
Karta pracy 

Temat: Daremny trud Syzyfa – o karze za zuchwałość 

Przeczytaj uważnie mit o Syzyfie zamieszczony w podręczniku na stronie 211-213. 

Wykonaj zadania. 

Zadanie 1. 

Na podstawie wymienionych przykładów postępowania Syzyfa określ cechy charakteru 

(przynajmniej 3) króla. Cechy nazwij samodzielnie lub wybierz spośród podanych w ramce. 

Postępowanie Syzyfa Nazwy cech 
Chwalił się przyjaźnią i zażyłością z bogami.  

Kradł nektar i ambrozję.  

Wyjawił tajemnicę bogów.  

Plotkował o miłostkach i słabostkach bogów.  

Zakazał żonie wyprawienia pogrzebu.  

Oszukał Charona, Hadesa i Persefonę.  

Częstował gości ambrozją i nektarem.  

Przyczynił się do szczęśliwego życia ludzi na 
ziemi, gdy uwięził Tanatosa. 

 

 

Nazwy cech: miły, gadatliwy, skory do plotek, sprytny, przebiegły, kłamliwy, fałszywy, zarozumiały, 

towarzyski, niedyskretny, plotkarz, zuchwały, sympatyczny, nierozważny, niewdzięczny, 

pyszałkowaty, chełpliwy, zachłanny, pewny siebie, dumny, próżny, cwany  

Zadanie 2. 

W jaki sposób bogowie ukarali Syzyfa za to, że oszukał Hadesa? Napisz w 3 zdaniach. 

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

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

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

Zadanie 3. 

Czy ciężka praca powinna być karą za złe postępowanie? Co sądzisz na ten temat? Uzasadnij swoje 

zdanie. 

Sądzę, że ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 4.  

Rozwiąż rebus. 



 

Zadanie 5. 

Co można powiedzieć o pracy wykonywanej przez Syzyfa? Wybierz spośród podanych niżej 12 

określeń, podkreśl je. W razie trudności skorzystaj ze słownika języka polskiego: https://sjp.pl/ 

Jeśli nie masz możliwości wydrukowania zadań, przepisz właściwe określenia do zeszytu. 

znojna, niemęcząca, trudna, niewymagająca wysiłku, daremna, łatwa, bezowocna, prosta, 

skazana na niepowodzenie, lekka, ciężka, niemająca końca, niesprawiająca trudu, 

wymagająca wysiłku, bezsensowna, nieskomplikowana, nieprzydatna, nieefektywna, 

banalna, bezproblemowa, zbędna 

 

Zadanie 6.  

Podaj trzy przykłady działań, zajęć, które można by określić mianem „syzyfowej pracy”. 

1. ………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………………….. 

Zadanie 7. 

W podanym diagramie wykreśl wyrazy: Olimp, Tartar, mit, Peloponez, obol, król, Korynt, Grecja, 

Styks, ambrozja, bóg, a dowiesz się, jaka nauka płynie z mitu o Syzyfie. Zapisz ją w zeszycie. 

 

Nauka płynąca z mitu o Syzyfie: ………………………………………………………………………………………………………….. 

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

  

https://sjp.pl/


Zadanie 8. 

(dla chętnych na dodatkowego plusa) 

Przeprowadź „sąd” nad postępowaniem Syzyfa. Zapisz argumenty oskarżenia, które potwierdzą tezę, 

że kara, jaką poniósł Syzyf, była słuszna, a następnie argumenty obrony twierdzącej, że władca 

Koryntu został ukarany zbyt surowo. Zapisz końcowy wniosek wynikający z analizy argumentów 

umieszczonych w tabeli. 

Argumenty oskarżenia Argumenty obrony 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 


