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Kierunek i poziom studiów:
Sylabus modułu: PNJL3
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Gramatyka opisowa
języka łacińskiego - składnia
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

dr hab. Tomasz Sapota, tomasz.sapota@us.edu.pl
2013/2014
zimowy
stacjonarne pierwszego stopnia
średnia ocen uzyskanych z kilku pisemnych kolokwiów

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

Gramatyka opisowa języka łacińskiego - fleksja

prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych

kod

PNJL2_fs_2

dr Katarzyna Lesiak, katarzyna.lesiak@us.edu.pl
Nabycie oraz usystematyzowanie wiedzy o składni języka
łacińskiego, w tym: zdania proste i złożone, szczegółowa analiza
funkcjonalna składni przypadków, podstawowe dla łaciny
konstrukcje gramatyczne: Aci, Nci, Ablativus absolutus,
coniugatio periphrastica passiva i activa, imiesłowowe
równoważniki zdań, semantyka koniuktiwu w zdaniu głównym,
consecutio temporum, typy zdań podrzędnych (indicativus,
coniunctivus), mowa zależna i niezależna, ćwiczenie
umiejętności poprawnego tłumaczenia zdań.
jak w opisie modułu
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60
Utrwalenie wiadomości z zakresu składni łacińskiej poprzez
wykonywanie różnorodnych ćwiczeń gramatycznych na wzór
ćwiczeń wykonywanych na zajęciach.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, dwie godziny dydaktyczne
(90 minut). Sala i termin według harmonogramu
M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka łacińska, Warszawa 1962
J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa
1978
O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik
dla lektoratów szkół wyższych, Warszawa 2010

organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

Gramatyka opisowa języka łacińskiego (fleksja)

kod PNJL2_w_2

kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)

dr Katarzyna Lesiak

wymagania
merytoryczne

Znajomość fleksji rzeczownika, przymiotnika i czasownika
łacińskiego, odmiany zaimków, typów liczebników oraz
stopniowania przymiotników i przysłówków.
Podręcznik: J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka
łacińskiego, Warszawa 1978.
Testy gramatyczne oceniane w systemie punktowym: 50% na
zaliczenie (dst), 60% na dst+, 70% na dobry, 80% na dobry+,
90% na b.dobry.
Pisemne testy sprawdzające w terminach ustalonych z
przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
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