
Kartę pracy należy wysłać do 08.04.2020 !!!!  

Wstaw literę P w kratki obok zdań prawdziwych, a literę F – obok zdań fałszywych. 

  

         Syzyf był synem Zeusa. 

         Syzyf władał Olimpem. 

         Syzyf zachowywał młodość i siły dzięki spożywaniu boskich pokarmów. 

         Syzyf często plotkował.    

         Syzyfa ukarano śmiercią za jego dumę. 

         Syzyf opuścił krainę umarłych pod opieką Hadesa. 

         Syzyf uwięził Hermesa w lochach swojego pałacu. 

 

Podkreśl zdania zawierające błędy rzeczowe.  

 

Król Krety, Syzyf, cieszył się sympatią bogów. Często zapraszali go na Olimp, gdzie razem świętowali, spożywając 

nektar i ambrozję. Pewnego razu Syzyf ukradł bogom ogień, by przekazać go ludziom. Zeus rozgniewał się na niego – 

bał się, że ta wiadomość dotrze do wszystkich śmiertelników. Polecił Tanatosowi zgładzić nieposłusznego króla. Jednak 

Syzyf był przygotowany na zemstę boga piorunów. Kiedy posłaniec pojawił się w pobliżu jego pałacu, został pojmany 

przez straż królewską i wrzucony do rzeki. Czas mijał, a ludzie przestali umierać. Zaniepokojony Posejdon wybrał się do 

Zeusa. Chciał się poskarżyć, ponieważ od dawna żadna nowa dusza nie zawitała do bram jego podniebnego królestwa. 

Władca Olimpu rozkazał Aresowi uwolnić Tanatosa. Kiedy tylko bożek wyszedł z lochu, zgodnie z poleceniem Zeusa, 

odebrał Syzyfowi życie. Ten zdążył jednak poprosić swoją córkę, aby postąpiła wbrew tradycji i nie urządzała mu 

pogrzebu. Syzyf stanął więc przed Cerberem, przewoźnikiem zmarłych, bez obola umożliwiającego podróż do Hadesu. 

Król skarżył się na swój los tak głośno, że Hades ustąpił i pozwolił mu wrócić na ziemię, aby ten ukarał nieposłuszną 

kobietę. Syzyf właśnie na to liczył – postanowił wrócić do świata żywych i ukryć się przed bogami. Jednak, po latach, 

Dionizos przypomniał sobie o nim. Syzyf został strącony do Tartaru – najstraszniejszej części Hadesu. Tam, przez 

miesiąc, odbywał swoją karę. Musiał napełniać beczkę bez dna za pomocą sita. 

 

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

postępowanie.  

 

Przykład postępowania Syzyfa Nazwy cech 

 sympatyczny, miły, towarzyski 

 

Lubił chwalić się swoją przyjaźnią z bogami.  

 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 

 


