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Wymiar:  2 semestry x 2 godziny w tygodniu (60 godzin)

Podręcznik: ks. Krzysztof Bardski, He koine dialektos. Podręcznik do nauki języka
greckiego Nowego Testamentu, wyd. „Vocatio”, Warszawa 1999 r., ss. 84.

1. TEMATYKA

Życie Jezusa Chrystusa, Jego uczniów oraz pierwszych chrześcijan. Najważniejsze
prawdy wiary chrześcijańskiej, przedstawione w scenkach ze spotkań i rozmów
bohaterów literackich z Jezusem i wybranymi postaciami Ewangelii i Dziejów
Apostolskich.
Tematyka powyższa przedstawiona jest w tekstach greckich preparowanych,
stopniowo przechodzących w kierunku oryginalnych tekstów
nowotestamentalnych. Słownictwo zawarte w tekstach obejmuje wszystkie wyrazy,
które pojawiają się ponad 70 razy w tekście Nowego Testamentu oraz
najważniejsze terminy teologiczne.

2. SŁOWNICTWO

      Pamięciowe opanowanie alfabetu greckiego. Zasady czytania i akcentowania
wyrazów. Opanowanie ok. 300 wyrazów lub zwrotów. Pamięciowe opanowanie
tekstów modlitw:  W imię Ojca..., Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała
Ojcu... . Kojarzenie poznanych wyrazów greckich ze spokrewnionymi wyrazami
polskimi, a także z wyrazami łacińskimi, jak i pochodzącymi z innych języków
obcych.

3. FLEKSJA

Rodzajniki i ich odmiana.
Rzeczowniki I, II, III deklinacji (podstawowe wzory odmian z uwzględnieniem
swoistości odmiany I i III deklinacji).
Przymiotniki I, II i III deklinacji oraz pas, megas, polys.
Zaimki: osobowe, dzierżawcze, wskazujące, względne i pytajny: tis, ti.
Czasownik:
Indicativus praesentis, imperfecti, aoristi I i II, perfecti, futuri activi oraz med-pass.



Znajomość czasownika być, czasowników zakończonych na –mi. Verba contracta.
Verba deponentia.
Coniunctivus praesentis activi i med-pass.
Imperativus: praesentis, aoristi activi i med-pass.
Infinitivus: praesentis, aoristi, perfecti, futuri, activi i med-pass.
Participium: praesentis act i med-pass; aoristi I i II, futuri activi i med-pass.
Przysłówek
Liczebnik: główny i porządkowy 1-10. Odmiana liczebników głównych od 1 do 4.

4. SKŁADNIA

Szyk przydawkowy i orzeczeniowy. Podwójny accusativus. Genetivus partitivus.
Getivus absolutus. Accusativus cum Infinitivio. Funkcje składniowe przypadków.
Zdania podrzędne czasowe, celowe, skutkowe i okresy warunkowe.

5. UMIEJĘTNOŚCI

Po roku nauki uczeń poprawnie czyta tekst prozaiczny, korzysta ze słownika,
poprawnie rozpoznaje części mowy i części zdania, określa formy, zna odmiany
deklinacyjne i koniugacyjne, analizuje i tłumaczy zdania pojedyncze i złożone w
niezbyt trudnym tekście preparowanym.


