UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
KATEDRA FILOLOGII KLASYCZNEJ
40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1
tel. 32 200 94 17, e-mail: kfk@us.edu.pl
Str. 1

Kierunek i poziom studiów: Filologia klasyczna, studia stacjonarne stopnia pierwszego
Sylabus modułu: Metryka grecka i łacińska (02-FK-S1-MGL)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): 1. Informacje ogólne
koordynator modułu
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semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe
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2014-2015
Letni
Stacjonarne
Średnia ważona poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia
-

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
organizacja zajęć
literatura obowiązkowa
literatura uzupełniająca

kod
02-FK-S1-MGL
Dr Anna Szczepaniak, anna.szczepaniak@us.edu.pl
II rok
Prozodia grecka i łacińska. Podstawowa terminologia i notacja metryczna.
Podstawowe miary stychiczne (heksametr daktyliczny, tetrametr
anapestyczny katalektyczny, trymetr jambiczny akatalektyczny, cholijamb,
tetrametr trocheiczny katalektyczny, tetrametr trocheiczny katalektyczny
kulawy). Struktury epodyczne. Kolony i strofy eolskie.
ćwiczenia
45
45
Utrwalenie wiadomości oraz ćwiczenie metrycznego czytania tekstów
przedstawianych w ramach zajęć. Przygotowanie analizy i metrycznego
czytania nowych, wskazanych przez prowadzącą tekstów greckich i
łacińskich .
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w blokach po trzy jednostki dydaktyczne
(135 minut). Termin i miejsce według harmonogramu.
S. Boldrini, La prosodia e la metrica dei Romani, Roma 1993
J. Danielewicz, Miary wierszowe greckiej liryki. Problemy opisu i
interpretacji, Poznań 1994
B. Gentili, L. Lomiento, Metrica e ritmica. Storia delle forme poetiche nella
Grecia antica, Milano 2003
W. J. W. Koster, Traité de métrique greque suivi d’un précis de métrique
latine, Leyde 21953
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adres strony www zajęć
informacje dodatkowe

H. Sądejowa, Zarys metryki greckiej [w:] Metryka grecka i łacińska, red. M.
Dłuska i W. Strzelecki, Wrocław 1959, s. 7-71
B. Snell, Griechische Metrik, Göttingen 41982
W. Strzelecki, Zarys metryki łacińskiej [w:] Metryka grecka i łacińska, red.
M. Dłuska i W. Strzelecki, Wrocław 1959, s. 72-139
M. L. West, Greek Metre, Oxford 1982
M. L. West, Wprowadzenie do metryki greckiej, przeł. J. Partyka, tłumaczenie
przejrzał i poprzedził wstępem J. Danielewicz, Kraków 2003
-

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
Śródsemestralne testy pisemne i sprawdzian ustny
02-FK-S1-MGL-w-1
kod(-y) zajęć
02-FK-S1-MGL-fs-1
osoba przeprowadzająca Dr Anna Szczepaniak, anna.szczepaniak@us.edu.pl
weryfikację
grupa(-y)
II rok
wymagania
Opanowanie podstawowych wiadomości teoretycznych z zakresu antycznej
merytoryczne
metryki greckiej i łacińskiej oraz nabycie umiejętności praktycznego
posługiwania się terminologią i notacją metryczną, analizy podstawowych
struktur metrycznych poezji wybranych autorów, zapisywania struktury
metrycznej tekstu za pomocą tradycyjnych znaków oraz wybranych skrótów
isymboli metrycznych. Nabycie umiejętności metrycznego czytania z próbą
uwzględnienia iloczasu poszczególnych sylab.
kryteria oceny
Ćwiczenia kończą się zaliczeniem z oceną. Ocena końcowa jest średnią
ważoną ocen bieżącego przygotowania do zajęć (waga 2) oraz końcowego
sprawdzianu ustnego (waga 3).
przebieg procesu
Bieżącej ocenie podlegają: aktywna obecność na zajęciach, opanowanie
weryfikacji
dotychczasowego materiału oraz przygotowanie do zajęć. Końcowy
sprawdzian ustny ocenia umiejętność rozpoznawania i analizy struktur
metrycznych oraz metrycznego czytania wskazanych przez prowadzącą,
nowych, samodzielnie przygotowanych przez studenta/studentkę tekstów.
informacje dodatkowe
-

