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Kierunek i poziom studiów: Mediteranistyka, studia stacjonarne stopnia pierwszego
Sylabus modułu: Podstawy języka łacińskiego 1 (02-MD-S1-14-PJL1)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje dodatkowe

dr hab. Anna Kucz
2014/2015
Zimowy
Stacjonarne
Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie aktywności studenta na zajęciach,
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
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

kod
02-MD-S1-14-PJL1-fs-1
dr hab. Anna Kucz, anna.kucz@us.edu.pl
dr Patrycja Matusiak, patrycja.matusiak@us.edu.pl
I rok
Ćwiczenia umiejętności czytania z zachowaniem prawideł fonetycznych i poprawnego
akcentowania; fleksja; składnia zdania pojedynczego (składnie przypadków, ACI,
NCI); analiza gramatyczna i znaczeniowa preparowanych tekstów łacińskich; praca
nad poprawnym przekładem na polski łacińskich tekstów z podkreśleniem różnic
frazeologii łacińskiej i polskiej.
jak w opisie modułu

30

120
Ćwiczenie umiejętności czytania, utrwalenie podstawowych wiadomości z zakresu
gramatyki łacińskiej, przygotowanie samodzielnego tłumaczenia prostych
adaptowanych tekstów łacińskich.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 minut. Sale i terminy według
harmonogramu.
Materiały przygotowywane przez prowadzących.
J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, PWN, Warszawa, wiele wydań;
J. Korpanty (red.), Słownik łacińsko-polski, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa
2001;
H. H. Orberg, Lingua Latina per se illustrata. Domus Latina, Grenaa, 2003.
-
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3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
Kod
02-MD-S1- PJL1-1-w-1
pisemne testy sprawdzające
kod(-y) zajęć
02-MD-S1-PJL1-fs-1
osoba(-y)
dr Patrycja Matusiak i dr hab. Anna Kucz
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 język polski.
Umiejętność czytania tekstu łacińskiego ze zrozumieniem.
kryteria oceny
Praca studentów weryfikowana jest testami pisemnymi sprawdzającymi znajomość
fleksji, składni oraz umiejętność czytania, rozumienia i przekładu prostego tekstu
oraz pisemnym sprawdzianem końcowym.
przebieg procesu
według harmonogramu organizacji roku akademickiego
weryfikacji
informacje
dodatkowe

