
Zestaw ćwiczeń nr 5 do czytania ze zrozumieniem tekstu Syzyf 

  

Ćwiczenie 1.  Układanie wyrazów z rozsypanek sylabowych.  

  

 a) Sy – ki      Syzyf 

 plot – he      plotki 

 bła – zyf      błahe 

     

         

       b)  kaj – ry – mi     kajdany 

brze – da – wa    brzegami 

           wy – ga – ny      wyrywa 

    

 

 

Ćwiczenie 2. Uważne czytanie opowiadania.  

  

Syzyf 

Król Syzyf był ulubieńcem bogów, Dzeus zapraszał go na uczty olimpijskie. Pomimo lat był wciąż 

rześki i silny, albowiem nektarem i ambrozją odświeżał swoje ziemskie ciało. Lecz miał jedną wadę: 

lubił plotki. Ilekroć wracał z Olimpu, zawsze coś niecoś przebąknął o tym, co się tam mówiło. 

Bogowie puszczali to płazem, gdyż były to sprawy dość błahe. Raz jednak wygadał się Syzyf przed 

ludźmi z jakiegoś sekretu Dzeusa. Rozgniewał się i posłał plotkarzowi bożka śmierci, Tanatosa, aby 

go sprzątnął ze świata. Syzyf zakuł Tanatosa w kajdany i zamknął w piwnicy. Ludzie przestali 

umierać. Wysłano Aresa, by uwolnił boga śmierci. Pierwszy umarł Syzyf. Ale konając nakazał żonie, 

aby zostawiła jego zwłoki nie pochowane. Tak się stało. Ponieważ dusza, której ciała nie pogrzebano, 

nie mogła wejść do państwa cieniów, Syzyf błąkał się nad brzegami Styksu, jęcząc i narzekając. 

Hades pozwolił mu raz jeszcze wrócić na ziemię. Żył bardzo długo, lecz na koniec przypomniano 

sobie w piekle o przebiegłym uciekinierze. Znienacka zaskoczył go Tanatos, uciął mu pukiel włosów 

i duszę zabrał do podziemi. W Hadesie wymierzono mu ciężką karę: miał wnieść wielki kamień na 

bardzo wysoką i stromą górę. Syzyf Wydźwignął ów głaz prawie pod sam szczyt, gdy wtem skała 

wyślizgnęła mu się z rąk i spadła z powrotem na dół. Syzyf jest bliski celu i zawsze coś mu kamień 

z rąk wyrywa, i musi biedak pracę zaczynać na nowo. 

 



Ćwiczenie 3. Czytanie ze zrozumieniem (wyrazy alternatywne).  

 Syzyf 

Król Syzyf/Minos był ulubieńcem bogów, Dzeus zapraszał go na uczty olimpijskie. Pomimo 

lat był wciąż rześki i silny, albowiem nektarem i ambrozją odświeżał swoje ziemskie ciało. 

Lecz miał jedną wadę: lubił plotki/sekrety. Ilekroć wracał z Olimpu, zawsze coś niecoś 

przebąknął o tym, co się tam mówiło. Bogowie puszczali to płazem, gdyż były to sprawy dość 

ważne /błahe. Raz jednak wygadał się Syzyf przed ludźmi z jakiegoś sekretu Dzeusa. 

Rozgniewał się i posłał plotkarzowi bożka śmierci, Tanatosa, aby go sprzątnął ze świata. 

Syzyf zakuł Tanatosa w kajdany/łańcuchy i zamknął w piwnicy. Ludzie przestali umierać. 

Wysłano Aresa, by uwolnił boga śmierci. Pierwszy umarł Syzyf. Ale konając nakazał żonie, 

aby zostawiła jego zwłoki niepochowane. Tak się stało. Ponieważ dusza, której ciała nie 

pogrzebano, nie mogła wejść do państwa cieniów, Syzyf błąkał się nad wodami/brzegami 

Styksu, jęcząc i narzekając. Hades pozwolił mu raz jeszcze wrócić na ziemię. Żył bardzo 

długo, lecz na koniec przypomniano sobie w piekle o przebiegłym uciekinierze. Znienacka 

zaskoczył go Tanatos, uciął mu pukiel włosów i duszę zabrał do podziemi. W Hadesie 

wymierzono mu ciężką karę: miał wnieść wielki kamień na bardzo wysoką i stromą górę. 

Syzyf wydźwignął ów głaz prawie pod sam szczyt, gdy wtem skała wyślizgnęła mu się z rąk  

i spadła z powrotem na dół. Syzyf jest bliski celu i zawsze coś mu kamień z rąk 

zabiera/wyrywa, i musi biedak pracę zaczynać na nowo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ćwiczenie 4. Uzupełnianie tekstu z lukami.  

  

Syzyf 

Król ....................... był ulubieńcem bogów, Dzeus zapraszał go na uczty olimpijskie. Pomimo lat był 

wciąż rześki i silny, albowiem nektarem i ambrozją odświeżał swoje ziemskie ciało. Lecz miał jedną 

wadę: lubił ............................... .. Ilekroć wracał z Olimpu, zawsze coś niecoś przebąknął o tym, co się 

tam mówiło. Bogowie puszczali to płazem, gdyż były to sprawy dość ................................... Raz 

jednak wygadał się Syzyf przed ludźmi z jakiegoś sekretu Dzeusa. Rozgniewał się i posłał plotkarzowi 

bożka śmierci, Tanatosa, aby go sprzątnął ze świata. Syzyf zakuł Tanatosa w ..................................... 

i zamknął w piwnicy. Ludzie przestali umierać. Wysłano Aresa, by uwolnił boga śmierci. Pierwszy 

umarł Syzyf. Ale konając nakazał żonie, aby zostawiła jego zwłoki niepochowane. Tak się stało. 

Ponieważ dusza, której ciała nie pogrzebano, nie mogła wejść do państwa cieniów, Syzyf błąkał się 

nad .................................. Styksu, jęcząc i narzekając. Hades pozwolił mu raz jeszcze wrócić na 

ziemię. Żył bardzo długo, lecz na koniec przypomniano sobie w piekle o przebiegłym uciekinierze. 

Znienacka zaskoczył go Tanatos, uciął mu pukiel włosów i duszę zabrał do podziemi. W Hadesie 

wymierzono mu ciężką karę: miał wnieść wielki kamień na bardzo wysoką i stromą górę. Syzyf 

wydźwignął ów głaz prawie pod sam szczyt, gdy wtem skała wyślizgnęła mu się z rąk i spadła 

z powrotem na dół. Syzyf jest bliski celu i zawsze coś mu kamień z rąk ................................... i musi 

biedak pracę zaczynać na nowo. 

 

 

 

Ćwiczenie 5. Omówienie opowiadania i formułowanie wniosków.  

  

1) Dlaczego Syzyf był ciągle młody? 

2) Na jakie zachowanie króla bogowie nie zwracali uwagi? 

3) Czym Syzyf rozgniewał bogów? 

4) Kim był Tanatos? 

5) Dlaczego Syzyf błąkał się nad brzegami Styksu? 

6) Jaka kara spotkała Syzyfa za uwięzienie Tanatosa? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Ćwiczenie 6. Ortograficzno-gramatyczne.  

  

 

1) Wypisz z tekstu po czasowniki. 

  

forma osobowa bezokolicznik  formy zakończone na 

 -no, -to 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

2) Określ formę gramatyczną czasowników 

    rozgniewał: ...................................................................................................... 

    jest: .................................................................................................... 

    przestali: ........................................................................................................ 

   

 

 

3) Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej rzeczownik żona. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 


