
Zadania dla klasy VII A na okres zawieszenia zajęć w szkole, tj. 16.03 – 25.03.2020 r. 

Tematy i zadania należy zapisać w zeszytach. Prezentacje multimedialne ocenimy po powrocie do szkoły. Poza tym proszę czytać lekturę – Zemstę Aleksandra Fredry. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Temat: „Człowiek – to brzmi dumnie” – rozważania o bohaterach powieści Quo vadis.  

Przygotuj najważniejsze informacje o podanych poniżej bohaterach lektury Quo vadis (wg przykładu dotyczącego Petroniusza). 

Petroniusz 
- arbiter elegantiarum (arbiter elegancji, znawca sztuki) na dworze cezara 
- esteta 
- znawca literatury i sztuki 
- intelektualista, erudyta 
- błyskotliwy i przenikliwy umysł 
Neron, Piotr Apostoł, Chilon Chilonides, Tygellinus, Eunice, Akte, Poppea Sabina 

Temat: Obraz starożytnego Rzymu w powieści Quo vadis. 

Zadanie I | Przygotuj prezentację multimedialną nt. starożytnego Rzymu . W swojej pracy weź pod uwagę trzy najważniejsze obszary: 

a) powstanie miasta (w tym legenda o Remusie i Romulusie), 

b) położenie Rzymu (siedem wzgórz, rzeka Tybr), 

c) Forum Romanum i najważniejsze zabytki, np. świątynia Jowisza na Kapitolu, łuki triumfalne, bazyliki, amfiteatry. 

Prezentację należy wzbogacić o ilustracje oraz odpowiednie opisy. Warto skorzystać z informacji zawartych w Encyklopedii PWN, Wikipedii oraz grafik Google. 

Zadanie II | Odszukaj w lekturze i przeczytaj fragmenty zawierające informacje na temat Rzymu: 

a) przed pożarem (np. rozdz.: 2., 9., 22.), 

b) w czasie pożaru (np. rozdz.: 42., 43., 44., 46.), 

c) po pożarze (np. rozdz. 49). 
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Zadanie III | Na podstawie zgromadzonych informacji sformułuj wnioski w tabeli. Tabelę przerysuj do zeszytu. 

 

 

 

Temat: Oblicza władzy w różnych tekstach literackich. 

Ignacy Krasicki 

Lew pokorny 
1 
Źle zmyślać, źle i prawdę mówić w pańskim dworze. 
Lew, chcąc wszystkich przeświadczyć o swojej pokorze, 
Kazał się jawnie ganić. Rzekł lis: «Jesteś winny, 
Boś zbyt dobry, zbyt łaskaw, zbytnie[1] dobroczynny». 
5 
Owca widząc, że kontent, gdy liszka ganiła, 
Rzekła: «Okrutnyś, żarłok, tyran». — Już nie żyła. 

Przypisy 
[1] 

Rzym 

przed pożarem: w czasie pożaru: po pożarze: 

(przykład) 
- wspaniałe, bogate, tętniące życiem miasto 
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zbytnie (daw. forma przysł.) — zbytnio. 
 

 

Zadanie I | Przeczytaj dokładnie bajkę Ignacego Krasickiego Lew pokorny, następnie przedstaw jej treść pisemnie w formie krótkiego opowiadania. 
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Zadanie II | Odpowiedz pisemnie na pytania. 

1. W jaki sposób lew chciał udowodnić, że jest władcą pokornym? 

2. Jak zachował się lis? Jakie były tego konsekwencje? 

3. Jak zachowała się owca? Jakie były tego konsekwencje? 

4. Jakim władcą był – według ciebie – lew? Czy zwierzęta pod jego rządami mogły czuć się bezpiecznie? 

 

Zadanie III | Postawę lwa z bajki Krasickiego można skojarzyć z niektórymi bohaterami powieści Quo vadis. Jakie podobieństwa zauważasz? Uzasadnij swoją wypowiedź. 
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