
EGZAMIN WSTĘPNY 

DO MIĘDZYNARODOWEGO GIMNAZJUM PADEREWSKI 

W LUBLINIE 

 

 

 

 

 

 

 

W ŚWIECIE MITÓW 

 

 

 

 

 
INFORMACJE DLA UCZNIA: 

 

 PRZECZYTAJ UWAŻNIE WSZYSTKIE POLECENIA 

 

 DOKŁADNIE I CZYTELNIE ZAPISUJ SWOJE ODPOWIEDZI 

 

 

 NA ROZWIĄZANIE WSZYSTKICH ZADAŃ MASZ 60 MINUT 

 

 

 

                                                                                            POWODZENIA!    
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(…)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. Rzecz była naprawdę poufna i władca bogów miał z tego powodu 

przykrości. Rozgniewał się i posłał plotkarzowi bożka śmierci, Tanatosa, 

aby go sprzątnął ze świata. Snadź chytry królik spodziewał się tego, bo 

urządził zasadzkę na Tanatosa, uwiązał go i mocno zakuwszy w kajdany 

zamknął w piwnicy. Ludzie przestali umierać, jak w Sabałowej bajce. 

Hades poszedł ze skargą do Dzeusa. 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. (…) Pluton pozwolił mu raz 

jeszcze wrócić na ziemię, aby ukarać niedbałą i zarządzić, co potrzeba.  

Król Koryntu poszedł, ale nie wrócił. Bogowie, którzy rządzą całym 

wielkim światem, zapomnieli o nim, a on sam zachowywał się teraz tak 

cicho i ostrożnie, żeby jak najmniej o nim mówiono. Żył bardzo długo, 

lecz na koniec przypomniano sobie w piekle o przebiegłym uciekinierze. 

Znienacka zaskoczył go Tanatos, uciął mu pukiel włosów i krnąbrną 

duszę zabrał do podziemi. W Hadesie wymierzono mu ciężką karę: miał 

wynieść wielki kamień na bardzo wysoką i stromą górę. (…). Już jest 

Syzyf bliski celu i zawsze coś mu kamień z rąk wyrywa, i musi biedak 

pracę zaczynać na nowo.  

                                                                              Jan Parandowski „Mitologia” 
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1. Wadą Syzyfa było to, że : 

a) za dużo jadł 

b) za dużo plotkował 

c) był leniwy 

d) nie wierzył w bogów 

 

2. Gdy Syzyf uwięził Tanatosa: 

a) ludzie przestali umierać 

b) Zeus ukarał ludzi 

c) Syzyf musiał pójść do Hadesu 

d) ludzie zaczęli chorować 

 

3. Syzyf odbywa swoją karę w: 

a) czyśćcu 

b) w górach 

c) w Hadesie 

d) w lesie 

 

4. Wydarzenia przedstawione w mitach dzieją się: 

a) tylko na Olimpie 

b) tylko w Hadesie 

c) w starożytnej Grecji 

d) w niebie 

 

5. Wskaż cechy mitu jako gatunku literackiego: 

a) dobro zwycięża zło 

b) występowanie postaci fantastycznych 

c) bohaterami są bogowie, boginie, ludzie 

d) obecność faktów historycznych 
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6. Co oznacza związek syzyfowa praca? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

7.Ile przymiotników jest w zdaniu „W Hadesie wymierzono mu ciężką karę: 

miał wynieść wielki kamień na bardzo wysoką i stromą górę”  

a) 2 przymiotniki 

b) 3 przymiotniki 

c) 4 przymiotniki 

d) nie ma w nim przymiotników 

 

8. Podane zdania pojedyncze uzupełnij kilkoma określeniami tak, aby 

powstały: 

a) zdanie pojedyncze rozwinięte. 

Śpi. 

……………………………………………………………………………… 

b) zdanie złożone 

Plotkowanie jest złem. 

 

…………………………………………………………………………….. 
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9. Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej rzeczownik 

KAMIEŃ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Napisz opowiadanie z dialogiem na temat: „ Moje spotkanie z Syzyfem”. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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