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1. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli imiona bogów rzymskich. 

2.  Sprawdź w dostępnych ci źródłach, czyje myśli zamieszczono poniżej. Zapisz nazwy prądów filozofii 
antycznej reprezentowanych przez te osoby i podaj ich najważniejsze założenia.

Quo vadis
MIĘDZY SACRUM A PROFANUM

Bóg rzymski Opis

najwyższy władca  
nieba i ziemi

bóg świata 
podziemnego

władca mórz

bogini mądrości 
i wojny

bóg wojny

bóg ognia i wulkanów

„Na tym właśnie polega 
dzielność szczęśliwego 
i pogodnego życia, że wszystko 
się czyni zgodnie z własnym 
głosem wewnętrznym i z wolą 
rządcy Wszechświata”.

kierunek filozoficzny: 

główne założenia: 

„Nie da się wieść przyjemnego 
życia, jeśli nie żyje się mądrze, 
dobrze i sprawiedliwie i nie 
da się żyć mądrze, dobrze 
i sprawiedliwie, nie żyjąc 
przyjemnie”.

kierunek filozoficzny: 

główne założenia: 

Bóg rzymski Opis

bogini miłości

bóg miłości

bóg płodności i dzikich 
sił natury

bogini ogniska 
domowego

patron sztuki i poezji

boski posłaniec
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3.  Zaznacz na osi czasu zdarzenia historyczne zapisane w ramce.

p.n.e. n.e.

753 r.                             8–4 r. 30–33 r.      54 r.   64 r.   68 r.                          313 r.

działalność apostolska uczniów Jezusa ● narodziny Jezusa z Nazaretu ● objęcie władzy przez Nerona 
● ogłoszenie chrześcijaństwa religią oficjalną ● pożar Rzymu ● prześladowania chrześcijan  

● śmierć Jezusa ● śmierć Nerona ● założenie Rzymu

Akte ● Chilon Chilonides ● Germanin Gulo ● Ligia ● Marek Winicjusz ● Neron ● Paweł z Tarsu 
● Petroniusz ● Plaucjusz ● Pomponia Grecyna ● Popea Sabina ● Tyggelin ● Ursus

4.  Na schemacie przedstawiono strukturę społeczeństwa rzymskiego. Do każdej z grup przyporządkuj 
odpowiednich bohaterów utworu z ramki. 

cesarz i jego augustianie

patrycjusze

niewolnicy i wyzwoleńcy

plebejusze

5. Wyjaśnij dosłowne i przenośne znaczenie tytułu powieści.

● znaczenie dosłowne: 

● znaczenie przenośne: 

6. Przedstaw ramy czasowe Quo vadis. Uzupełnij notatkę. 

Akcja utworu rozpoczyna się w  . Autor opisuje przybycie  

do Rzymu po zwycięskiej wojnie z  . Kolejne historyczne zdarzenia przedstawione 

w powieści to  z roku  oraz  w roku  . 

Epilog kończący utwór to  , która nastąpiła w  . 

 i i i  Quo vadis
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OD ZDARZEŃ I WĄTKÓW DO AKCJI I FABUŁY

1.  Przypomnij sobie definicje terminów zawartych w temacie, a następnie uzupełnij notatki.

łączą się w

tworzą

składają się na

●   jest dynamiczna i ma układ przyczynowo-skutkowy. Zdarzenia rozwijają się 

chronologicznie, zmierzając do określonego celu. 

●   ma charakter statyczny, odnosi się do całego świata przedstawionego utworu.

2.  Wybierz najbardziej interesujące zdarzenia z powieści Quo vadis i wpisz je w schemat piramidy. 
Uzasadnij wybór najciekawszego.

statyczne – opisy

główne

dynamiczne – 

wielowątkową

MOTYWY
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3.  Nazwij wątki związane z działaniami bohaterów przedstawionych na zdjęciach.

 

4.  Zatytułuj inne wątki w Quo vadis i przedstaw krótko ich treść.

●  – 

 

●  – 

● 

● 

● 

5. Podaj kilka zdarzeń wybranego wątku w układzie przyczynowo-skutkowym.

6.  Podaj przykłady scen zbiorowych opisanych w powieści.

zdarzenie 1. zdarzenie 2.

który staje się która wywołuje kolejny

który staje się która wywołuje kolejny

skutek:

skutek:

skutek:

przyczyną:

przyczyna:

przyczyną:

 i i i  Quo vadis
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 i i i  Quo vadis

W KIERUNKU NOBLA

1.  Przedstaw wymowę ideologiczną dzieła Henryka Sienkiewicza.

2.  Podkreśl środki stylistyczne zastosowane w podanych fragmentach i je nazwij (według wzoru). 
Napisz krótko, w jaki sposób te środki wpływają na odbiór tekstu przez czytelnika.

„Ale mury, kolumny i szczyty świątyń były jakby zanurzone 
w ów blask złoty i purpurowy. Widne z dala części rzeki płynęły 
jakby krwią i w miarę jak słońce zasuwało się coraz bardziej 
za wzgórze, blask czynił się coraz czerwieńszy, coraz do łuny pożaru 
podobniejszy, i wzmagał się, rozszerzał, aż wreszcie objął siedem 
wzgórz, z których zdawał się spływać na całą okolicę”.

„Jakoż gdy ozwały się przeraźliwe odgłosy trąb, w amfiteatrze 
uczyniła się cisza oczekiwania. Tysiące oczu zwróciło się ku wielkim 
wrzeciądzom, do których zbliżył się człowiek przybrany za Charona 
i wśród ogólnego milczenia trzykrotnie zastukał w nie młotem, 
niby wywołując na śmierć tych, którzy byli za nimi ukryci. Po czym 
otworzyły się z wolna obie połowy bramy, ukazując czarną czeluść, 
z której poczęli wysypywać się na jasną arenę gladiatorowie”.

wyliczenie

3.  Dobierz z ramki odpowiednie określenia do podanych elementów powieści Sienkiewicza.

● akcja – 

● kompozycja – 

● oddanie realiów życia – 

● rekonstrukcja historyczna – 

● stylizacja językowa – 

doskonałe ● staranna 
● wartka ● wnikliwa 

● zróżnicowana
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4.  Wymień najważniejsze cechy powieści historycznej.

● 

● 

● 

● 

5.  Napisz scenariusz programu poświęconego przyznaniu 
Henrykowi Sienkiewiczowi Literackiej Nagrody Nobla.

● Data emisji programu, nazwisko prowadzącego, nazwa cyklu:

● Zestaw najważniejszych pytań zadawanych zaproszonym gościom przez prowadzącego:

● Hipotetyczne wypowiedzi zaproszonych gości:

literaturoznawca: 

historyk: 

psycholog: 

artysta malarz: 

● Włączenie elementów multimedialnych: 

● Przebieg programu:

● Projekt scenografii studia telewizyjnego:

dzącego:


