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Quo vadis (fragmenty) 

 

Oczy Ligii uderzył pyszny widok, o którym skromny dom Aulusa nie mógł jej dać 

najmniejszego pojęcia. Była to chwila zachodu słońca i ostatnie jego promienie padały na 

żółty numidyjski
1
 marmur kolumn, który w tych blaskach świecił jak złoto i zarazem mienił 

się na różowo.[...] Olbrzymi Herkules, z głową jeszcze w świetle, od piersi pogrążon już  

w cieniu rzucanym przez kolumnę, spoglądał z góry na ów tłum. [...] Był to dla niej świat 

dziwny, którego pięknością napawały się jej oczy, ale którego przeciwieństw nie umiał pojąć 

jej dziewczęcy rozum. [...] Spłoszone myśli Ligii nie mogły nadążyć za słowami Akte i gdy 

ów cudny świat przyciągał z coraz większą siłą jej oczy, serce ścisnęło się w niej 

przestrachem, a w duszy zerwała się nagle niewypowiedziana i niezmierna tęsknota za 

kochaną Pomponią Grecyną i za spokojnym domem Aulusów, w którym panowała miłość, 

nie zbrodnia. [...] Akte przestała opowiadać, lecz Ligia patrzyła ciągle, jakby wypatrując 

kogoś w tłumach. I nagle twarz jej pokryła się rumieńcem. Spomiędzy kolumn wysunęli się 

Winicjusz i Petroniusz [...] Uczuła się mniej samotną. [...] 

Lecz nagle zlękła się tej radości. Wydało jej się, że w tej chwili zdradza i tę czystą 

naukę, w jakiej ją wychowano, i Pomponię, i siebie samą. Inna rzecz jest iść pod przymusem, 

a inna radować się taką koniecznością. Uczuła się winną, niegodną i zgubioną. 

Porwała ją rozpacz i chciało jej się płakać. Gdyby była sama, byłaby klękła i poczęła się bić  

w piersi, powtarzając: moja wina, moja wina! 
 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/quo-vadis.html 
 

1 
Numidia – starożytna kraina w Afryce Północnej. 

 

 

Zadanie 1. (0–1) 

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, 

albo F – jeśli jest fałszywe. 

 

W zdaniu Spomiędzy kolumn wysunęli się Winicjusz i Petroniusz występuje 

podmiot szeregowy. 
P F 

W zdaniu Uczuła się mniej samotną występuje podmiot domyślny. 

 
P F 

 

 

Zadanie 2. (0–1) 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

 

W zdaniu I nagle twarz jej pokryła się rumieńcem podkreślony wyraz to okolicznik 

 

A. czasu. 

B. miejsca. 

C. sposobu. 

D. przyczyny. 

 

 



 

Zadanie 3. (0–1) 

Uzupełnij zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.  

 

Wypowiedzenie Akte przestała opowiadać, lecz Ligia patrzyła ciągle, jakby wypatrując kogoś 

w tłumach. to zdanie A/B z imiesłowowym równoważnikiem zdania. Podkreślony spójnik 

można zastąpić słowem C/D. 
 

A. złożone     C. więc 

B. wielokrotnie złożone   D. ale  

 

 

Zadanie 4. (0–1) 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

 

W wypowiedzeniu Oczy Ligii uderzył pyszny widok, o którym skromny dom Aulusa nie mógł 

jej dać najmniejszego pojęcia występuje zdanie podrzędne 

 

A. przydawkowe. 

B. dopełnieniowe. 

C. okolicznikowe celu. 

D. okolicznikowe przyczyny. 

 

 

Zadanie 5. (0–2) 

Przekształć podane zdania złożone na zdania pojedyncze. 

Porwała ją rozpacz i chciało jej się płakać. 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Był to dla niej świat dziwny, którego pięknością napawały się jej oczy, ale którego 

przeciwieństw nie umiał pojąć jej dziewczęcy rozum. 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ I ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

 

Numer 

zad. 

1. 2. 3. 4. 

Odp.  PP C BD A 

 

1 p. – wskazanie poprawnej odpowiedzi. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi. 

 

Numer 

zadania 

Poprawna odpowiedź Liczba punktów Zasady 

przyznawania 

punktów 

5. Porwała ją rozpacz. Chciało jej się 

płakać. 

 

Był to dla niej świat dziwny. Jego 

piękność napawała jej oczy. Jego 

przeciwieństw jednak nie umiał 

pojąć jej dziewczęcy umysł.  

(0–2) 2 p. – poprawne 

przekształcenie obu 

zdań. 

1 p – poprawne 

przekształcenie 

jednego zdania. 

0 p. – odpowiedź 

niepoprawna lub 

brak odpowiedzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


