
Język polski – s.1.4 „D” 

19.10.2020 – dwie godziny lekcyjne 
 

TEMAT 1: W świecie mitów… Prometeusz poświęcający się dla dobra ogółu. 

1. Definiowanie pojęć  bunt, buntownik. 

Bunt  jest  wystąpieniem w imię pewnych wartości, często wymagającym ofiary. Jakie wartości mogą 

usprawiedliwiać bunt? 

Przywołaj przykłady biblijnych buntowników i określ motywy ich działania. 

2. Mit o Prometeuszu. 

Zapoznaj się z historią Prometeusza w „Mitologii” Jana Parandowskiego.  

Scharakteryzuj człowieka stworzonego przez tytana. Weź pod uwagę składniki użyte do ulepienia  

ludzi, informacje dotyczące ich wyglądu i zachowania. Zapisz w zeszycie wnioski. 

Zbierz argumenty, by dowieść, że Prometeusza można nazwać ojcem ludzkości. 

3. Czym charakteryzuje się postawa prometejska?  

Napisz definicję tego pojęcia oraz przykłady ludzi żyjących współcześnie, którzy wykazali się 

heroiczną, prometejską, altruistyczną postawą. 

PRACA DOMOWA:  zakończ lekturę „Antygony” Sofoklesa do 26.10.2020 

 

TEMAT 2: Uniwersalne przesłanie mitu o Syzyfie. 

1. Jaką rolę w życiu człowieka odgrywa praca? Jaka jest zależność między satysfakcją z 

wykonywanych obowiązków a zainteresowaniami i pasją człowieka? 

2. Zapoznaj się z historią Syzyfa (na podstawie „Mitologii” Jana Parandowskiego). 

 

Mityczny król Koryntu uchodził za człowieka niezwykle sprytnego i przebiegłego, ale 

jednocześnie pełnego uroku. Z tego drugiego powodu stał się ulubieńcem bogów, którym się 

jednak naraził gadulstwem i plotkarstwem. Zbuntował się przeciwko ich woli i podjął próbę 

uniknięcia śmierci. Został za to ukarany ciężką, mozolną pracą, skazaną na niepowodzenie. 

3. Istota winy i kary w historii Syzyfa. 

Ustal, na czym polegała wina bohatera. Czy kara wymierzona Syzyfowi była adekwatna do 

jego winy? 

Jakie dostrzegasz uniwersalne przesłanie mitu o Syzyfie? Sformułuj tezę i uzasadnij ją dwoma 

argumentami. 

 



PRACA DOMOWA: 

a) notatki z lekcji w zeszycie; 

b) przeczytaj esej Alberta Camusa pt. „Mit Syzyfa” i napisz, na czym – wg autora – polega 

tragizm ludzkiego losu. 

Proszę o przysłanie zdjęcia wykonanej pracy domowej w zeszycie słuchaczy, których 

nazwiska zaczynają się na litery: A, B, C, D, E do 23.10.2020. 


