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Podstawy wystąpień publicznych oraz 

argumentacji 
 

 

Umiejętność występowania publicznego to niezwykle ważna kompetencja, która staje 

się coraz bardziej pożądana we współczesnym świecie - nie bez powodu jest ona 

nazywana kompetencją przyszłości. Dzięki niej jesteśmy w stanie zainteresować 

potencjalnych odbiorców swoim pomysłem i przekonać ich do naszego zdania. To 

elementy, które mają spory wpływ na naszą działalność społeczną oraz zawodową. 

Ważne w jej nauce jest to, by proces rozwoju przebiegał krok po kroku – od podstaw 

aż do zaawansowanych technik retorycznych. Poniższa broszura ma na celu 

wprowadzić czytelnika w świat wystąpień publicznych poprzez między innymi 

prezentację najważniejszych elementów przygotowania przed wystąpieniem oraz 

sprawdzonej metody argumentacyjnej. 

 

Jakie cechy ma dobry mówca? 

Dobry mówca posiada wiele cech, pozwalających mu się odnaleźć w różnych 

okolicznościach. Ważnym jest by zdać sobie sprawę, że poniższe cechy rozwijają się z 

czasem – nikt nie urodził się od razu wybitnym mówcą. Niezbędnym czynnikiem jest 

praktyka i zbieranie doświadczenia – dlatego każdy początkujący mówca powinien 

szukać wielu okazji do treningu swoich umiejętności komunikacyjnych. 

Pewność siebie – dobry mówca nie powinien dać po sobie poznać, że się stresuje 

swoim wystąpieniem. Pewność siebie pozwala mu być lepiej odebranym przez publikę. 

Oczywiście trema jest naturalną kwestią i towarzyszy zawsze – trzeba jednak robić 

wszystko, by negatywne objawy nie rujnowały naszego wystąpienia.   
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A jak radzić sobie z tremą? Zerknijcie na materiały w Internetowej Akademii Retoryki:  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I9sPPQ7AtUk
https://www.youtube.com/watch?v=ERmBb6vCe7Q
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Pozostałe cechy dobrego mówcy: 

 

Naturalność – Mówcy nie powinni uczyć się konkretnych schematów zachowania 

podczas prezentacji, bo może skutkować to sztucznym odbiorem przez publiczność. 

Naturalność to umiejętność dostosowania się do naszego własnego stylu, charakteru 

czy temperamentu. 

Autorytet – Występujący powinien mieć lub potrafić naturalnie zbudować sobie 

autorytet – dzięki temu treści, które przekazuje w przemówieniu będą uważane za 

istotne. Autorytet jest budowany z czasem – z tego powodu doświadczenie w 

prezentacjach ma na jego rozwój ogromny wpływ. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tXshDAZi6pY
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Jak wzmacniać nasz wizerunek eksperta? Zerknij tu: 

 

 

 

Jeśli chcesz być dobrym mówcą, musisz pamiętać o jeszcze jednej ważnej rzeczy: 

 

Angażowanie publiczności – umiejętność zainteresowania publiki jest związana z 

tym, by nasi odbiorcy chcieli nas słuchać. Można tego dokonać dzięki budowie pewnej 

relacji z odbiorcami i wzmocnienie ich zaangażowania. Aby uzyskać ten efekt warto 

dobrze przygotować się do wystąpienia (o tym w dalszej części broszury) oraz 

stosować różnorodne narzędzia retoryczne. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2Rcmm-qZzHE
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Jeśli chcesz wiedzieć więcej o angażowaniu publiczności, zerknij tu: 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3vM-Zu2ifxg&list=PLRZqIggyACyeZHx0xVzu8cKTVfk9pvcla&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=5XipstcJT4I
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Dobra mowa ciała – mowa ciała, a w tym gestykulacja, jest jednym z najczęściej 

ocenianych elementów podczas pierwszych chwil na scenie. Umiejętność dobrej pracy 

ciałem sprawia, że jesteśmy postrzegani jako lepsi mówcy. Warto pamiętać, że na 

mowę składa składają się również inne elementy: postawa ciała, kontakt wzrokowy, 

ubiór a nawet nasza dykcja. 

