
   Klasa7         8.04.2020r. 

Temat: Cechy powieści historycznej na podstawie “Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. 

Obejrzyj prezentację, aby zapamiętać   elementy  treści  lektury. 

Podsumowanie 
prezentacja Quo vadis.ppt

 

1. O powieści... 

 Wcześniej powieści historyczne pisali: Walter Scott, Ignacy Kraszewski,                               

u Sienkiewicza - powieść historyczna służy dodatkowo  przedstawieniu jego 

ideologii, w czasach zaborów  pisał utwory „ku pokrzepieniu serc” Polaków. 

 Akcja powieści rozgrywa się w latach 63 – 64 r.ne, epilog – to rok 68 (śmierć 

cezara). 

 Miejsce akcji: Rzym, Ancjum, willa Petroniusza, dom Winicjusza, pałac Nerona, 

amfiteatr, Cyrk Nerona, ogrody Nerona, dzielnica biedoty – Zatybrze. 

 Nazwy ulic: Wielki Cyrk, brama Jonikulska, Wzgórze Watykańskie, Karyny, Źródło 

Merkurego, Kapitol, Kwirynał, Palatyn, Amfiteatr Pompejusza, pole Kodetańskie. 

 Osoby (postaci historyczne) - np. Petroniusz, Neron, Akte, Pizon, Pomponia, Seneka 

Młodszy, Wespazjan, św. Paweł, św. Piotr – apostołowie 

 Obok postaci historycznych są postaci fikcyjne - np. Ligia, Eunice. 

 Akcja powieści pisanej w XIX w.  przenosi się do starożytności, przedstawia  

historycznie odległy moment  w dziejach, autor dąży do ukazania prawdy 

historycznej: wydarzeń i realiów epoki,  w której rozgrywa się akcja (I wiek ne) 

 Opis  miasta Rzym (próba oddania rzeczywistej atmosfery tamtego miejsca, ukazane 

są budynki, pałace, wygląd domów i mieszkań.) 

 Wydarzenia ukazane w utworze miały miejsce w rzeczywistości: 

-pożar Rzymu zdarzył się naprawdę w 64 r.ne,  

-panowanie Nerona,  -rzymskie walki z Armenią,  

-śmierć cesarza w 68 r.ne, -organizowanie igrzysk, 

-prześladowanie chrześcijan, 

-Petroniusz (doradca cesarza) popełnił samobójstwo.  

Zapisz temat lekcji i przepisz pogubione elementy notatki. Zapamiętaj dlaczego „Quo vadis”              

to powieść historyczna. Nie musisz wysyłać  zdjęcia! Zachęcam natomiast do obejrzenia filmu 

„Quo vadis”. Do lektury wrócimy jeszcze w klasie 8. Na razie tyle  

Z okazji nadchodzących świąt życzę Wam i Waszym Rodzinom  zdrowia,  spokoju, odrobiny 

wytchnienia od problemów dnia codziennego.     

                                                                                    Mam nadzieję, za jakiś czas wszyscy spotkamy się 

i porozmawiamy bez użycia komunikatorów. Do tego czasu trzymajcie się, na pewno będziemy   

w kontakcie  ;)    Wychowawczyni.  


