milionów  czeka  na  dostęp  do  leków 

pierwszej generacji – podaje MSF. 

 

Uwaga! 

W  przykładzie  5  brakuje  odpowiedniego  cytowania  –  źródła  informacji.  Jeśli 

pozostawimy informację w takiej formie będzie to plagiat! Odwoływaniu się w pracy 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do źródeł  poświęcona będzie inna część tego przewodnika.. 

 

Zdarza się, że nie zawsze możemy odnieść się do wszystkich czynników, ale zawsze 

powinniśmy uwzględnić ich jak najwięcej.  

 

Eseje  z  nauk  ścisłych  oceniane  są według  dwóch  kryteriów:  kryterium A –  Jedność 

świata, oraz  kryterium B –  Język nauki. Poniżej przedstawione  są wskazówki,  które 

należy uwzględnić, pisząc esej naukowy.  

 

Wskazówki 

Dla kryterium A: Jedność świata 

Pisząc esej naukowy, zastanów się, czy: 

‐ rozumiesz to, o czym piszesz? 

‐ w jasny sposób ukazujesz zastosowanie 

teorii naukowej? 

‐ prezentujesz ograniczenia w 

zastosowaniu teorii naukowej? 

‐ wyjaśniasz, jaki związek istnieje miedzy 

teorią naukową a dowolnie wybranymi 

czynnikami (społecznym, 

środowiskowym, ekonomicznym, 

politycznym, kulturowym, etycznym)? 

‐ stosujesz przekonujące argumenty? 

‐ potrafisz wyciągnąć wnioski? 

 

Dla kryterium B: Język nauki 

Pisząc esej naukowy, zastanów się, czy: 

‐ posiada on właściwą strukturę 

(wprowadzenie, rozwinięcie, 

zakończenie)? 

‐ stosujesz właściwe słownictwo? 

‐ czy rozumiesz zastosowane pojęcia 

naukowe? 

‐ przedstawiasz dane w odpowiedni 

sposób (rysunek, wykres, tabela 

uwzględniająć odpowiednie jednostki)? 

‐ nie przekraczasz dopuszczalnej liczby 

słów? 

‐ Twoja praca jest samodzielna, nie jest 

to plagiat? 

‐ cytujesz i podajesz źródła informacji? 

 

 

Esej z nauk humanistycznych 
Pisanie eseju jest podstawową umiejętnością w naukach humanistycznych. Daje ono 

bowiem możliwość pogłębienia i utrwalenia wiedzy zdobytej na zajęciach, wdraża do 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operowania  odpowiednią  terminologią  i  posługiwania  się  naukowym  językiem. 

Kształtuje  zdolność  krytycznego  spojrzenia  na  omawiane  zjawisko,  poszukiwania, 

porządkowania i wykorzystania informacji zaczerpniętych z różnych opracowań oraz 

umiejętność dokonywania analizy i selekcji materiału źródłowego. Pisanie eseju jest 

wstępem  do  przygotowania  was  do  prowadzenia  samodzielnych  badań  w  czasie 

studiów. Nauki humanistyczne dają jednak esejom nieco więcej swobody, niż nauki 

ścisłe.  Jest  to możliwe, ponieważ wiele  faktów  i obserwacji można  interpretować 

na  kilka  różnych  sposobów.  Mimo  to  w  czasie  pisania  eseju  należy  przestrzegać 

pewnych  reguł  dotyczących  przede  wszystkim  konstrukcji  pracy,  sposobu 

prowadzenia  argumentacji,  stosowania  procedur  badawczych  oraz  logiki 

rozumowania i wnioskowania.  

Kluczem do sukcesu jest odpowiednia konstrukcja. Esej powinien składać się z trzech 

części: wstępu, czyli wprowadzenia, rozwinięcia  i zakończenia. We wstępie należy 

przedstawić  cel  i  zakres  pracy  oraz  sformułować  tezę,  którą  będziesz  starał  się 

udowodnić  w  dalszej  części  pracy.  W  zakończeniu  dokonujesz  podsumowania 

swoich  rozważań  i  wyciągasz wnioski.  Pamiętaj  jednak,  że  nie wolno  Ci  powtarzać 

tego, co napisałeś we wstępie! Możesz na przykład zaznaczyć, jaki wpływ opisywane 

przez Ciebie zjawisko miało na inne sfery życia społeczeństw. Bardzo ważne jest, abyś 

przy konstruowaniu swojej wypowiedzi pisemnej zachował odpowiednie proporcje. 

