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Kierunek i poziom studiów: Filologia klasyczna, studia stacjonarne stopnia pierwszego
Sylabus modułu: Praktyczna nauka języka łacińskiego IV (02-FK-S1-PNJL4)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Praktyczna nauka języka łacińskiego (elegia)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób
ustalania
oceny
końcowej
modułu
informacje dodatkowe

Mgr Andrzej Wilanowski, ajwilanowski@gmail.com
2014/2015
letni
stacjonarne pierwszego stopnia
ocena ciągła na zajęciach, ocena z lektury (odpowiedź ustna);
-

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
Ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba
godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba
godzin
pracy własnej
studenta
opis
pracy
własnej studenta

kod
02-FK-S1-PNJL4-fs-1

mgr Andrzej Wilanowski, ajwilanowski@gmail.com
II rok
Wybrane teksty trzech najwybitniejszych elegików rzymskich, czytanie ze
zrozumieniem, komentarz składniowy i historyczno-literacki oraz interpretacja własna.
Tibullus Carmina I 1, II 4;
Propertius Elegiarum libri I 1, I 5, II 16, III 1,
Ovidius Amores I 1, I 2, I 6 I 8, II 7, III 9, III 15;
Jak w opisie modułu
30

90

Utrwalenie wiadomości z zakresu literatury rzymskiej oraz gramatyki łacińskiej
poprzez przygotowywanie tekstów tłumaczonych następnie na zajęciach.
Przygotowanie tekstu zaliczeniowego:
Tibullus Carmina I 10
Propertius Elegiarum libri II12, III25, IV 4;
Ovidius Amores I 7, II 1, III 11,
organizacja
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, dwie godziny dydaktyczne (90 minut). Sala
zajęć
i termin według harmonogramu
literatura
Podręcznik: M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres augustowski,
obowiązkowa
Warszawa 1990.
literatura
Rzymska elegia miłosna, oprac. G. Przychocki, W. Strzelecki, seria BN, Ossolineum,
uzupełniająca
Wrocław 1956 J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 1978
adres
strony www zajęć
informacje
dodatkowe
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3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa
kod
02-FK-S1-PNJL4-w-1
Ciągła ocena aktywności na zajęciach oraz kolokwia
02-FK-S1-PNJL4-fs-1
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
mgr Andrzej Wilanowski (ajwilanowski@gmail.com)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
Opanowanie w stopniu dobrym gramatyki języka łacińskiego, szczególnie jego
merytoryczne
rozbudowanej składni. Doskonalenie techniki tłumaczenia łacińskich tekstów
poetyckich (tłumaczenie dosłowne i swobodny przekład). Podstawowe wiadomości
z zakresu historii literatury rzymskiej okresu augustowskiego. Podręcznik:
M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres augustowski, Warszawa 1990.
kryteria oceny
50% na zaliczenie, 60% dst+, 70% db, 80% db+, 90% bdb.
przebieg procesu Ocena ciągła na zajęciach, ocena umiejętności czytania metrycznego, analizy
weryfikacji
gramatycznej oraz tłumaczenia utworów na jęz. polski.
Zaliczenie ustne. Czas odpowiedzi około 15-20 minut/ osobę. Prezentacja
prawidłowego odczytania, przekładu i opracowania gramatycznego trzech
wskazanych passusów z tekstu zaliczeniowego.
informacje
dodatkowe

