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1.  Podpisz fotografie. Zanotuj najważniejsze informacje o miejscach, w których toczy się akcja Quo vadis. 

2. Odgadnij, których domostw dotyczą poniższe fragmenty powieści.

NA ULICACH I W ZAUŁKACH STAROŻYTNEGO RZYMU

„Tymczasem znaleźli się w atrium. […] czyniło raczej wesołe wrażenie. Z góry przez duży otwór 
wpadał snop jasnego światła, łamiącego się w tysiące skier na wodotrysku. Kwadratowa sadzawka 
z fontanną w środku, przeznaczona do przyjmowania dżdżu wpadającego w czasie niepogody przez 
górny otwór, a zwana impluvium, otoczona była anemonami i liliami” .

 

„Nakrycie stołu jaśniało przepychem, lecz przepych ów nie raził, nie ciążył nikomu i zdawał się sam 
przez się wykwitać. Wesołość i swoboda rozlewały się wraz z wonią fiołków po sali. […] Wraz też, na 
widok świateł, bluszczowych kruż, win lodowaciejących w śniegowej pościeli i wyszukanych potraw, 
rozochociły się serca biesiadników. Rozmowy poczęły brzęczeć raźnie, jak brzęczy rój pszczół nad 
okrytą kwiatami jabłonią”.

 – 

 – 

 – 

 – 
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3. Podaj wyrazy bliskoznaczne.

4. Wpisz hasła pomocnicze do diagramu i odczytaj hasło główne.

● rezydencja –  

● widowisko – 

● plac – 

● uczta – 

1.

2.

3.

4.

5.

Hasło: 

 1. centralne pomieszczenie w domu 
rzymskim, z otworem w pułapie 
i basenem na wodę deszczową

 2. zespół budynków tworzących jedno 
gospodarstwo

 3. oddział wojska, dziesiąta część legionu

 4. dziedziniec otoczony kolumnami

 5. rzeźbiony motyw dekoracyjny w formie 
splotu liści

5. Opisz, jak wyglądały uczty na dworze Nerona.  

6.  Zredaguj ogłoszenie w imieniu osoby poszukującej lokum w dzielnicy chrześcijan.

Quo vadis
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SZALENIEC U WŁADZY

1.  Napisz krótką notkę biograficzną o Neronie.

2.  Przyjrzyj się charakteryzacji aktora, który wcielił się w rolę władcy Rzymu. Oceń jej zgodność z opisami 
zawartymi w powieści Henryka Sienkiewicza.

 

3.  Zaprezentuj rodzinę i bliskie otoczenie cesarza. Oznacz „–” czarne charaktery, a „+” osoby, które 
miały pozytywny wpływ na władcę.

władca Imperium  
Rzymskiego – 

komentator utworów  
cesarza – 

dawna kochanka,  
wyzwolenica – 

prefekt pretorianów, prawa 
ręka cesarza –

druga żona cesarza – 

4.  Wyjaśnij znaczenia wyrazów podanych w tabeli. Dopisz przykłady świadczące o tym, że cesarza 
można scharakteryzować za pomocą tych słów.

Wyraz Znaczenie Przykłady

kabotyn

despota

sadysta

hipokryta

kunktator

asekurant
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● Zwróć się do słuchaczy i podaj cel swojego wystąpienia.

● Przedstaw krótko związane ze sprawą wydarzenia, wyjaśnij istotę sprawy.

● Sformułuj zarzuty.

● Przedstaw dowody winy. Podaj fakty i okoliczności z nimi związane.

 

● Wysuń kontrargumenty, uprzedzając wywody przeciwników.

● Zaapeluj do emocji słuchaczy, spróbuj ich przekonać do swojej oceny postaci. 

5. Przygotuj się do wygłoszenia mowy oskarżycielskiej Nerona. Uzupełnij notatki.

Quo vadis
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W KRĘGU MIŁOŚCI

1.  Scharakteryzuj głównych bohaterów wątku miłosnego. Uzupełnij tabelę.

Ligia Winicjusz

pochodzenie, 
status społeczny 

wygląd

cechy charakteru

ocena postaci

2.  Zanotuj najważniejsze zdarzenia związane z rozwijaniem się miłości Ligii i Winicjusza.

● 

● 

● 

● 

● 

● 

3.  Napisz list, jaki mógłby napisać Winicjusz do Ligii przebywającej w katakumbach, albo kartkę 
z wiadomościami od Ligii dla Winicjusza.
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Pora dnia Czynności Opis działań

● 

● 

● 

● 

ARBITER ELEGANTIARUM

1.  Wyjaśnij znaczenie słów z tematu kart pracy. Dopisz określenia bliskoznaczne. Powiedz, kto w Rzymie 
był takim człowiekiem. 

arbiter elegantiarum – 

2. Przedstaw jeden dzień z życia tego patrycjusza.

3. Zaprezentuj wybrane poglądy Petroniusza. 

4.  Oceń wypowiedź Petroniusza dotyczącą twórczości Nerona. Określ styl tej wypowiedzi i wskaż jego 
charakterystyczne cechy. Jakiego charakteru nabierają słowa patrycjusza w kontekście całego utworu? 

Quo vadis

„– Jeśli chodzi 
o muzykę, Orfeusz musi być 

w tej chwili tak żółty z zazdrości, 
jak tu obecny Lukan, a co do wierszy, 

żałuję, że nie są gorsze, bo może bym 
znalazł wówczas odpowiednie 

na ich pochwałę słowa”.
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DUCHOWY PRZYWÓDCA

Quo vadis

1.  Narysuj znak rozpoznawczy chrześcijan. Wyjaśnij jego znaczenie.

2.  Napisz krótką notkę encyklopedyczną o św. Piotrze.

3.  Zapisz kilka istotnych wydarzeń akcji powieści, w których uczestniczy św. Piotr.

● 

● 

● 

4.  Wypisz słowa kluczowe z wypowiedzi św. Piotra.

5.  Zacytuj słowa wypowiedziane przez św. Piotra w chwili męczeńskiej śmierci.

6.  Uzupełnij  tabelę – wskaż najważniejsze różnice między światem pogan a chrześcijan.

Poganie Chrześcijanie

styl życia

traktowanie 
bliźnich 

wiara

uznawane 
wartości
stanowisko wobec 
życia wiecznego