Zasadniczą  częścią  jest  rozwinięcie  i  ono  powinno  być  najdłuższe.  We  wstępie 

wprowadzasz czytelnika w problematykę i zakreślasz tło swoich rozważań. Staraj się 

pisać  we  wstępie  tylko  to,  co  wydaje  ci  się  najważniejsze  z  punktu  widzenia 

poruszanych  w  dalszej  części  pracy  zagadnień.  Pamiętaj  o  tym,  że  esej  powinien 

tworzyć  spójną  całość  i  powinien  być  napisany  językiem  naukowym.  Nigdy  nie 

formułuj  tez,  których  nie  potrafisz  udowodnić  lub  które  wydają  się  Ci 

nieprzekonujące. Pamiętaj, że każda teza samodzielnie przez Ciebie sformułowana 

jest lepsza od tej, którą przepiszesz z innego opracowania.  

Każdy  akapit  powinien  być  poświęcony  jednej  myśli.  Argumentacja  może  być 

poparta  tokiem  rozumowania  (ponieważ  linia  kolejowa  z  Wrocławia  do  Legnicy 

biegnie przez Malczyce, jeśli ktoś pokonał tę trasę pociągiem, musiał przez Malczyce 

przejechać),  opinią  eksperta  (...  jak  uważa  laureat  Nagrody  Nobla  ...w  pracy…), 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fotografią  (leżący  śnieg  dowodzi,  że  temperatura  musiała  być  niższa  niż  0oC), 

wykresem, itp. 

Przykład 1 

Europa nowożytna – jedność czy odrębność? 

Zanim  przystąpisz  do  pisania  powinieneś  się  zastanowić,  jak  można  zdefiniować  pojęcie 

jedności  i  odrębności  i  na  jakich  płaszczyznach  życia  ludzkiego  mogą  się  przejawiać  owe 

zjawiska. Jeśli  to zrobiłeś, to teraz nadszedł czas, abyś wkomponował Europę nowożytną w 

pewien  kontekst  historyczny  wieków  średnich.  Wiesz,  że  w  średniowieczu  panował 

uniwersalizm  w  zakresie  życia  politycznego,  gospodarczego,  społecznego  i  kulturowego. 

Obowiązywał  jeden  kanon  myślenia  oparty  na  dogmatach  wiary  chrześcijańskiej, 

posługiwano  się  tym  samym  językiem,  znano  te  same  dzieła  literatury.  Teraz  najlepiej 

będzie, jak sporządzisz tabelę, w której porównasz Europę nowożytną ze średniowieczną. 

  Europa średniowieczna  Europa nowożytna 

Ustrój polityczny  monarchia  Monarchia i republika 

Społeczeństwo  Podział stanowy  Podział stanowy i klasowy 

Gospodarka  rolnictwo  Rolnictwo  i  narodziny 
kapitalizmu 

Kultura  Romanizm i gotyk  Zróżnicowanie  narodowe 
kultury 

Religia  chrześcijaństwo  Podział  religijny  Europy  na 
skutek reformacji 

 

Wstęp: 

‐ ramy chronologiczne 

‐ tło średniowiecza 

‐ teza pracy: Europa nowożytna to odrębność 

Rozwinięcie: 

Przytaczasz  argumenty,  omawiając  zróżnicowanie  polityczne,  społeczne,  gospodarcze  i 

kulturowe Europy w czasach nowożytnych 
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Zakończenie:  

‐ czy są jakieś dziedziny, w których przejawia się jeszcze jedność średniowieczna Europy? 

‐  czy  w  wiekach  późniejszych  utrzymuje  się  odrębność,  czy  Europa  powraca  do  jedności? 

Uzasadnij. 

‐ z czego wynikała odrębność Europy nowożytnej? 

