
Temat:  Daremny trud Syzyfa, czyli o karze za zuchwałość. 

 

1. Zapoznaj się z treścią mitu o Syzyfie (podręcznik, str. 211 - 213).  

 

2. Obejrzyj film o Syzyfie:  https://www.youtube.com/watch?v=pQTdz4UokMg 

3. Zastanów się nad odpowiedziami na poniższe pytania. Ćwiczenie wykonujemy ustnie!  

 Syzyf był władcą ......................   .  

 Gdzie bogowie zapraszali Syzyfa? 

 Co dodawało sił Syzyfowi i chroniło go przed starością? 

 Dlaczego Syzyf stracił przychylność bogów? 

 Jaka karę miał ponieść Syzyf? 

 Co nakazał Syzyf swojej żonie? 

 Jakiego podstępu użył bohater, aby uciec z królestwa śmierci? 

 Hades i Persefona, współczując Syzyfowi  zdecydowali, że ................................................    .  

 Co zrobił Syzyf, gdy wrócił do świata żywych? 

 Kogo posłał Hades, by odnalazł Syzyfa i Tanatosa? 

 Jaka karę poniósł ostatecznie Syzyf? 

 Jakie cechy charakteru króla przyczyniły się do jego zguby? 

4. Sprawdź, czy dobrze pamiętasz treść mitu o Syzyfie. Wykonaj ćwiczenia interaktywne. 

Linki podaję poniżej: 

https://wordwall.net/pl/resource/9875730/polski/syzyf-znajomo%c5%9b%c4%87-

tre%c5%9bci 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1123845/polski/syzyf-krzy%c5%bc%c3%b3wka 

 

5. Uzupełnij tabelę przykładami zachowań Syzyfa oraz nazwami cech, o których świadczy 

jego postępowanie. Tabelkę rysujemy w zeszycie przedmiotowym i uzupełniamy luki!  

 

Przykład postępowania Syzyfa Nazwy cech 

  

sympatyczny, miły, towarzyski 

 

Lubił chwalić się swoją przyjaźnią  

z bogami. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pQTdz4UokMg
https://wordwall.net/pl/resource/9875730/polski/syzyf-znajomo%c5%9b%c4%87-tre%c5%9bci
https://wordwall.net/pl/resource/9875730/polski/syzyf-znajomo%c5%9b%c4%87-tre%c5%9bci
https://wordwall.net/pl/resource/1123845/polski/syzyf-krzy%c5%bc%c3%b3wka


 

6. Udziel krótkiej odpowiedzi na następujące pytanie. Zdania zapisane kolorem niebieskim 

przepisujemy do zeszytu i uzupełniamy luki! 

 

Jak sądzisz, przed czym miał przestrzegać starożytnych Greków mit o Syzyfie? 

 

Sądzę, że mit o Syzyfie miał przestrzegać przed ................................................................... 

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

Mit pokazuje, że nie można zmienić boskich wyroków i ukryć się przed .....................    .  

 

7. Spróbujmy wyjaśnić związek frazeologiczny „syzyfowa praca”.  W tym celu obejrzyj 

poniższe fotografie.  Pokazują zajęcia (czynności), które mogą być „syzyfową pracą”.  

               Usuwanie liści z trawnika (jesienią)                         Odśnieżanie chodnika podczas zimy 

                       

  

gadatliwy, skory do plotek 

 

Wykradał pokarm bogów i częstował nim 

swoich gości. 

 

  

sprytny, przebiegły 

 

Nakazał żonie, by nie wyprawiała mu 

pogrzebu, za co mieszkańcy Koryntu ją 

potępili. 

 

  

kłamliwy, fałszywy 

 



  

        Zatem  „syzyfowa praca”  to: 

 ciężki, bezowocny trud;  

 praca  daremna;  

 praca niedająca żadnych efektów; 

 praca bez końca;  

 praca bezsensowna (bez sensu);  

 

 

Przepisz powyższą definicję do zeszytu (tzn. „syzyfowa praca”).  Ułóż dwa zdania z tym 

związkiem frazeologicznym, które pokażą, że rozumiesz jego znaczenie.  

 

1) ................................................................................................................................................. 

 

2) ................................................................................................................................................. 

 

8. Zastanów się, w jaki sposób rysunek nawiązuje do mitu? Dlaczego bawi odbiorcę?  

 

9. Jakie mogą być atrybuty Syzyfa? Zapisz swoje propozycje.  

Atrybutem Syzyfa, który pokazuje jego zażyłość z bogami  może być ................................   .  

Atrybutem Syzyfa, który pokazuje jego ciężki los może być .............................................     . 


