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Regulamin Konkursu Językowego dla studentów KUL 
 

JĘZYK ŁACIŃSKI  
 

I. Postanowienia ogólne: 
§ 1.  

Uczelniany Konkurs Językowy organizowany jest przez Studium Praktycznej 
Nauki Języków Obcych KUL. 

 
§ 2.  

Celem Konkursu jest propagowanie zainteresowania nauką języków obcych oraz 
poznawania szeroko rozumianej kultury antycznej. 

 
§ 3.  

Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy studenci Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego (z wyjątkiem studentów/absolwentów filologii klasycznej oraz kolegiów 

nauczycielskich)  legitymujący się ważnym dokumentem potwierdzającym status 
studenta. 

 
§ 4.  

W konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji. 
 

§ 5. 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.kul.pl/spnjo. Termin 
nadsyłania zgłoszeń mija 18 maja 2018 r. 

 
§ 6.  

Tożsamość uczestnika Konkursu przed przystąpieniem do testu będzie 
weryfikowana na podstawie aktualnej legitymacji studenckiej. 
 

II. Organizacja  Konkursu: 
 

§ 7.  
Konkurs składa się z dwóch etapów. 

 
 Etap I (eliminacje) 
 

Konkurs polega na pisemnym tłumaczeniu tekstu łacińskiego (możliwość 
korzystania ze Słownika Łacińsko-polskiego pod red. K. Kumanieckiego. Studenci 
Teologii kursu A mogą dodatkowo korzystać ze Słownika kościelnego łacińsko-polskiego 
autorstwa Alojzego Jougana) oraz rozwiązaniu testu pisemnego (fleksja, składnia, 
sentencje, powiedzenia, skróty).  
Obowiązujący zakres materiału znajduje się w załączniku do regulaminu (Załącznik 
numer 1 oraz numer 2). 
Czas przewidziany na przetłumaczenie tekstu oraz na rozwiązanie testu to 180 min. 
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Etap II (finałowy) 
 
Etap II  polega na przygotowaniu i przedstawieniu prezentacji na wybrany 

indywidualnie przez studenta temat z zakresu literatury i kultury antycznej oraz 
odpowiedź na 3 pytania dotyczące prezentacji zadane przez Komisję Konkursową. 
Prezentacje powinny trwać od 10 do 15 min. (prezentacje dłuższe niż podany czas będą 
przerywane) oraz mogą być wzbogacone różnego rodzaju pomocami wizualnymi (np. 
zdjęcia, mapy, wykresy, prezentacja multimedialna). 
Temat wybrany przez studenta należy dostarczyć do Sekretariatu SPNJO do 24 maja 2017 
roku. 
 

§8. 
Etap I odbędzie się 22 maja 2018 roku. 

Etap II odbędzie się 29 maja 2018 roku . 

Dokładne miejsce oraz czas rozpoczęcia Konkursu będą podane na stronie SPNJO. 
 

§ 9. 

Prace konkursowe będą sprawdzone przez specjalną Komisję Konkursową, 
składającą się z  lektorów SPNJO. 

 
§ 10. 

Osoby, które w I etapie uzyskały co najmniej 80% punktów zostają 
zakwalifikowane do II etapu. (Jeżeli próg 80 % zostanie przekroczony przez mniej niż 10 

osób, wówczas do II etapu zostaje zakwalifikowane 10 osób z najlepszymi wynikami). 
Zwycięzcą Konkursu będzie osoba, która otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w 
etapie finałowym. Poza tym 8 osób, które uzyska najwyższą ilość punktów w II etapie 
zostanie zwolnionych z egzaminu z języka łacińskiego z oceną bardzo dobrą.  

 
§ 11. 

Nagrody: 
 Zaliczenie egzaminu z języka łacińskiego z oceną bardzo dobrą. 

 
Postanowienia końcowe: 

 
§ 12. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższym regulaminie. 
 
 
 

Utinam felix, faustum fortunatumque Vobis sit ! 
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Załącznik 1: 
 

ZAKRES  MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO OBOWIĄZUJĄCEGO NA  
KONKURSIE   

JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO 
 

FLEKSJA: 
 

 RZECZOWNIKI  I, II, III, IV, V deklinacji; 

 PRZYMIOTNIKI  I, II, III deklinacji; 

 PRZYSŁÓWKI utworzone od przymiotników; 

 STOPNIOWANIE  PRZYMIOTNIKÓW; 

 ZAIMKI: osobowe, zwrotny, pytające, względne, dzierżawcze, wskazujący; 

 ZAIMKI nieokreślone oraz przymiotniki zaimkowe; 

 LICZEBNIKI  główne i porządkowe do 1000; 

 CZASOWNIKI  czterech koniugacji w następujących formach: 

 indicativus activi i passivi praesentis, imperfecti i futuri I 

 indicativus activi i passivi perfecti, plusquamperfecti i futuri II (exacti) 

 słowo posiłkowe „być” i composita w w/w formach 

 infinitivus praesentis, perfecti, futuri activi i passivi 

 imperativus praesentis, futuri activi i passivi 

 participium praesentis activi 

 participium perfecti passivi 

 participium futuri activi 

 participium futuri passivi 
 
 
SKŁADNIA : 
 

 DATIVUS  POSSESSIVUS 

 ACCUSATIVUS  DUPLEX 

 NOMINATIVUS  DUPLEX 

 ACCUSATIVUS  CUM  INFINITIVO 

 NOMINATIVUS  CUM  INFINITIVO 

 ABLATIVUS  ABSOLUTUS 

 SKŁADNIA  NAZW  MIAST 

 ABLATIVUS  COMPARATIONIS 

 GENETIVUS  PARTITIVUS 
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SENTENCJE ŁACIŃSKIE : 

 Ab ovo usqua ad mala. 