 

Do każdego eseju należy dołączyć  zestaw bibliografii,  czyli opracowań  lub  źródeł,  z 

jakich korzystaliście w czasie pisania.  (Uwaga! Proszę nie pisać: notatki  z  lekcji,  ani 

nie podawać stron internetowych). 

Zdarza się, że nie zawsze możemy odnieść się do wszystkich czynników, ale zawsze 

powinniśmy starać się uwzględnić ich jak najwięcej.  

 

Pamiętaj,  że  pisząc  esej  z  nauk  humanistycznych  powinieneś  posługiwać  się 

odpowiednia  terminologią.  Nie  pozwalaj  sobie  na  „gdybanie”,  podawaj  argumenty 

tylko takie, które można udowodnić.  

Eseje  będą  oceniane  najczęściej  według  3  kryteriów:  A  – Wiedza,  B  –  Pomysły  i 

rozwiązania, D – Organizacja i prezentacja pracy. 

Kryterium  A  dotyczy  znajomości  faktów,  przykładów,  zależności,  wyjaśnień  i 

terminologii. 

Kryterium B sprawdza, czy uczeń rozumie pojęcia, np. pojęcie czasu (oczywiście nie 

chodzi  np.  o  definicję  sekundy),  przestrzeni,  zmienności,  systemów  (złożonych 

struktur)  oraz  świadomości  globalnej;  czy  potrafi  dostrzegać  związki  między 

zjawiskami  zachodzącymi na  różnych obszarach  i w  różnych epokach historycznych 

oraz czy widzi zależności przyczyno‐skutkowe. 

Kryterium  D  odnosi  się  do  formy  pracy,  logicznej  struktury,  jasności  i  precyzji 

argumentacji, właściwej terminologii oraz dokumentacji źródeł. 
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Dokumentowanie źródeł 
 

Kiedy  piszemy  prace,  czasami  korzystamy  z książek,  publikacji  internetowych  czy 

artykułów  prasowych.  Za  każdym  razem  kiedy  przytaczamy  czyjeś  słowa  i  je 

parafrazujemy musimy  podać  dokładnie  źródło,  z którego  je  zaczerpnęliśmy.  Jeżeli 

tego nie robimy, popełniamy plagiat. Może nam się wydawać, że słowa czy pomysły 

nie  mają  takiej  wartości  jak  samochód  czy  telefon  komórkowy.  Jednak  to  tylko 

wrażenie  –  czyjeś  pomysły  i  słowa  są  taką  samą  własnością  i  nie  należy  jej  sobie 

przywłaszczać. Samochód jest własnością materialną, praca naukowa, idee i słowa są 

własnością intelektualną i należy im się taka sama ochrona. Jedyna różnica polega na 

tym,  że  z własności  intelektualnej  możemy  skorzystać  na  ściśle  określonych 

warunkach bez wiedzy właściciela, tzn. możemy zacytować słowa autora książki, ale 

nie  musimy  od  razu  do  niego  dzwonić  i  prosić  o  pozwolenie  (czasami  to  nawet 

niemożliwe, kiedy cytujemy dzieła powstałe w dalekiej przeszłości), wystarczy, że we 

właściwy sposób udokumentujemy pochodzenie słów. 

Musicie  pamiętać,  że  plagiat  jest  kradzieżą  i  będzie  surowo  karany.  Poza  tym, 

podpisanie się pod czyimiś pomysłami niczego was nie nauczy – będzie to tylko strata 

czasu.  

Korzystając  ze  źródeł, warto  zastanowić  się,  czy  są  one wiarygodne  i wartościowe. 

Jest to szczególnie  istotne, kiedy poszukujemy informacji w Internecie. Strony takie 

jak bryk.pl czy sciaga.pl nie są źródłami, na których można polegać. Pamiętajcie też o 

rozsądnym  korzystaniu  z Wikipedii;  nie  jest  to  encyklopedia  weryfikowana  przez 

fachowców, a zatem może zawierać błędy.  Jest ona przydatna, ponieważ zapewnia 

szybki dostęp do potrzebnych informacji, ale nie może być źródłem  

Ludzie stworzyli różne sposoby dokumentowania źródeł, które czasami są zależne od 

kręgu  kulturowego,  a  czasami  od    dyscypliny  naukowej,  której  praca  dotyczy.  W 

