
JĘZYK POLSKI   KLASA 8                                                            16.04.2021 

 

Temat:  „Miłość wszystko przetrzyma...” czyli historia miłości Winicjusza i Ligii. 

 

1. Przygotuj się to wypowiedzi na następujące pytania/ wypowiedzi ustne w 

czasie konferencji z języka polskiego. 

 

• Jakie uczucie początkowo żywi Winicjusz do Ligii – miłość czy pożądanie? 

Uzasadnij odpowiedź. 

 

• Co sprawia, że bohater powieści zmienia swoje poglądy na miłość, ludzi i świat? 

 

• W jaki sposób potoczyłyby się losy miłości młodego patrycjusza i córki króla 

Ligów, gdyby Marek nie przyjął nauki chrześcijańskiej? 

  

2. Jak miłość zmieniła Ligę, a jak wpłynęła na Winicjusza. Swoje 

przemyślenia zapisz w tabeli, którą należy przerysować do zeszytu 

przedmiotowego: 

 

LIGA WINICJUSZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Korzystając z pytań pomocniczych dotyczących  historii miłości Winicjusza i Ligii- 

opisz ją. Pamiętaj, że Twoja praca ma mieć minimum200 słów. Nie odpowiadamy na 

ten zestaw pytań. Mają stanowić pomoc w redagowaniu pracy dotyczącej głównego 

wątku powieści. Pracę należy odesłać na adres kmatyjaszczyk73@o2.pl         

(termin 20.04.2021). 
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PYTANIA POMOCNICZE 

W jaki sposób Ligia trafia do Rzymu? 

U kogo zamieszkała dziewczyna po przybyciu do Rzymu? 

Kiedy Ligia i Marek Winicjusz spotkali się po raz pierwszy? Opowiedz o okolicznościach tego 

spotkania. 

Jakie wrażenie dziewczyna wywarła  na młodzieńcu? 

Po co Marek Winicjusz i Petroniusz udają się do domu Aulusa Plaucjusza i Pomponii Grecyny? 

Dokąd trafia potem Ligia? Kto do tego doprowadził i po co? 

Jak Marek Winicjusz zachowuje się w stosunku do niej w czasie uczty w pałacu Nerona? Jak 

myślisz, dlaczego? 

Dokąd z rozkazu Nerona ma się udać Ligia? 

Czy ostatecznie dziewczyna trafiła do domu Marka Winicjusza? Co się wydarzyło? 

Jak Marek reaguje na wieść o ucieczce Ligii? Co czuje? 

Komu bohater zleca odszukanie uciekinierki? 

Po co Winicjusz, Chilon i gladiator Kroton idą do Ostrianum? Jaki plan ma Chilon Chilonides? 

Czy plan bohaterów się powiódł? Co zrobił Marek Winicjusz? 

Co się stało z Winicjuszem? Dlaczego jest to jeden z momentów przełomowych w jego życiu?  

Jakie cechy chrześcijan dostrzega bohater, gdy u nich przebywa? Co zrozumiał, podczas pobytu u 

nich?  

Dlaczego Ligia opuściła dom, w którym przebywał Winicjusz? Jakie rozterki targały dziewczyną? 

Jaki pomysł na odnalezienie Ligii ma Chilon? Jak na tę propozycję reaguje Marek Winicjusz? Jak 

myślisz, dlaczego? 

Po co Marek Winicjusz zjawia się ponownie u chrześcijan? O co poprosił św. Piotra? Jak zareagowała 

Ligia? 

Dlaczego narzeczeni muszą się na pewien czas rozstać? Dokąd wyjeżdża Winicjusz? 

Co się wydarzyło w Rzymie, gdy Neron i jego dworzanie przebywają w Ancjum? 

Co robi bohater, gdy dowiaduje się o pożarze? 

Jaką decyzję związaną ze zmianą swojej wiary podejmuje Marek Winicjusz? 

Dlaczego Ligia wraz z innymi chrześcijanami zostaje aresztowana? Kto i dlaczego podjął taką 

decyzję? 

W jaki sposób Marek Winicjusz próbuje ratować Ligię? 

Opowiedz o roli Ligii i Ursusa podczas igrzysk zorganizowanych przez Nerona. Jak kończy się walka 

Ursusa z turem? 

Jak kończy się historia Marka Winicjusza i Ligii? Dokąd wyjeżdżają bohaterowie? 

 


