
WIELKIE ODLICZANIE 

 

ODPOWIEDZI DO DNIA 19: 

Zadanie 1. 

Poprawna odpowiedź 

PP 

 

Wyjaśnienia 
 

Aby poprawnie rozwiązać to zadanie, należy uważnie przeczytać przytoczony fragment tekstu. Z 

przesłanek zawartych w tekście wynika, że autor listu – Petroniusz – należy do bliskiego otoczenia 

Nerona. Jest dobrym mówcą, miłośnikiem piękna i podobnie jak cezar interesuje się poezją, lubi 

się bawić. Petroniusz należy do ludzi zaufanych, więc dobrze wie, co dzieje się na dworze cezara. 

(… jeśliś ciekaw, co się dzieje na dworze cezara, ja ci o tym od czasu do czasu doniosę. Siedzimy 

tedy w Ancjum i pielęgnujemy nasz niebiański głos…). Odbiorcą listu jest Winicjusz – 

siostrzeniec Petroniusza – zakochany w chrześcijance Ligii (Pozdrów ode mnie twą boską 

chrześcijankę). W związku z tym obydwa zdania są prawdziwe. 

 

Zadanie 2. 

Przykładowa odpowiedź 

Petroniusz w liście do Winicjusza porównał się do Chilona – lekarza i wróżbity. Chilona 

poznajemy jako zwykłego nędzarza, który ma odnaleźć Ligię. Początkowo budzi śmieszność, 

ale w toku całej akcji okazuje się być podstępnym, przebiegłym, nieuczciwym i złym 

człowiekiem. W chwili słabości Petroniuszowi wydaje się, że postępuje podobnie jak Chilon. 

Petroniusz podstępem zmusił cezara do odebrania Plaucjuszom Ligii i oddania jej 

Winicjuszowi. Jednak kierowały nim dobre intencje, chciał pomóc swojemu siostrzeńcowi. Był 

też nieuczciwy w stosunku do Nerona, bowiem chwalił twórczość cezara, pochlebiał mu, 

chociaż tak naprawdę uważał, że Neron jest marnym artystą. Trudno zatem czyny Petroniusza 

uznać za tak samo niegodziwe jak czyny Chilona. 
 

 

 



Zadanie 3. 

Poprawna odpowiedź 

C 

Wyjaśnienia 

Udzielenie odpowiedzi na to pytanie wymaga uważnej analizy słów Petroniusza. Z tekstu 

wynika, że Petroniusz i cezar mają podobne zainteresowania. Świadczą o tym fragmenty listu 

w liczbie mnogiej. Petroniusz pisze do Winicjusza: pielęgnujemy nasz niebiański głos. Słowa 

te świadczą o braku skromności, toteż odpowiedź A. jest niepoprawna. W przytoczonym 

fragmencie nie pojawia się też żadna wzmianka o tym, że cezar miał poczucie humoru. Wręcz 

przeciwnie. Kiedy Petroniusz informuje swego siostrzeńca: na zimę zamierzamy się udać do 

Baiae, aby wystąpić publicznie w Neapolis, którego mieszkańcy, jako Grecy, lepiej potrafią nas 

ocenić niż wilcze plemię zamieszkujące pobrzeże Tybru, potwierdza, że Neron nie znosił krytyki 

swojej twórczości i nie miał do niej dystansu. Zatem odpowiedzi B. i D. są niepoprawne. Użyte 

przez Petroniusza sformułowania: pielęgnujemy nasz niebiański głos czy śpiewamy hymny 

własnego układu tak cudnie, że syreny z zazdrości pochowały się w najgłębszych jaskiniach 

Amfitryty potwierdzają, że Neron miał wysokie wyobrażenie o swoim talencie. Zatem 

poprawną odpowiedź oznaczono literą C. 

 

 

 