niniejszym  przewodniku  znajdziecie  dwa  typy  dokumentowania  źródeł:  polski  i 

harwardzki.  Nauczyciele  określą  jasno,  którym  należy  się  posługiwać  w  zadanej 

pracy. 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System polski 
Poniżej  znajdziecie  informacje  dotyczące  dokumentowania  źródeł  w  tradycyjnym 

polskim  systemie.  Informacje  te  nie  są  wyczerpujące,  jednak  zawierają  najczęściej 

wykorzystywane sposoby tworzenia przypisów i bibliografii. Więcej informacji udzieli 

wam  nauczyciel,  bibliotekarz  lub  możecie  sięgnąć  po  bezbłędnie  zredagowane 

książki, które mogą posłużyć za wzór (na przykład wydania Biblioteki Narodowej).  

Przypisy 
W  polskim  systemie  dokumentowania  źródeł  cytat  lub  przytoczenie  czyjejś  myśli 

dokumentujemy,  korzystając  z przypisów  dolnych  (tak  jak  w  tym  przewodniku). 

Bardzo łatwo je zrobić w komputerze: wybieramy Wstaw, a następnie opcję Przypis. 

Numer przypisu powinien być umieszczony po cudzysłowie, ale przed kropką.  

„Uczciwość pisarska nie pozwalała mu wpajać w czytelników przekonań papierowych, czysto 

teoretycznych, osobiście niejako niezweryfikowanych“4. 

W  przypisie  wpisujemy  źródło.  Zanim  pokażemy  dokładnie,  w  jaki  sposób  należy 

stworzyć  przypis,  określmy  ogólne  zasady  dokumentowania.  W  przypisie  zawsze 

powinny  znajdować  się  następujące  elementy:  imię  i  nazwisko  autora,  pełny  tytuł 

(czasami tytuły składają się z dwóch części – w przypisie powinniśmy umieścić obie) – 

zapisany  kursywą  lub  podkreślony,  data  i  miejsce  wydania  oraz  numer  strony, 

z której pochodzi cytat. Wszystkie informacje znajdziecie na karcie tytułowej książki. 

W wypadku cytatu z Internetu należy podać datę wejścia na stronę, z której pochodzi 

cytat.  Należy  zwrócić  uwagę  na  znaki  interpunkcyjne  oddzielające  poszczególne 

elementy – nie są one dowolne.  

Dzieło jednego autora: M. R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Wrocław 

1974, s. 290. 

Dzieło jednego autora (w tłumaczeniu): M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, tłum. 

N. Modzelewska, Wrocław 1970, s. 83‐85. 

Dzieło  wielu  autorów:  G.  Lakoff,  M.  Johnson,  Metafory  w  naszym  życiu,  Przeł.  T.  P. 

Krzeszowski, Warszawa 1988, s. 73.  

Dzieło  pod  redakcją:  Wypowiedź  literacka  a  wypowiedź  filozoficzna,  pod  red.  M. 

Głowińskiego i J. Sławińskiego, Wrocław 1982. 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Artykuł  z czasopisma  lub  gazety:  A.  Bieniawski,  Następna  stacja:  Azja,  „Focus“,    9/168, 

wrzesień 2009, s. 92.    

Artykuł  ze  zbioru:  A.  Bogusławski,  Przyczynek  do  rozważań  nad  pojęciem  odbioru 

literackiego [w:] Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna, pod red. M. Głowińskiego i J. 

Sławińskiego, Wrocław 1982. 

Słownik, encyklopedia: Słownik literatury polskiego oświecenia, pod red. T.Kostkiewiczowej, 

wyd. 2, Wrocław 1977.  

Artykuł  w  Internecie:  J.  Nikodemska,  Jest  wyjście  z piekła, 

<http://www.focus.pl/cywilizacja/zobacz/publikacje/jest‐wyjscie‐z‐piekla/strona‐

publikacji/1/nc/1/ >, 23.08.2009 

Pamiętajmy, aby na bieżąco dokumentować źródła. Potem może się zdarzyć, że  już 

nie  pamiętamy,  skąd  zaczerpnęliśmy myśl  lub  po  prostu  nie  zapisaliśmy właściwie 

źródła (dlatego też istotne jest robienie porządnych notatek). Możemy wtedy stracić 

dużo czasu na ponowne przeszukiwanie książek  i artykułów lub możemy poczuć się 

skuszeni perspektywą wymyślenia źródła (co jest nieakceptowalne).  

