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Kierunek i poziom studiów: mediteranistyka, studia stacjonarne stopnia pierwszego
Sylabus modułu: podstawy języka greckiego 1 (02-MD-S1-14-PJG1)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): 1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje dodatkowe

mgr Katarzyna Warcaba katarzyna.warcaba@us.edu.pl
2014/2015
Zimowy
Stacjonarne
Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie śródsemestralnych testów
sprawdzających oraz testu zaliczeniowego na koniec semestru.
-

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

kod
02-MD-S1-14-PJG1-fs-1
mgr Katarzyna Warcaba katarzyna.warcaba@us.edu.pl
I rok
1. Nauka alfabetu greckiego
2. Ćwiczenia gramatyczne.
3. Ćwiczenia umiejętności czytania i umiejętności przekładu prostych,
adaptowanych tekstów greckich.
jak w opisie modułu
30

120
Ćwiczenie umiejętności czytania, utrwalenie podstawowych wiadomości z zakresu
gramatyki greckiej, przygotowanie samodzielnego tłumaczenia prostych
adaptowanych tekstów greckich.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w blokach po dwie jednostki dydaktyczne (90
minut). Sale i terminy według harmonogramu.
LEKTURA OBOWIĄZKOWA:
Materiały przygotowywane przez prowadzących
LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Małgorzata Borowska, Mormolyke. Książka do nauki języka starogreckiego,
Warszawa 2009
Krzysztof Bardski, He koinē dialektos. Język grecki Nowego Testamentu, Warszawa
2000
M. Golias, M. Auerbach, Gramatyka grecka, Warszawa 1954
H. W. Smyth, Greek Grammar, rev. by G. M. Messing, Cambridge, MA 1956
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3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
Kod
02-MD-S1-14-PJG1-w-1
pisemne testy sprawdzające
kod(-y) zajęć
02-MD-S1-14-PJG1-fs-1
osoba(-y)
mgr Katarzyna Warcaba
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
I rok
wymagania
Opanowanie materiału gramatycznego przedstawionego na zajęciach, pamięciowe
merytoryczne
opanowanie leksyki, zdobycie umiejętności rozpoznawania form gramatycznych,
odszukiwania form podstawowych w słowniku, analizy składniowej zdania,
rozumienia preparowanego tekstu i jego poprawnego tłumaczenia na polski.
Umiejętność czytania tekstu greckiego.
kryteria oceny
Praca studentów weryfikowana jest testami pisemnymi sprawdzającymi znajomość
fleksji, składni oraz umiejętność czytania, rozumienia i przekładu prostego tekstu
oraz pisemnym sprawdzianem końcowym. Wypadkowa testów śródsemestralnych
stanowi 30% oceny ćwiczeń, wynik testu zaliczeniowego 70%. Odpowiedzi
w testach są punktowane, uzyskane przez zdającego/ą punkty przenoszone na skalę
procentową: 60% - ocena 3,0, 80% - 4,0, 95% - 5,0.
przebieg procesu
według harmonogramu organizacji roku akademickiego
weryfikacji
informacje
dodatkowe

