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Nazwa kierunku: Teologia 

Poziom studiów: studia jednolite magisterskie 

Sylabus modułu:   język łaciński 11-TS-12-ŁC 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu mgr Krystyna Rzepecka-Kloc 

rok akademicki 2013/2014 
Semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne  
sposób ustalania 
oceny końcowej 
modułu 

Średnia ważona ocen cząstkowych z całego semestru 

informacje 
dodatkowe 

 - 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Ćwiczenia 11-TS-12-ŁC_fs_1 

prowadzący mgr Krystyna Rzepecka-Kloc 
grupa(-y) Grupa nr 1, Grupa nr 2, Grupa nr 3 
treści zajęć Powtórzenie poznanych już wiadomości na podstawie tekstu i sentencji. 

Zagadnienia gramatyczne:  
deklinacje 4-5 
składnia ACI 
inf.perf.act i pass; inf.fut.act.i pass;  
 
coniunctivus praes., imperf., perf., plq.-w obu stronach 
zdania podrzędne:celowe,dopełnieniowe,pytające,czasowe 
Skróty łacińskie stosowane obecnie,również w liturgii. 
Słówka występujące w łacinie kościelnej oraz jako źródła etymologiczne dla słownictwa 
polskiego. 
Tłumaczenie tekstów ogólnokulturowych oraz wybranych fragmentów z łaciny 
kościelnej. 
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metody 
prowadzenia 
zajęć 

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  

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

38 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

38 

opis pracy 
własnej 
studenta 

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 

organizacja 
zajęć  

Zajęcia w bloku dwugodzinnym raz w tygodniu zgodnie z harmomogramem. 
W dniach: 19.11, 3.12, 10.12, 17.12 zajęcia 180 min. -grupa 3 
                    26.11, 10.12, 7.01, 21.01 zajęcia 180 min- grupa 1 
                    7.01, 14.01, 21.01              zajęcia 180 min.-grupa 2 

literatura 
obowiązkowa 

Język łaciński.Podręcznik dla lektoratów szkól wyższych”-    
    O. Jurewicz, L. Winniczuk  2000 
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 

literatura 
uzupełniająca 

„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 

adres strony 
www zajęć 

Http://el2.us.edu.pl/spnjo     Kurs początkowy języka łacińskiego 

 
informacje 
dodatkowe 

- 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

Nazwa kod 
Zaliczenie 11-TS-12-ŁC _w_1 

kod(-y) zajęć  11-TS-12-ŁC_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

mgr Krystyna Rzepecka-Kloc 

grupa(-y) Grupa nr 1, Grupa nr 2, Grupa nr 3 
wymagania 
merytoryczne 

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 

http://el2.us.edu.pl/spnjo
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kryteria oceny Oceną końcową jest średnia ważona ocen: 

-dwa sprawdziany gramatyczne na semestr ( waga 2), 

-sprawdzian z tłumaczenia                               (waga2), 

-z wypowiedzi ustnych /słowka/                     ( waga 1),  

- prezentacja                                               ( 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 

Zaliczenie na ocenę. Zaliczenie jest średnią ważoną poszczególnych sposobów 
weryfikacji. 
Każde kolokwium zapowiedziane na co najmniej poprzednich zajęciach. 
 

informacje 
dodatkowe 

krystyna.rzepecka-kloc@us.edu.pl 
Dyżury odbywane zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie 
spnjo.us.edu.pl – zakładka „Dyżury i kontakty”. 
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