Bibliografia 
Na  końcu  pracy  jesteśmy  zobowiązani  zamieścić  listę  wszystkich  źródeł,  z których 

korzystaliśmy.  Taką  listę  nazywamy  bibliografią.  Jeżeli  dobrze  dokumentowaliśmy 

źródła podczas pisania, nie powinniśmy mieć kłopotów ze stworzeniem bibliografii, 

na  którą  składają  się  informacje,  które  umieszczaliśmy  w  przypisach  w  układzie 

alfabetycznym.  Musimy  pamiętać,  że  w  bibliografii  opis  źródła  rozpoczynamy  od 

nazwiska autora (w przypisach rozpoczynaliśmy od inicjału imienia) i nie zapisujemy 

numerów stron. Bibliografia z przypisów w przykładzie powyżej wyglądałaby tak:  

Bibliografia 

Bachtin M., Problemy poetyki Dostojewskiego,  tłum. N. Modzelewska, Wrocław 1970.  (czy 

nie musisz podać wydawnictwa?) 

Bieniawski A., Następna stacja: Azja, „Focus“,  9/168, wrzesień 2009. 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Bogusławski A., Przyczynek do rozważań nad pojęciem odbioru literackiego [w:] Wypowiedź 

literacka  a  wypowiedź  filozoficzna,  pod  red.  M.  Głowińskiego  i  J.  Sławińskiego,  Wrocław 

1982. 

Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, Przeł. T. P. Krzeszowski, Warszawa 1988. 

Mayenowa M. R., Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Wrocław 1974. 

Nikodemska J., Jest wyjście z piekła, <http://www.focus.pl/cywilizacja/zobacz/publikacje/ 

jest‐wyjscie‐z‐piekla/strona‐publikacji/1/nc/1/ >, 23.08.2009 

Słownik literatury polskiego oświecenia, pod red. T.Kostkiewiczowej, wyd. 2, Wrocław 1977.  

Wypowiedź  literacka a wypowiedź  filozoficzna, pod  red. M. Głowińskiego  i  J.  Sławińskiego, 

Wrocław 1982. 

 

Jak odwołać się w pracy do literatury, czyli cytaty w eseju z nauk ścisłych 
(system harwardzki) 

 
W naukach  ścisłych  zamiast przypisu  tradycyjnego  stosuje  się  cytowanie w  tekście. 

Jest to tak zwany przypis w systemie harwardzkim. System ten polega na podawaniu 

w tekście: 

‐ cytatu (informacji zaczerpniętej z dowolnego źródła wiedzy, np. książki, czasopisma 

bez cudzysłowu, a więc w formie sparafrazowanej),  

‐ nazwiska autora (lub autorów), 

‐ roku wydania pracy.  

Natomiast spis literatury (bibliografia) umieszcza się osobno. 

Przykład cytatu w tekście: 

Gatunek  dębu  szypułkowego  charakteryzuje  się  uszato  wykrojonymi  liśćmi  (Seneta  i 

Dolatowski, 1997). 

lub 
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Seneta  i  Dolatowski  (1997)  podkreślają,  że  dąb  szypułkowy  charakteryzuje  się  uszato 

wykrojonymi liśćmi. 

Notatka w spisie literatury będzie wyglądać następująco: 

Seneta W., Dolatowski J. 1997. Dendrologia. PWN, Warszawa. 

W powyższym zapisie obowiązuje następująca kolejność: 

[Nazwisko  autora]  [Inicjały  imion].  Rok  wydania.  Tytuł  książki.  [Wydawnictwo], 

[Miejsce wydania]. 

Jeśli powołujemy się na pracę, która ma trzech i więcej autorów, wówczas w tekście 

podajemy tylko pierwszego autora z wyrażeniem i in.   

Przykład cytatu w tekście: 

Ogrody botaniczne pełnią funkcje edukacyjne (Bramwell i in. 1987). 

