
Temat:  Talenty można rozwijać lub... zakopać.  Analizujemy „Przypowieść o talentach”.  

 

Tekst zaznaczony kolorem niebieskim zapisujemy w zeszycie przedmiotowym! 

 

 
 

1. Zapoznaj się z tekstem „Przypowieści o talentach” (podręcznik, str. 254).  

 

2. Wysłuchaj piosenki nawiązującej do „Przypowieści o talentach”. Link podaję poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=ijWRsKINoDk 

 

3. Co oznacza „talent”? Zapoznaj się ze słownikowymi znaczeniami tego słowa. Link podaję 

poniżej: 

https://sjp.pwn.pl/slowniki/talent.html 

 

4. Uzupełnij zdania na podstawie słownikowych wyjaśnień wyrazu talent. Poniższe zdania 

zapisz w zeszycie przedmiotowym.  

 Słowo „talent” w przypowieści ma dwa znaczenia.  

 W znaczeniu dosłownym oznacza ............................................................................... 

 W znaczeniu przenośnym to nasze .............................................................................. 

Należy je skutecznie wykorzystywać, czyli rozwijać, a nie ....................................... 

Bezczynność, lenistwo, marnotrawstwo naszych zdolności jest ................................ 

https://www.youtube.com/watch?v=ijWRsKINoDk
https://sjp.pwn.pl/slowniki/talent.html


5. Uporządkuj chronologicznie plan wydarzeń, wpisując 1-11. Ćwiczenie wykonujemy ustnie! 
 

...... Rozliczenie się z pierwszym sługą.  

...... Przekazanie drugiemu poddanemu dwóch talentów.  

...... Wezwanie przez pana sług na rozmowę przed wyruszeniem w podróż.  

...... Wyjaśnienia złożone przez trzeciego sługę.  

...... Obdarowanie pierwszego sługi pięcioma talentami.  

...... Potępienie trzeciego sługi.  

...... Ofiarowanie jednego talentu trzeciemu słudze.  

...... Nagrodzenie drugiego poddanego.  

...... Praca pierwszego i drugiego sługi nad pomnożeniem talentów.  

...... Powrót pana z podróży.  

...... Zakopanie pieniędzy w ziemi przez trzeciego sługę.  

 

6. Przeanalizuj dosłowny sens przypowieści. W tym celu uzupełnij tabelkę. Ćwiczenie 

wykonujemy ustnie!  

Bohaterowie Pierwszy sługa Drugi sługa Trzeci sługa 

Zadanie do wykonania  

 

  

Podjęte działania  

 

  

Efekt (zysk)  

 

  

 

7. Przyporządkuj cechy zapisane w ramce do poszczególnych bohaterów przypowieści. 

Uzupełnioną notatkę (tabelkę) zapisz w zeszycie. 

 

 

 

Pierwszy i drugi sługa Trzeci sługa 

 

 

 

 

aktywny, bierny, zaradny, bezczynny, obrotny, pomysłowy, leniwy, strachliwy, przedsiębiorczy, 

skłonny do ryzyka, pełen inwencji, zachowawczy, zapobiegliwy, wygodnicki, kreatywny 



8. Pan nagrodził pierwszego i  drugiego sługę, natomiast potępił zachowanie trzeciego.  

Uzupełnij zdania, wpisując swoje argumenty, które będą oceniały postępowania pana.  

 

Uważam, że pan postąpił właściwie, ponieważ..................................................................... 

................................................................................................................................................... 

Sądzę, że pan postąpił niesprawiedliwie, ponieważ.............................................................. 

................................................................................................................................................... 

 

9. Szukamy drugiego dna przypowieści, czyli przenośnego (ukrytego) sensu. Notatkę 

(uzupełnioną tabelkę) zapisz w zeszycie przedmiotowym.  

 

Sens dosłowny Sens ukryty (przenośny) 

Pan   

talent  

sługa  

pomnożenie talentu   

zakopanie talentu  

 

UWAGA! 

Wykonaj ćwiczenie interaktywne, a dowiesz się , czy dobrze uzupełniłeś powyższą tabelkę. 

Poniżej podaję link: 

https://wordwall.net/pl/resource/5900141/polski/przypowie%c5%9b%c4%87-o-talentach 

 

10. Jak rozumiesz sens poniższych słów pochodzących z przypowieści:  

„Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, 

zabiorą nawet to, co ma”?  

11. Przypowieść zawsze aktualna! Zapisz poniższą notatkę (kolor niebieski) w zeszycie.  

Fabuła przypowieści jest uboga w realia. Bohaterowie to postaci schematyczne 

(uproszczone). Akcja rozgrywa się w bliżej nieokreślonym miejscu i czasie.  

https://wordwall.net/pl/resource/5900141/polski/przypowie%c5%9b%c4%87-o-talentach


 

Jaki charakter zyskuje dzięki temu przypowieść? 

Dzięki temu przypowieść posiada charakter   u...................................... (ponadczasowy),  

co oznacza, że ........................................................................................................................ 

 

12. Wykonaj ćwiczenia interaktywne, które stanowią podsumowanie dzisiejszej lekcji. Linki 

podaję poniżej:  

https://wordwall.net/pl/resource/14056417/polski/przypowie%c5%9b%c4%87-o-talentach 

https://wordwall.net/pl/resource/13300644/polski/przypowie%c5%9b%c4%87-o-talentach 

https://wordwall.net/pl/resource/6912360/przypowie%C5%9B%C4%87-o-talentach 

 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/14056417/polski/przypowie%c5%9b%c4%87-o-talentach
https://wordwall.net/pl/resource/13300644/polski/przypowie%c5%9b%c4%87-o-talentach
https://wordwall.net/pl/resource/6912360/przypowie%C5%9B%C4%87-o-talentach

