
JĘZYK POLSKI -KLASA 8A, 8B 

3, 6 kwietnia 2020 r.  

 

Temat: Gdzie i kiedy – co wiemy o świecie przedstawionym w powieści „Quo Vadis”? 

 

Dzień dobry! 😊 

Zaczynamy przygodę z powieścią Henryka Sienkiewicza pt. „Quo vadis”. Na początek – świat 

przedstawiony w utworze.  

Przypominam: 

Świat przedstawiony (inaczej świat wewnętrzny utworu literackiego) to całokształt zjawisk, 

procesów, działań, postaci, przedmiotów, czasoprzestrzeni, stanów fizycznych, duchowych, 

społecznych itp. oraz innych elementów materialnych i niematerialnych ukazanych w utworze. 

Czynnikiem organizującym i kształtującym świat przestawiony jest temat. 

Elementy świata przedstawionego: 

✓ czas akcji, 

✓ miejsce akcji, 

✓ bohaterowie 

✓ wydarzenia. 

 

Teraz uporządkujmy podstawowe wiadomości na temat lektury. Aby to zrobić, proszę 

odpowiedzieć (w zeszycie) na pytania uporządkowane według pewnego klucza. Jakiego? Czekam           

na Wasze pomysły      . Następnie trzeba uzupełnić załączone karty pracy. Na wykonanie zadania 

przeznaczone są dwie godziny lekcyjne. Owoce Waszej pracy sprawdzę podczas poniedziałkowej lekcji 

on-line. 

zestaw I 

1. Za czasów jakiego władcy rozgrywają się wydarzenia w powieści? 

2. Podaj w przybliżeniu ile lat po ukrzyżowaniu Chrystusa toczy się akcja powieści?  

3. Do jakich czasów przenosi czytelnika ostatnie zdanie powieści? 

4. O jakiej porze roku wybuchł pożar Rzymu? 

5. O jakiej porze dnia spotykali się chrześcijanie na modlitwach? 

6. Kiedy Winicjusz po raz pierwszy ujrzał Ligię? 

7. Pożegnalna uczta u Petroniusza rozpoczęła się… 

8. Kiedy Winicjusz wraca do Rzymu? 

9. Do jakich wydarzeń sprzed ok. 30 lat odnosi się fabuła powieści? 

 

zestaw II 

1. W jakim mieście rozgrywa się większość wydarzeń? 

2. Dokąd udał się Neron z dworem przed podpaleniem Rzymu? 

3. Gdzie znajdował się dom Petroniusza i wielu innych patrycjuszy rzymskich? 

4. Pałac Nerona znajdował się na….. 

5. Jak nazywała się dzielnica, w której mieszkali biedni chrześcijanie? 



6. Petroniusz i Winicjusz udali się do domu Plaucjusza poprzez…  

7. Gdzie odbyła się słynna uczta zorganizowana przez Tygellina? 

8. Miejsce, gdzie chrześcijanie słuchali nauk św. Piotra, to…. 

9. Gdzie został ukrzyżowany św. Piotr? 

 

zestaw III 

1. Jakie było pierwsze imię Ligii? 

2. Jak nazywano Petroniusza? 

3. Największy wróg Petroniusza? 

4. O kim mówi zdanie:  Nienawidził tego miasta, nienawidził jego mieszkańców, kochał tylko swe 

pieśni i wiersze. 

5. Jak nazywali się przybrani rodzice Ligii? 

6. Piękna, lecz zła, kąpała się w mleku oślic. 

7. Komu wybaczył umierający lekarz Glaukos? 

8. Duchowy przywódca chrześcijan, świadek nauk Chrystusa to…. 

9. Dawna kochanka Nerona opiekowała się Ligią w jego pałacu. 

 

zestaw IV 

1. Pierwszy raz poznajemy Winicjusza, gdy… 

2. Gdzie Winicjusz po raz pierwszy wyznał miłość Ligii? 

3. Wydarzenie, które było pretekstem do prześladowań chrześcijan? 

4. Co doprowadziło do przemiany Winicjusza? 

5. W jaki sposób Neron ukarał chrześcijan za rzekome podpalenie Rzymu? 

6. Co stało się po ucieczce św. Piotra z Rzymu? 

7. Jak miała zginąć Ligia? 

8. Jakie były losy Petroniusza i jego ukochanej Eunice? 

9. Co stało się z Chilonem  Chilonidesem? 

 


