
           BIBLIOTEKA SZKOLNA ZDALNA 

 

KOLEŻANKA, KOLEGA CZY PRZYJACIÓŁKA, PRZYJACIEL 

Na co dzień otoczeni jesteśmy różnymi 

ludźmi. W szkole, w domu, na podwórku czy 

na wakacjach, wszędzie spotykamy inne osoby 

i często nawiązujemy z nimi relacje koleżeńskie 

lub przyjacielskie. Z niektórymi znamy się długo, 

innych znamy krócej i wciąż poznajemy nowe 

osoby. Mówimy często: to mój znajomy, to mój 

kolega, to mój przyjaciel. 

Czy wiemy jednak czym różni się koleżeństwo od przyjaźni? 

Najprościej mówiąc koleżeństwo łączy nas w okolicznościach, na które nie mamy 
wpływu. 

Mamy znajomych i kolegów w klasie, w bloku , na podwórku, w drużynie 
sportowej, na wakacjach. Z niektórymi mówimy sobie tylko „cześć”, z innymi 
rozmawiamy, czy spotykamy się częściej, niektórych bardziej lubimy. 

Spośród tych wszystkich kolegów i koleżanek, czy znajomych z biegiem czasu 
sami wybieramy sobie jednego czy kilka osób, z którymi szczególnie często 
spędzamy czas i na, których zawsze możemy liczyć. Nazywamy ich przyjaciółmi. 

Ale, aby nazwać kogoś prawdziwym przyjacielem potrzeba dużo czasu na 
wzajemne poznanie się, poznanie swoich zainteresowań, poglądów. Z przyjaciółmi 
dzielimy się swoimi tajemnicami, pomagamy sobie w trudnych sytuacjach. 

Przyjaciel to ktoś, komu można zaufać. 



 

 

KOLEŻEŃSTWO 

� Wspólne uczestnictwo w jakimś 

większym lub mniejszym zespole 

ludzi, 

� Rodzaj więzi, która wynika z 

przynależności do danej grupy np.: 

kolega z tego samego podwórka, 

� Bezinteresowność, 

� Szczerość, 

� Życzliwość, 

� Wyrozumiałość 

� Solidarność, 

� Cierpliwość 

� Gotowość do wspólnej zabawy 



 

 

PRZYJAŹŃ 

� Pomoc w trudnych chwilach, 

� Wzajemne zwierzania, 

� Akceptacja drugiego człowieka - 

widzenie w nim dobra, 

� Poznawanie siebie dzięki drugiej 

osobie, 

� Przyjemność ze wspólnie 

spędzanego czasu, 

� Wierność, 

� Lojalność, 

� Bycie ze sobą na dobre i na złe 

� Powierzanie sobie sekretów 

 



 

"TEST NA PRZYJACIELA" 

1. Kiedy Twój kolega z klasy zapyta głośno kto może mu 

pożyczyć gumkę lub kartkę papieru? -zgłaszasz się jako pierwszy 

a) często 

b) rzadko 

c) jedynie jeśli go lubię 

d) od czasu do czasu 

e) nigdy 

2. Czy masz wiernego przyjaciela, lub serdeczną przyjaciółkę? 

a) tak 

b) nie, ale mam wielu kolegów, wiele koleżanek 

c) nie 

d) tak, ale go zmieniam 

3. Czy wydaje Ci się, że inni poszukują Twojego towarzystwa, że lubią przebywać z Tobą? 

a) tak 

b) nie 

c) trudno powiedzieć 

4. Kiedy po jakiejś zabawie znajdujesz się daleko od Twojej grupy 

np. w czasie przerwy w szkole wydaje Ci się, że inni starają się: 

a) szukać Ciebie 

b) być daleko od Ciebie, lub przeciwko Tobie 

c) nie interesują się Tobą i zostawiają Cię zazwyczaj w spokoju, 

d) zależy 

5. Z wymienionych poniżej cech, która jest dla Ciebie najbardziej znacząca: 



a) odwaga 

b) siła 

c) przyjaźń 

d) tolerancja 

e) inteligencja 

6. Którą z Twoich wad uważasz za najgorszą: 

a) agresywność 

b) sztuczność 

c) brak zapału 

d) indywidualność lub egoizm 

e) brak ambicji osobistej 

7. Do kogo zwracasz się w trudnych momentach? 

a) do mamy lub taty 

b) do brata lub siostry 

c) do kolegi lub koleżanki 

d) do nauczyciela lub jakiejś starszej osoby 

e) do przyjaciela lub przyjaciółki 

f) do starszych kolegów 

 

 



ROZWIĄZANIE TESTU: 

1) A-5 / B-3 / C-2 / D-1 / E-0. 

2) A-4 / B-3 / C-2 / D-3. 

3) A-4 / B-1 / C-2. 

4) A-5 / B-2 / C-1 / D-3. 

5) A-2 / B-2 / C-5 / D-2 / E-2. 

6) A-4 / B-5 / C-2 / D-1 / E-2. 

7) A-1 / B-2 / C-3 / D-2 / E-4 / F-5. 

 

 

WIĘCEJ NIŻ 25 PKT. 

Jesteś super przyjacielem. Niektórzy mogą się nawet kłócić by zjednać sobie Twoją przyjaźń, nawet ,jeśli 

nie zdajesz sobie z tego sprawy. Niebezpieczeństwo tkwi w tym, że wszyscy będą się ubiegać o Twoją 

przyjaźń a Ty w ten sposób nie będziesz w stanie być prawdziwym przyjacielem żadnego z nich, ani nie 

zdołasz w pełni wykorzystać drzemiących w Tobie zdolności. 

OD 20 DO 25 PKT. 

Jesteś wspaniałym przyjacielem, zawsze skłonnym do wyświadczenia przysługi i do słuchania. Nie 

zapomnij jednak o zainteresowaniu się sobą i swoimi sprawami. Postępuj tak dalej i nie zapominaj aby 

być otwartym na innych. 

OD 12 DO 19 PKT. 

Bądź spokojny, nikt nie będzie się kłócił aby być Twoim przyjacielem. Może dlatego, że lubisz żyć w 

samotności. Jeśli taki jest Twój zamiar to Twoja sprawa. Bądź jednak uważny, aby nie stał się on zasadą. 

MNIEJ NIŻ 12 PKT. 

Uważaj! Jeśli nie zmienisz swojej postawy grozi Ci, że staniesz się prawdziwym pustelnikiem. Gdy zdasz 

sobie z tego sprawę może być za późno. Samotność ma gorzki smak, zwłaszcza jeśli idzie w parze z 



lekceważeniem innych. Postaraj się przynajmniej wsłuchiwać w drugich. Zobaczysz, że o wiele lepiej być 

czyimś przyjacielem, ani żyć w oderwaniu od świata. 
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                                                                 Miłej zabawy! 



                                                                Izabela Wojtasik 

 