Notatka w spisie literatury będzie wyglądać następująco: 

Bramwell D., Hamann O., Heywood V. Synge H. (red.). 1987. Botanic gardens and the World 

Conservation Strategy. Acad. Press, London. 

Jeśli dokonujemy bezpośredniego cytatu z cudzej pracy, powinien on być dokładnie 

oznaczony  za  pomocą  cudzysłowu  i  kursywy.  W  takim  przypadku  należy  także 

wskazać numer strony, z której pochodzi cytowany tekst. 

Przykład cytatu w tekście: 

Jak wskazuje Kubicz (1999, s. 96) „ w ewolucji życia RNA pojawił się przed DNA i białkiem”. 

Notatka w spisie literatury będzie wyglądać następująco: 

Kubicz A. 1996. Tajemnice ewolucji molekularnej. PWN, Warszawa – Wrocław. 

Jeśli  cytujemy  autora  artykułu  z  czasopisma,  wówczas  zmienia  się  notka  w  spisie 

literatury. 

Przykład: 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Buchowicz  J.  1997.  Nuclear  extrachromosomal  DNA  of  higher  plants.  Acta  Biochemica 

Polonica 44: 13‐20. 

W powyższym zapisie obowiązuje następująca kolejność: 

[Nazwisko  autora]  [Inicjały  imion].  Rok wydania.  Tytuł  artykułu.  [Tytuł  czasopisma] 

[Numer czasopisma]: [Strony od‐do]. 

Jeśli korzystamy z Internetu wówczas jako źródło informacji podajemy adres strony i 

rok korzystania. 

Przykład cytatu w tekście: 

Genetycznie  modyfikowane  organizmy  zawierają  geny  celowo  zmienione  przez  człowieka 

(http://www.gmo.biolog.pl, 2008). 

Notatka w spisie literatury będzie wyglądać następująco: 

< http://www.gmo.biolog.pl> 31.08.2008. 

Dodatki 

Przydatne sformułowania 
podsumować rozważania  jak  wynika  z  powyższych  rozważań,  zatem,  na  tej 

podstwaie  można  wysnuć  wniosek,  z  tego,  co 

napisałem, wynika,  że, na zakończenie, wszystko  to 

prowadzi do wniosku, że,  

wprowadzić hipotezę/tezę  myślę,  być może,  moim  zdaniem,  celem  moich 

rozważań jest, wydaje mi się,  

osiągnąć spójność wypowiedzi  po pierwsze, z kolei przejdę do, jednakże, natomiast, 

przeciwnie, poza tym,  

wprowadzić cytat  (...)  napisał  (...),  który  stwierdził  (...),  najlepiej 

zilustrują to słowa, 

wprowadzić kolejne argumenty  natomiast, kolejna sprawa to, na przykład, ponadto, 

okazuje się, że 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rozpocząć wprowadzenie  rzekomo, po pierwsze, zacznę od 

 

Polecane źródła 
Informacje ogólne 

http://język‐polski.pl  ‐  w  sekcji  Jak  napisać?  znajdują  się  dobre  opracowania 

różnorodnych  form  wypowiedzi  pisemnych  (np.  esej,  opowiadanie,  notatka)  oraz 

informacje o podstawach pisania. 

Kuziak  M.,  Rzepczyński  S.,  Kasterski  R.,  Jak  pisać  po  polsku?,  Bielsko‐Biała,  Park, 

2004. 

Ćwiczenia 

Wójcik J., Ćwiczenia w pisaniu eseju, <www.scholaris.pl>, 15.08.2009. 

Formy  i  normy  czyli  poprawna  polszczyzna  w  praktyce,  pod  red.  K.  Mosiołek‐

Kłosińskiej, Poznań 2004. 

Błędy w myśleniu 

http://www.l‐earn.net/index.php?id=45 

Źródła 
Język  polski.  Skuteczne  nauczanie.  Udany  egzamin,  pod  red.  Janusza  Pardo  i  Anny 

Konkolewskiej, Warszawa 2008. 

Korolko  M.,  Sztuka  retoryki.  Przewodnik  encyklopedyczny,  wydanie  drugie 

rozszerzone, Warszawa 1998.  

 


