
JĘZYK POLSKI        KLASA 6                                                  (26.03.2020)

Temat: Ludzka dobroć. „Miłosierny Samarytanin” Fragment Ewangelii według Świętego 
Łukasza (Łk 10,30- 37)

1. Zapoznaj się z  Fragmentem Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 10,30- 37) 
”Miłosierny Samarytanin” podręcznik „Nowe Słowa na Start” kl. 6 str. 252-253.

2. Zapoznaj się z wyjaśnieniem słowa – SAMARYTANIN

  SAMARYTANIN -człowiek litościwy, miłosierny, pielęgnujący chorych'; wyr. rzecz., bibl. 
(Nawiązanie do ewang. przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, który jako jedyny 
zatrzymał się przy człowieku obrabowanym przez zbójców, poranionym i ledwo żywym, 
ulitował się nad nim, opatrzył mu rany i zaopiekował się nim. 

3. Zapoznaj się  (przeczytaj)  z cechami przypowieści :

Cechy przypowieści

Utwór narracyjny

• Ciekawy zabieg – narrator przytacza moment, w którym Jezus opowiada przypowieść. 
Narratorów więc mamy de facto dwóch – Jezusa (opowiada samą przypowieść, historię 
Samarytanina) i narratora Ewangelii. 

Są przedstawione postacie.

• Napadnięty człowiek, kapłan żydowski, Samarytanin (mieszkaniec Samarii, Żydzi uważali 
Samarytan za złych, nieczystych, gdyż m.in. odmawiali gościny wędrującym do Jerozolimy 
pielgrzymom), lewita (pomocnik kapłana). 

Są przedstawione wydarzenia.

• Napad, pobicie i odarcie z szat. Brak reakcji przechodniów i pomoc Samarytanina 
(opatrzenie ran i transport do gospody). 

Fabuła jest uschematyzowana. Nie ma rozwiniętych wątków.

• Przedstawione są tylko wydarzenia dziejące się na drodze. Nie wiemy dokładnie, co robią 
bohaterowie, poza tym, że nie pomagają lub pomagają rannemu. Utwór jest zazwyczaj 
krótki. 

Postacie i zdarzenia są przykładem uniwersalnych prawideł życia.

• Faktycznie jest w życiu tak, że niektórzy pomagają biednym ze zwykłego odruchu serca, a 
niektórzy nie, mimo że wyznawana przez nich religia nakazuje to czynić. 

Świat przedstawiony ilustruje prawdę religijną.

• Opowieść Jezusa o ludziach, którzy nie pomogli i pomogli rannemu, ma wyjaśnić, o co 
chodzi w przykazaniu miłości. 

Znaczenie dosłowne

• Kapłan i lewita, a więc ludzie związani z Kościołem i znający przykazania, nie pomogli 
rannemu. Miłosierny okazał się Samarytanin, człowiek przez Żydów pogardzany, 
pozbawiony praw. 

Znaczenie alegoryczne, ukryte



• Bliźni to każdy człowiek. Tylko dlatego więc, że jesteśmy ludźmi, powinny łączyć nas 
typowo ludzkie uczucia – miłość, współczucie, pragnienie dobra – bez względu na to, czy 
ktoś jest przyjacielem, czy wrogiem. 

Nauka wynikająca z utworu

• Być prawdziwym człowiekiem to być dobrym i miłosiernym. Co to oznacza? Na pewno nie 
tylko mówić o miłosierdziu. Ale przede wszystkim pomagać, nawet ludziom nieznajomym, 
bardzo pokrzywdzonym, chorym, biednym. 

4. Wykonaj następujące polecenia:

Odpowiedz na pytania/ odpowiedzi prześlij na kontakt : kmatyjaszczyk73@o2.pl 

• Ja uważasz, dlaczego kapłan, ani  lewita nie udzielili pomocy potrzebującemu?

…............................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

• Czego uczy przypowieść o „Miłosiernym Samarytaninie”?

…............................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

• Co wspólnego ma przykazanie „Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego” z przypowieścią 
o miłosiernym Samarytaninie.

…............................................................................................................................................................
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