
 

Moi drodzy,  

Ze względu na zaistniałą sytuację proszę o dojrzałą współpracę, bo tylko w ten sposób możemy 

kontynuować waszą edukację. Możecie, też skorzystać z pakietu lekcji przygotowanych  

przez Ministerstwo, http://www.gov.pl/zdalnelekcje 

 

KLASA 8  klasa Szkoła podstawowa 

Do  wykonania do 25.03.20 r.  do godz.15.00 

A. Opracować w zeszycie przedmiotowym, zrobić zdjęcie  lub skan i przesłać na adres: 

agnieszka.strzelewska@onet.pl następujące zadania. 

1.Przygotowujemy się do egzaminu ósmoklasisty- rozwiązujemy test, który jest w załączniku. 

2. Proszę obejrzeć film Quo vadis l H.Sienkiewicza lub doczytać lekturę (Jeśli ktokolwiek ją czytał) 

 i wykonać test poniżej: 

 

Test ze znajomości lektury Quo vadis 

1. Które elementy należą do świata przedstawionego w powieści?  

A) miejsce, czas, narrator ,bo 

 B) miejsce, podmiot liryczny, czas, fabuła 

 C) monolog,dialog,didaskalia  

D) podmiot liryczny, sytuacja liryczna, obrazowanie poetyckie 

 2. Określ czas akcji w powieści "Quo vadis": 

 A) średniowiecze  

B) czas zaborów  

C) czasy współczesne 

 D) czasy starożytne  

3. Wskaż miejsce wydarzeń powieści "Quo vadis": 

 A) Sparta B) starożytny Rzym i Ancjum  

C) Ateny i Babilonia 

 D) Jerozolima  

4. Który szereg wskazuje bohaterów powieści "Quo vadis"?  

A) Chilon,Epikur,Platon 

B) Eunice, Hammurabi, Demokryt 
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 C) Ligia, Neron, Petroniusz D) Arystoteles, Boryna, Marley 

5. Wybierz wyrazy wskazujące na obecność narratora pierwszoosobowego:  

A) mnie, posyłam, siedzieliśmy 

 B) ja, chodził, do mnie  

C) widzieć, znaleziono, wydał  

D) sumując, nasz, Winicjusz  

6. W gwałtownym, okrutnym Marku Winicjuszu zakochanym w Ligii dokonuje się przemiana 

duchowa. Podaj określenie charakterystyczne dla bohatera, który zmienił swoje postępowanie:  

A) bohater statyczny  

B) bohater dynamiczny  

C) bohater pierwszoplanowy  

D) bohater negatywny  

7. Nazwij główne wątki utworu "Quo vadis":  

A) narodowowyzwoleńczy ,miłosny  

B) historyczny, miłosny 

 C) patriotyczny, tragiczny 

 D) komiczny, miłosny  

8. Wyróżnij bohaterów historycznych występujących w powieści"Quo vadis": 

A) Jagiełło, Jadwiga, Zawisza Czarny 

 B) Marek Winicjusz, Ligia, Ursus 

 C) Neron,Petroniusz,Seneka 

 D) Neron,Chilon,Eunice  

9. Odszukaj w powieści "Quo vadis" postaci pierwszoplanowe:  

A) święty Piotr ,Paweł z Tarsu, święta Kinga 

 B) Stasia Bozowska, aptekarz, Paweł Obarecki  

C) Ursus, Poppea, Pomponia  

D) Petroniusz, Marek, Ligia  

10. Wskaż najważniejsze wydarzenia w powieści "Quo vadis":  

A) pożar Rzymu, więzienie chrześcijan, miłość Marka i Ligii  

B) porwanie Ligii, wyjazd Marka do Ancjum, spotkanie chrześcijan w katakumbach  

C) śmierć malej Augusty, uczta u Nerona, igrzyska w amfiteatrze 



 D) narodziny następcy Nerona, Petroniusz chrześcijaninem, misja św. Piotra 

 11. Którego z problemów nie porusza powieść "Quo vadis"?  

A) walka pogan z chrześcijanami  

B) życie ludzi na wsi  

C) rządy Nerona 

 D) perypetie miłosne Marka Winicjusza  

12. Wymień charakterystyczne cechy cesarza Rzymu-bohatera powieści "Quo vadis":  

A) łagodny ,powolny ,małomówny 

 B) spontaniczny ,uległy ,troskliwy  

C) opiekuńczy, tchórzliwy, oddany Bogu 

 D) gwałtowny ,okrutny ,despotyczny 

13. Ustal cechy powieści:  

A) wielowątkowość, utwór dłuższych rozmiarów, wielu bohaterów 

 B) jednowątkowość, ograniczona ilość bohaterów, punkt kulminacyjny  

C) narrator pierwszoosobowy, podział na akty ,podział na sceny  

D) didaskalia, podmiot liryczny, rozbudowana fabuła 

 14. Fragment tekstu "Petroniusz(...)wszystko ocenił :więc i twarz różową i przezroczystą, i świeże 

usta jakby do pocałunku złożone ,i niebieskie jak lazur mórz oczy ,i alabastrową białość czoła... " jest: 

A) charakteryzowaniem bezpośrednim 

 B) narracją pierwszoosobową  

C) charakteryzowaniem pośrednim  

D) obrazowaniem realistycznym  

15. Co to jest patrycjat? Wskaż właściwą odpowiedź: 

 A) warstwa ludzi ubogich, pospólstwo  

B) uboga szlachta zaściankowa  

C) niewolnicy, żebracy, jeńcy 

 D) arystokratyczna warstwa ludności piastująca najwyższe godności, urzędy  

16. Do jakiego rodzaju powieści zaliczysz "Quo vadis"? 

 A) powieść historyczna  

B) powieść współczesna 

 C) powieść podróżniczo-przygodowa  

D) powieść sensacyjna  



17.Które z wyrazów nie są synonimami do wyrazu "okrutny"?  

A) śmieszny, porywczy  

B) srogi, nieludzki  

C) nieubłagany, bezlitosny 

 D) despotyczny, bez serca  

18. Wskaż poprawną formę dopełniacza rzeczownika "chrześcijanin" w liczbie mnogiej:  

A) chrześcijanów  

B) chrześcijaninów  

C) chrześcijan  

D) chrześcijanom 

19 Przystosowanie utworu literackiego dla potrzeb filmu to: 

 A) inscenizacja 

 B) adopcja 

 C) komiks  

D) adaptacja 20. 

 Znaczenie wyrazu "cubiculum " odszukasz w: 

 A) "Słowniku wyrazów obcych" 

 B) "Słowniku poprawnej polszczyzny" 

 C) "Słowniku ortograficznym" 

 D) we wszystkich słownikach  

21. Henryk Sienkiewicz otrzymał literacką Nagrodę Nobla za powieść:  

A) "Krzyżacy"  

B) "Quo vadis"  

C) "Trylogia" 

 D) "Chłopi"  

22. Wskaż laureatów Nagrody Nobla: 

 A) Stefan Żeromski, Stanisław Władysław Reymont 

 B) Zbigniew Herbert,Aleksander Fredro 

 C) Jan Paweł 2,Lech Wałęsa 

 D) Henryk Sienkiewicz. Maria Curie-Skłodowska 

 



Z pytaniami proszę zwracać się  pocztą elektroniczną, 

Pozdrawiam  serdecznie 

 

Agnieszka Strzelewska 

 

 

 

 

 

 


