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Kierunek: Teologia
Poziom studiów: jednolite magisterskie
Sylabus modułu: język łaciński 11-TS-12-ŁC

1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

mgr Krystyna Rzepecka-Kloc
2013/2014
letni
stacjonarne
średnia ocen cząstkowych z całego semestru, aktywność na zajęciach, frekwencja

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

Kod

ćwiczenia

11-TS-12-ŁC _fs_1

prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

mgr Krystyna Rzepecka-Kloc
jak w Usos
Omówienie zasad wymowy i akcentowania w jęz. łacińskim.
Wprowadzenie podstawowych pojęć gramatycznych i porównanie ich z odpowiednikami
w jęz. polskim.
Praca ze słownikiem-kształcenie umiejętności rozróżniania form gramatycznych w
słowniku.
Podkreślenie wpływu słownictwa łacińskiego na słownictwo polskie.
Kształcenie umiejętności poprawnego przekładu na jęz. polski z uwzględnieniem
specyfiki składniowej obu języków i wykorzystania bogatego słownictwa polszczyzny.
Zagadnienia omawiane w pierwszym sem: 1,2 i 3 deklinacja. Czasownik: jego
budowa,formy podstawowe. Czasy:praesens,
imperfectum,perfectum,plusquamperfectum, futurum I oraz futurum II w obu stronach.
Zaimki osobowe, dzierżawcze i wskazujące. Stopniowanie przymiotnika i przysłówka.
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Kultura i życie codzienne w starożytności-tematy wybierane również przez
studentów/prezentacje/
metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu metody gramatyczno-tłumaczeniowej, z
pisemną lub ustną informacją zwrotną, z udziałem pracy własnej studenta; ćwiczenia
prowadzone są z wykorzystaniem metod aktywizujących
76
22
praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami
internetowymi; przyswajanie i utrwalanie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie
zajęć; przygotowywanie wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej
Zajęcia w bloku dwugodzinnym raz w tygodniu zgodnie z harmomogramem oraz 135
min.-1 raz w tyg.
„Porta Latina Nova” St.Wilczyński, E.Pobiedzińska, A.Jaworska 2012
Gramatyka opisowa języka łacińskiego-J. Wikarjak 2004 lub inny /np. Gramatyka języka
łacińskiego E.Kubicka 2008/
Mały słownik łacińsko-polski-K. Kumaniecki 1975 lub J. Korpanty 2010
„Mitologia starożytnych Greków i Rzymian” -J.Parandowski 1973
„Ludzie,zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu”-L. Winniczuk 2012
Mały słownik polsko-łaciński”-L. Winniczuk 2008
http://el2.us.edu.pl/spnjo kurs początkowy języka łacińskiego

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod
11-TS-12-ŁC_w_1

Zaliczenie
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne

11-TS-12-ŁC_fs_1
mgr Krystyna Rzepecka-Kloc

kryteria oceny

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

Jak w Usos
Student posiada wiadomości z gramatyki omawianej w danym semestrze oraz
potrafi z pomocą słownika tłumaczyć proste teksty oparte na w/w wiadomościach.
Układ zajęć oparty na w/w podręczniku
-trzy większe sprawdziany gramatyczne na semestr ( waga 2),
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-pięć mniejszych sprawdzianów gramatycznych

- prezentacja

( waga 1)

( waga 1),

Poszczególne kolokwia zaliczone wg. skali:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)
84 - 89 % = db+ (dobry plus)
75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Zaliczenie na ocenę. Zaliczenie jest średnią ważoną poszczególnych sposobów
weryfikacji .
Każde kolokwium zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
krystyna.rzepecka-kloc@us.edu.pl

Dyżury odbywane zgodnie z harmonigramem zamieszczonym na stronie :
pnjo.us.edu.pl – zakładka „Dyżury i kontakty”.

