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Kierunek i poziom studiów: filologia klasyczna, studia stacjonarne pierwszego stopnia
Sylabus modułu: stylistyka łacińska I (02-FK-S1-SLa1)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):
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dr hab. Anna Kucz anna.kucz@us.edu.pl
2014/ 2015
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2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
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literatura
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literatura
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kod
02-FK-S1-SLa1-1
dr hab. Anna Kucz anna.kucz@us.edu.pl
III rok
Ćwiczenia polegające na:
- opanowaniu frazeologii przydatnej w konstruowaniu prostych wypowiedzi łacińskich
(pozdrowienie, prezentacja, aprobata, dezaprobata, podziękowanie, wyrażanie żalu,
pozdrowienia, życzenia i inne);
- utrwaleniu zasad gramatycznych;
- samodzielnym konstruowaniu i analizie krótkich tekstów łacińskich.
ćwiczenia
15

30

Powtarzanie i utrwalanie wiedzy gramatycznej, przygotowywanie samodzielnych
tekstów łacińskich uwzględniających wskazaną frazeologię.
1 godzina zajęciowa (45 minut tygodniowo), terminy i miejsce według harmonogramu
A. Krokiewicz, M. Pąkcińska, Praktyczna stylistyka łacińska, Warszawa 1992;
Z. Samolewicz, T. Sołtysik, Składnia łacińska, wyd. popr., opr. K. Bielawski, A.
Gorzkowski, Bydgoszcz 2000;
A. Paredi, Thesaurus. Grammatica Latina con esercizi di sintassi stilistica e metrica
per i licei e le università, Milano 1990.
Słowniki języka łacińskiego, m.in. M. Plezia (red.), Słownik łacińsko-polski, wyd. II,
Warszawa 1998–1999; J. Korpanty (red.) Słownik łacińsko-polski, Warszawa 2001; L.
Winniczuk (red.), Mały słownik polsko-łaciński, wyd. VI, Warszawa 2003.
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3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
02-FK-S1-SLa1-1
Kolokwium pisemne
kod(-y) zajęć
02-FK-S1-SLa1-fs-1
osoba(-y)
dr hab. Anna Kucz
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
III rok
wymagania
Umiejętność sprawnego posługiwania się łacińską fleksją i składnią, pamięciowe
merytoryczne
opanowanie frazeologii analizowanej podczas zajęć.
kryteria oceny
Ocena sprawdzianu pisemnego.
przebieg procesu
Kolokwium pisemne na ostatnich zajęciach w semestrze.
weryfikacji
informacje
dodatkowe

