
ETYKA - klasa 7a, 7b - 13 maja 

Temat: Przyjaźń. 

1. Każdy chce mieć przyjaciela, ale nie każdy umie tak postępować by przyjaciół znaleźć i by przyjaźń 

była trwała. Co byłoby warte życie bez przyjaciół? Człowiek jest istotą społeczną i musi się czuć 

potrzebny. A to uczucie potrafią zaspokoić tylko inni. Nic więc dziwnego, że wprost instynktownie, od 

urodzenia szukamy przyjaźni innych. Najpierw najbliższych - rodziców, dziadków, rodzeństwa, potem 

szukamy wśród rówieśników,, czyli poza domem. Naturalnie, że dalej kocha się swoją rodzinę. To jest 

fundament naszych uczuć. Ale im jesteśmy starsi, tym bardziej są nam potrzebni inni, jeszcze nieznani 

ludzie. Najpierw szukamy ich zwykle koło domu. Jest to tzw. przyjaźń podwórkowa. Potem 

znajdujemy przyjaciół w szkole, na studiach, w pracy itd. Niektóre z tych przyjaźni potrafią przetrwać 

całe życie lub wiele lat. Inne rozpływają się w czasie, aż do zapomnienia. Czasem odżywają po latach. 

 

Młodzież potrzebuje przyjaciół. Trzeba się przecież komuś zwierzyć, kto jest w jakimś sensie podobny 

do nas, ma podobne przeżycia, kłopoty, radości - najlepiej więc, gdy jest rówieśnikiem. Ma się 

wspólne zainteresowania, doświadczenia, a może nawet i hobby. W życiu spotyka się mnóstwo 

różnych ludzi, a gdy ma się naście lat jeszcze nie jest nam łatwo rozeznać się w tym, komu warto 

powierzyć nasze uczucie przyjaźni. Często zdarza się że obdarzamy przyjaźnią kogoś, kto na nią nie 

zasługuje, a skutki tego wyboru bywają opłakane. Dlatego należy być ostrożnym, czasem warto 

zawierzyć doświadczeniu dorosłych, może nauczycieli, psychologów, rodziców i innych bliskich nam 

osób. 

2. Przeczytaj poniższe pytania i odpowiedz na nie, aby sprawdzić ile wiesz o swoim przyjacielu. 

- Czy twój przyjaciel woli jajecznicę na gęsto czy na rzadko? 

- Czy masz cierpliwość wysłuchiwać co parę dni wciąż tych samych narzekań na tematy domowe? 

- Czy zależy ci na tym, żeby przyjaciel dobrze prezentował się, czy też pilnujesz żeby nie był lepszy od 

ciebie? 

- Czy zdarzyło ci się w ostatnim czasie cos obiecać i "na śmierć" zapomnieć? 

- Jak byś się czuł, gdyby on wyjechał do innego miasta? 

- Czy mówisz mu czasem coś podnoszącego na duchu, że ładnie wygląda, dobrze coś powiedział, 

napisał, zagrał? 

- Czy gdy ktoś zrobi mu przykrość czujesz, że to ciebie także dotknęło? 

- Czy zdarzyło ci się zostawić go na środku drogi (lub innej tego typu sytuacji) i pójść w przeciwną 

stronę, bo spotkałeś kogoś, na kim ci bardziej zależy? 

- Czy zmieniasz ustalone wspólne plany, albo zamiary bez uprzedzenia, bo ci się odechciało, 

odwidziało? 

- Czy pamiętasz, żeby zapytać go o coś co dla niego jest bardzo ważne, o czym on cały czas myśli 

nawet, jeśli ciebie ta sprawa wcale nie dotyczy? 

- Czy zyskawszy nowych przyjaciół lekceważysz dawnych, uważając że oni i tak wszystko zniosą i 

wybaczą? 

Zadanie: 

Rozwiń myśl: "Możesz zgromadzić przeróżne skarby, ale najcenniejszą rzeczą jest prawdziwy 

przyjaciel" - powiedział św. Jan Chryzostom. 



Prace proszę wysłać na adres wioleta.naw333@gmail.com 


