
Język polski kl V 

Temat: Czym jest mit? Wprowadzenie. (1h) 

Temat: Mit o Promteuszu. (1h) 

 Co to jest mit? 

Mit – z gr. mythos – słowo, mowa, opowieść. To opowieść narracyjna zwykle przekazywana ustnie z 
pokolenia na pokolenie, organizująca i wyrażająca wierzenia danej społeczności. Opowiada zwłaszcza o 
początkach istnienia świata, powstawaniu bogów, ludzi i i mechanizmach rządzących światem. lub 
wyraża emocje, np. lęk, radość itp. 

Podział mitów ze względu na treść dzielimy na: 

 kosmogoniczne (wyjaśniające początki świata), 
 teogoniczne (dotyczące pochodzenia bogów, ich relacji z ludźmi i kompetencji, np. mit o 

narodzinach Afrodyty, mit o narodzinach Ateny), 
 antropogeniczne (pochodzenie człowieka i jego pierwsze dzieje, np. mit o ulepieniu pierwszych 

ludzi przez Prometeusza, mit o potopie), 
 genealogiczne (opowieść o dziejach wielkich rodów, np. mit o rodzie Labdakidów), 
 heroiczne (opisujące dzieje wielkich bohaterów oraz przebieg wojny trojańskiej, np. mit o 

pokonaniu Minotaura przez Tezeusza, mit o dwunastu pracach Heraklesa). 

Właściwości mitu to: 

 symboliczność (mit komunikuje określone znaczenia), 
 narracyjność (mit jest opowiadaniem, ale narracja w nim jest specyficzna – nie ma 

personalnego narratora), 
 fabularność (mit opowiada pewną historię), 
 czasowość (czas mityczny – powtarzający się, cykliczny; jedna z cech to tzw. wieczne powroty), 
 przestrzeń mityczna (mit oferuje pewien model kosmosu). 

Funkcje mitów: 

 poznawcze – czyli dzięki mitom ludzie wyjaśniali pewne niezrozumiałe zjawiska przyrody, np. 
burzę z piorunami; 

 światopoglądowe – mity były podstawą wierzeń religijnych; 
 sakralne – mity przedstawiały wzorce rytualnych obrzędów, nakazywały, jak czcić bogów. 

Tematy mitów: 

Do najbardziej uniwersalnych tematów należą: 

 miłość (partnerska, rodzicielska, siostrzana); 
 władza (jej szczyty i manowce); 
 ludzkie cechy i zachowania (dwubiegunowe – na jednym biegunie szlachetny Prometeusz, na 

drugim np. chciwy Midas); 
 nasze marzenia i pragnienia. 

Zapamiętaj! 

http://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c156-antyk/mit-o-rodzie-labdakidow


 Mit jest opowieścią, która wyraża i organizuje wierzenia danej społeczności, opowiada 
zwłaszcza o początkach istnienia świata, powstawaniu bogów, ludzi lub wyraża emocje, np. 
lęk, radość itp. 

 

Na początku zajęć przypomnijcie zdarzenia opowiedziane w micie o Prometeuszu. Można je zapisać w 
formie mapy skojarzeń, na której umieścimy wszystkie dokonania boga (załącznik 1) 

 

PROMETEUSZ 

 

 

 

 

wykradł ogień  pomagał  poświęcił się  cierpiał   dzięki niemu 
   ludziom  dla ludzi dla ludzi  ludziom żyło się łatwiej 
 

 

 

 

 

 

troszczył się  
o ludzi, pragnął  
 ich szczęścia 

 

   doradzał ludziom 

 

    stracił wolność dla ludzi 

 

      znosił męki cielesne  

  

 

          udoskonalił człowieka 

 



Do podanych wyrazów i zwrotów dopisz rzeczowniki. Zaznacz te, które pasują do osobowości 

Prometeusza.  

 

Mądry –  

Odważny –  

Skąpy –  

Zazdrosny –  

Przebiegły – 

Zawistny –  

Pazerny –  

Lojalny –  

Kochający ludzi –  

Cierpiący za innych –  

Poświęcający się dla ludzi –  

 

 

Ćwiczenie 2 
Oddziel przecinkami podane cechy, a następnie połącz z przykładami zachowań. 

 

dobry posiadał wiele pożytecznych umiejętności 

 
sprytny przechytrzył Zeusa, bo chciał pomóc ludziom 
 
odważny znosił karę wyznaczoną przez Zeusa to, że wykradł ogień dla ludzi 

 

życzliwy dzielił się swą wiedzą i umiejętnościami 

 

mądry miał ogromną wiedzę w różnych dziedzinach 

 

 

 

Pytania: 

Czy Zeus mógłby podjąć inną decyzję i nie ukarać Prometeusza?  

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 



Jaki skutek miałaby jego decyzja dla Prometeusza ? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Jaki skutek miałaby jego decyzja dla ludzi? 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

Jak mogliby zareagować na darowanie kary inni bogowie i herosi? 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

Dlaczego Zeus tak surowo ukarał Prometeusza? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Czy Prometeusz mógł postąpić inaczej – nie ukraść ognia? 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Gdyby Prometeusz nie ukradł ognia, jaki skutek miałoby to dla ludzkości? Czy ludzie mieli szanse 
przeżycia bez ognia? 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

Jakimi cechami charakteru wykazałby się Prometeusz, gdyby nie pomógł ludziom? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Dlaczego Prometeusz pomógł ludziom? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 


