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1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr Adam Tondera 
rok akademicki 2014/2015 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania 
oceny końcowej 
modułu 

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen ze sprawdzianów pisemnych i 
odpowiedzi ustnych otrzymanych w trakcie ćwiczeń. 
Ewentualne oceny niedostateczne – następnie poprawione – również wliczane 
są do średniej. 
Koniecznym warunkiem zaliczenia modułu jest pozytywna ocena aktywności 
studenta na ćwiczeniach. 

informacje 
dodatkowe 

W indeksie wpisana zostanie wyłącznie ocena końcowa modułu. 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 
ćwiczenia ŁC2_fs_1 
prowadzący ks. dr Adam Tondera 
grupa(-y) nauczycielska i ogólna 
treści zajęć - deklinacje 4-5 

- liczebniki 
- indicativus praesentis, imperfecti, futuri I passivi 
- imperativus i infinitivus praesentis passivi 
- indicativus perfrcti, plusquamperfecti, futuri II activi i passivi 
- verba deponentia i semideponentia 
- participium praesentis activi, perfecti passivi, futuri activi i passivi 
- coniugatio periphrastica activa i passiva 
- stopniowanie przymiotników i przysłówków 
- odpowiadające powyższym zagadnieniom gramatycznym preparowane czytanki i 
ćwiczenia 
- modlitwy i sentencje łacińskie 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

45 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

15 
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opis pracy 
własnej 
studenta 

jak w opisie modułu 

organizacja 
zajęć  

1 blok dwugodzinny i 1 godzina w tygodniu 

literatura 
obowiązkowa 

I. Salamonowicz-Górska, Język łaciński dla teologów, wyd. 2 przejrz. I rozszerz., 
Katowice 2004 
K. Kumaniecki (red.), Słownik łacińsko-polski, Warszawa (wiele wyd. i ciągle 
wznawiany) 

literatura 
uzupełniająca 

I. Salamonowicz-Górska, Ćwiczenia z języka łacińskiego, Warszawa 2000 
A. Wojtczak, Fides et litterae, Warszawa 1998 
E. Boguszczak, Rudimenta latinitatis ecclesiasticae, Kraków 1997 
M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1998 (lub J. Wikarjak, 
Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 1997) 
L. Winniczuk (red.), Mały słownik polsko-łaciński, Warszawa 1995 
A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa 1992 

adres strony 
www zajęć 

http://el2.us.edu.pl/spnjo 

 
informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 
sprawdzian pisemny ŁC2_w_1 
kod(-y) zajęć  ŁC2_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

ks. dr Adam Tondera 

grupa(-y) nauczycielska i ogólna 
wymagania 
merytoryczne 

zadany materiał zawarty w podręczniku i przerobiony na zajęciach 

kryteria oceny średnia arytmetyczna ocen części gramatycznej i tłumaczeniowej sprawdzianu; do 
uzyskania oceny pozytywnej (dostatecznej) każdej części wymagane jest 60% 
poprawnych odpowiedzi 

przebieg procesu 
weryfikacji 

5 krótkich  (20 min.) pisemnych sprawdzianów, zapowiedzianych wcześniej, 
mających na celu weryfikację opanowania poszczególnych partii wiadomości 
gramatycznych (odmiany, rozpoznawanie form) oraz weryfikację znajomości 
słownictwa i umiejętności tłumaczenia krótkiego tekstu 

informacje 
dodatkowe 

 

 
nazwa kod 
odpowiedź ustna ŁC2_w_2 
kod(-y) zajęć  ŁC2_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

ks. dr Adam Tondera 
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grupa(-y) nauczycielska i ogólna 
wymagania 
merytoryczne 

zadane tłumaczenie tekstu przygotowane samodzielnie przez studenta w ramach 
pracy własnej oraz zadane modlitwy i sentencje do opanowania pamięciowego 

kryteria oceny średnia ważona ocen części tłumaczeniowej  (waga 0,6) i części pamięciowej (waga 
0,4); na pozytywną (dostateczną) ocenę części tłumaczeniowej wymagane jest 
60% poprawnych odpowiedzi (informacji), a dla części pamięciowej – 90% 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Każdy uczestnik ćwiczeń otrzymuje przynajmniej 2 razy ocenę za odpowiedź ustną 
w formie czytania, tłumaczenia i określania form gramatycznych oraz recytacji z 
pamięci zadanej modlitwy i sentencji łacińskich. 
Wybór odpowiadającego dokonuje się w sposób losowy. 

informacje 
dodatkowe 

 

 
 
 


