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Kierunek i poziom studiów: teologia, jednolite magisterskie
Sylabus modułu: Język grecki 3 (11-TS-12-GR3)
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Ocena końcowa jest sumą następujących elementów: 70% z GR3_w_1, 30% z
GR3_w_2. Negatywna ocena z GR3_w_1 lub z GR3_w_2 skutkuje negatywną oceną
końcową modułu.
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mgr Monika Czarnuch
specjalności: nauczycielska, ogólna i pastoralna
Na przykładzie wybranych tekstów Nowego Testamentu deklinacje rzeczowników,
przymiotników i zaimków. Koniugacje (czasu aorystu, imperfectum, futurum i perfectum);
bardziej złożone związki frazeologiczne i zdania; słownictwo towarzyszące wyjaśnieniom
gramatycznym; typowe dla greki biblijnej zjawiska składniowe i cechy stylu.
ćwiczenia

15

10

Studenci pamięciowo opanowują materiał przedstawiany na ćwiczeniach, aby go wykorzystać
w analizie gramatycznej i w tłumaczeniu prostych tekstów biblijnych.

1. Bardski K., Język grecki Nowego Testamentu, Warszawa 2005.
2. Piwowar A., Greka Nowego Testamentu, Kielce 2010.
3. Szamocki G., Greka Nowego Testamentu. Intensywny kurs podstawowy, Pelplin 2004.
1. Korusowie A. i K., Hellenike Glotta. Podręcznik do nauki języka greckiego, Warszawa Kraków 1994.
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3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
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GR3_fs_1

mgr Monika Czarnuch

specjalności: nauczycielska, ogólna i pastoralna
Na kolejnych sprawdzianach materiał przerabiany na poprzednich ćwiczeniach, aż do
opanowania podstawowych wiadomości z morfologii greki biblijnej oraz słownictwa (od
17 lekcji z K. Bardski, Język grecki Nowego Testamentu, Warszawa 2005).
Ocenie podlegają zarówno postępy w zdobywaniu wiedzy, jak i wynik końcowy.
Student jest oceniany na podstawie wyników przynajmniej trzech pisemnych
sprawdzianów umiejętności rozpoznawania znaczenia słów, analizowania form
gramatycznych oraz tłumaczenia tekstów.
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GR3_fs_1

mgr Monika Czarnuch

specjalności: nauczycielska, ogólna i pastoralna
Student powinien sprostać wymaganiom określonym na poprzednich ćwiczeniach w
zakresie przedstawionego słownictwa i zjawisk gramatycznych.
Ocenie podlega wykorzystanie nabytej wiedzy w tłumaczeniu i analizie gramatycznej
tekstów przedstawianych na ćwiczeniach.
Student jest oceniany z przygotowania na ćwiczenia na podstawie jego aktywności w
zadaniach realizowanych w formie ustnej podczas ćwiczeń.