O roli mowy ciała i tym, jak nad nią panować dowiesz się z materiałów: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=40EUpz2bh-s&list=PLRZqIggyACyeZHx0xVzu8cKTVfk9pvcla
https://www.youtube.com/watch?v=tXshDAZi6pY
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https://www.youtube.com/watch?v=khGAdtzedDI&list=PLRZqIggyACyeZHx0xVzu8cKTVfk9pvcla
https://www.youtube.com/watch?v=My5leDUmJjc
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Jednym ze sposobów polepszania naszych umiejętności komunikacyjnych jest 

zbieranie lekcji z wystąpień innych, bardziej doświadczonych mówców. Kogo za 

wybitnego mówcę można uznać? Poniżej prezentowana jest przykładowa lista osób, 

które na takie miano według wielu ekspertów na pewno zasługuje: 

● Winston Churchill 

● Margaret Tchatcher 

● Barrack Obama 

● Martin Luther King  

Wszyscy mówcy, uznawani za dobrych lub wybitnych, mają wiele cech wspólnych. 

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że każdy z nich jest inny. Nie da się zatem określić 

schematu według którego należy postępować, by być pozytywnie ocenionym. Wszyscy 

mają swój własny styl i nie powinniśmy się w pełni wzorować na powyższych 

przykładach, a jedynie inspirować nimi. 

Przygotowanie do wystąpienia 

Przygotowanie to jeden z najważniejszych elementów wystąpienia publicznego. Ma 

ono wpływ na to jak jesteśmy odbierani przez naszych odbiorców: czy jako chaotyczni 

mówcy, czy ludzie uporządkowani z dokładnym planem wystąpienia i przemyślanym 

celem. Wiele kwestii dziejących się podczas prezentacji jesteśmy w stanie zaplanować 

jeszcze przed wyjściem na scenę i nie powinniśmy o tym aspekcie zapominać.  

Jakie elementy na pewno powinny znaleźć się w przygotowaniach do wystąpienia 

publicznego? 
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1. Cel wystąpienia – ustalenie tego jaki mamy cel do zrealizowania podczas 

naszego wystąpienia jest ważnym elementem przygotowania. Każdy mówca 

powinien zadać sobie kluczowe pytanie – co chce, aby publiczność dowiedziała 

się z jego prezentacji i do czego chce ich przekonać? Bez tego nie będziemy w 

stanie w pełni wpłynąć na naszych odbiorców i na przykład zainspirować ich do 

działania 

2. Odpowiedni research – aby być pewnym siebie mówcą, musimy zdawać sobie 

sprawę że znamy temat wypowiedzi wystarczająco dobrze. Niezbędnym do 

tego może okazać się przygotowanie merytoryczne, czyli wyszukanie 

aktualnych informacji na dany temat dyskusji. Zapoznajmy się z najnowszymi 

publikacjami, badaniami i wypowiedziami ekspertów – dzięki temu 

minimalizujemy ryzyko, że na przykład ktoś zaskoczy nas niewygodnym 

pytaniem 

3. Poznanie publiczności – kolejnym elementem przygotowania jest 

zastanowienie się, do kogo tak naprawdę będziemy przemawiać. Wiele 

czynników ma wpływ na to, jak powinniśmy zachowywać się w stosunku do 

publiki: wiek, doświadczenie, płeć, status materialny, czy zainteresowania. 

Znając te kwestie, możemy dopasować do naszych odbiorców język, ubiór, styl 

mówienia oraz przykłady. Inaczej będziemy mówić do studentów, a inaczej do 

profesorów na uczelni. Podobnie ma się to do kwestii podawanych przykładów 

– jeżeli chcemy do naszego rozwiązania przekonać ekonomistów, użyjemy 

innych przykładów niż gdybyśmy kierowali nasze słowa do chociażby 

licealistów.  

4. Struktura wystąpienia – na koniec przygotowań powinniśmy zastanowić się 

nad tym, jak zbudować naszą przemowę. Powinno się po kolei zaplanować jak 

będzie przebiegało nasze wystąpienie – od czego rozpoczniemy, jakie 

argumenty przedstawimy i co zostawimy na koniec. Są do tej kwestii różne 

podejścia – możemy napisać naszą mowę w pełni i zaplanować dosłownie każde 

jej zdanie (co wiąże się często z nauką jej na pamięć) lub stworzyć jedynie 

kluczowe punkty naszego wystąpienia (tak by wiedzieć o czym mamy w danym 

momencie opowiadać) 
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5. Trening – dobre wystąpienie może być niełatwe do zrealizowania jeżeli 

pominiemy treningi. Zawsze warto zrobić próbę generalną naszej prezentacji – 

możemy poprosić bliskich o ocenę naszego występu, bądź sami nagrać się i 

potem obejrzeć jak się prezentujemy. To pozwoli nam zauważyć potencjalne 

błędy i skrupulatnie je eliminować   

Więcej informacji na temat przygotowania do wystąpienia znajdziesz tu: 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XT1wKfqg7nI&list=PLRZqIggyACyeZHx0xVzu8cKTVfk9pvcla&index=53
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Argumentacja 

Argumentacja to czynności (treści) podejmowane przez mówcę, aby uzasadnić 

prawdziwość określonej tezy. To właśnie argumentacja decyduje w dużej mierze o 

merytoryce naszej wypowiedzi. Dzięki dobrej argumentacji możemy przekonać publikę 

do naszego zdania a nawet zainspirować do podjęcia jakiegoś działania 

Ważne w argumentacji jest to, by naszym odbiorcom przedstawić prawidłowy ciąg 

logiczny (wnioskowanie). Jego celem jest wytłumaczenie krok po kroku prawdziwości 

naszego zdania. 

Istnieje wiele sposobów analizy oraz prezentacji argumentu. Jedną z podstawowych 

metod (używanych między innymi przez debatantów sportowych) jest SExI. Składa się 

ona z trzech elementów 

State – postawienie tezy, którą chce się udowodnić. Potocznie można to rozumieć jako 

tytuł argumentu. Powinno to być krótkie i jasne zdanie, które odbiorca zapamięta i 

będzie w stanie do niego w każdym momencie wystąpienia wrócić. Przykładem State 

może być chociażby „inwestycja w OZE poprawi sytuację gospodarczą Polski”  

Explain – logiczne wyjaśnienie argumentu, czyli zbudowanie wspomnianego wcześniej 

wnioskowania. Warto na tym etapie zastanowić się nad hipotetycznymi pytaniami 

zadawanymi przez naszych odbiorców: 

a) Dlaczego to rozwiązanie jest dobre? 

b) Co z tego wynika? 

c) Jaki długofalowo otrzymamy efekt? 

d) Kto skorzysta na takim rozwiązaniu? 

e) Jakie warunki należy spełnić, aby rozwiązanie 

było skuteczne? 

Odpowiedzi na te przykładowe pytania udowodnią naszym odbiorcom, że nasz 

argument jest przemyślany i poddany pełnej analizie. Aby dopełnić argument i 

sprawić, że odbiorcy zauważą pożądane przez nas ciągi logiczne, należy również 

udowodnić dwie dodatkowe kwestie: 
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a) czy nas argument jest ważny dla dyskusji? 

b) czy proponowane rozwiązanie jest prawdopodobne? 

Illustrate – zobrazowanie argumentu w praktyce, czyli pokazanie że ogólne 

wnioskowanie, przeprowadzone powyżej może znaleźć konkretne wykorzystanie w 

praktyce. Ilustracją może być analogia (konkretne miejsce, w którym podobne 

rozwiązanie działa), historia, czy badania naukowe. 

Bardziej szczegółowych informacji poszukaj na naszej stronie 

https://akademiaretoryki.pl/internetowa-akademia-retoryki 

W dziale „Jak dyskutować” znajdziesz masę materiałów na ten temat       

 

Podsumowanie 

Nauka wystąpień publicznych jest procesem niezwykle złożonym, który wymaga 

skupienia na wielu pojedynczych elementach. Ważnym jest jednak, by rozwijać każdą 

składową powoli krok po kroku. Dobrym zwyczajem jest rozpoczęcie nauki właśnie od 

kwestii przygotowania, które zostało przedstawione w powyższej broszurze, a 

następnie skupić się na kolejnych aspektach - między innymi merytoryce wypowiedzi, 

czyli w tym przypadku argumentacji. 

Należy pamiętać, że osiągnięcie rozwoju w przemawianiu jest możliwe jedynie dzięki 

praktyce, dlatego następnym krokiem po zapoznaniu się z broszurą powinno być 

zastosowanie poznanych metod podczas prawdziwego wystąpienia. 

A jeśli potrzebujesz rozszerzenia tej wiedzy – zerknij na nasz kanał Akademia Retoryki 

na Youtube.  

https://akademiaretoryki.pl/internetowa-akademia-retoryki/
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W playliście Internetowa Akademia Retoryki znajdziesz mnóstwo filmów na tematy 

związane z wystąpieniami publicznymi. A w playliście HydepARk – szukaj rozmów z 

krótkimi poradami na temat wystąpień publicznych       Te same filmy znajdziesz na 

naszej stronie akademiaretoryki.pl w zakładce Internetowa Akademia Retoryki. 

Powodzenia!  

https://www.youtube.com/channel/UCjl1G2CAPFgBlRPOLe2q1CQ


Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co robimy, zerknij tu:

Chętnie też przeczytamy od Ciebie maila,  jeśli zechcesz do nas napisać:
kontakt@akademiaretoryki.pl

https://www.facebook.com/akademia.retoryki
https://www.instagram.com/akademia.retoryki/
https://akademiaretoryki.pl/
mailto:kontakt@akademiaretoryki.pl