 Acta est fabula, plaudite. 

 Alea iacta est. 

 Amici , diem perdidi! 

 Amicitia est filia naturae. 

 Amicus certus in re incerta cernitur. 

 Amicus vitae medicamentum 

 Ardua prima via est. 

 Crux virtuti militari. 

 Cum tacent, clamant 

 Cura, ut valeas. 

 De gustibus non est disputandum. 

 Dulce et decorum est pro patria mori. 

 Dum spiro, spero. 

 Duobus litigantibus, tertius gaudet. 

 Dura lex, sed lex. 

 Et tu, Brute, contra me? 

 Festina lente. 

 Fortes fortuna adiuvat. 

 Fortuna caeca est.  

 Hannibal ad  (ante) portas. 

 Historia magistra vitae est. 

 Homo est animal rationale. 

 Homo homini lupus est. 

 Homo sum et humanum nil a me alienum esse puto. 

 Honores mutant mores, sed raro in meliores. 

 In hoc signo vinces. 

 Invidia gloriae umbra est. 

 Littera docet, littera nocet. 

 Mala herba cito crescit. 

 Medicus curat, natura sanat. 

 Memento mori. 

 Mens sana in corpore sano. 

 Miser res sacra. 

 Nomen est omen. 

 Non omnia possumus omnes. 

 Non omnis moriar. 

 Non scholae, sed vitae discimus. 

 Nulla dies sine linea. 

 tempora, o mores. 

 Odi et amo. 

 Panem et circenses. 

 Per aspera ad astra.  

 Primum non nocere. 

 Primus inter pares.  

 Repetitio est mater studiorum. 
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 Qui tacet, consentire videtur. 

 Quid discis, tibi discis. 

 Scio me nihil scire. 

 Sic itur ad astra. 

 Tempora mutantur et nos mutamur in illis. 

 Tres faciunt collegium. 

 Ubi concordia, ibo victoria 

 Ut salutas, ita salutaberis. 

 Vae victis. 

 Veni, vidi, Deus vicit. 

 Veni, vidi, vici. 

 Verba docent, exempla trahunt. 

 Vitam regit fortuna, non sapientia. 
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Załącznik 2: 

 
ZAKRES  MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO OBOWIĄZUJĄCEGO NA  

KONKURSIE   
JĘZYKA  ŁACIŃSKIEGO 

TEOLOGIA KURS A 
 

FLEKSJA: 
 

 RZECZOWNIKI  I, II, III, IV, V deklinacji; 

 PRZYMIOTNIKI  I, II, III deklinacji; 

 PRZYSŁÓWKI utworzone od przymiotników; 

 STOPNIOWANIE  PRZYMIOTNIKÓW; 

 ZAIMKI: osobowe, zwrotny, pytające, względne, dzierżawcze, wskazujące; 

 ZAIMKI nieokreślone oraz przymiotniki zaimkowe; 

 LICZEBNIKI  główne i porządkowe do 1000; 

 CZASOWNIKI  czterech koniugacji w następujących formach: 

 indicativus activi i passivi praesentis, imperfecti i futuri I 

 indicativus activi i passivi perfecti, plusquamperfecti i futuri II (exacti) 

 słowo posiłkowe „być” i composita w w/w formach 

 infinitivus praesentis, perfecti, futuri activi i passivi 

 imperativus praesentis, futuri activi i passivi 

 participium praesentis activi 

 participium perfecti passivi 

 participium futuri activi 

 participium futuri passivi 
 
SKŁADNIA : 
 

 DATIVUS  POSSESSIVUS 

 ACCUSATIVUS  DUPLEX 

 NOMINATIVUS  DUPLEX 

 ACCUSATIVUS  CUM  INFINITIVO 

 NOMINATIVUS  CUM  INFINITIVO 

 ABLATIVUS  ABSOLUTUS 

 SKŁADNIA  NAZW  MIAST 

 ABLATIVUS  COMPARATIONIS 

 GENETIVUS  PARTITIVUS 

 CONIUGATIO PERIPHRASTICA ACTIVA 

 CONIUGATIO PERIPHRASTICA PASSIVA 
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Zwroty i sentencje teologiczne oraz ogólne dla studentów II roku teologii startujących 
w Wielkim Konkursie Języka Łacińskiego 

 
 In ecclesiam properare 

 Ora et labora!  

 Deum laudare  

 Deum amare   

 Pro vivis et mortuis orare   

 Deo gratias agere   

 In Deum credere   

 Inimicos diligere   

 Dei verba audire   

 Servire Domino in laetitia   

 Regnum Dei quaerere  

 Misericordiam Dei laudare   

 Sine peccato esse   

 Nomen Dei timere  

 Peccata dimittere   

 Animam misericordi Creatori commendare   

 Voluntatem Dei facere   

 Orationes exaudire   

 Missam celebrare  

 Homiliam habere   

 Baptizmum accipere 

 Vestigiis apostolorum festinare   

 Insidias diaboli vitare   

 Orationes ad Deum convertere   

 Ecclesiae doctrinam audire   

 Ante crucem genuflectere  

 Vocem Domini audire   

 In Domino mori  

 Vivere in aeternum   

 In manu Dei esse   

 Ad Dominum confugere   

 In homine confidere  

 Sursum corda!   

 Habemus Papam!  

 Quo vadis, Domine?   

 In principio erat verbum  

 Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat  

 Laudetur Jesus Christus, in saecula saeculorum. Amen 

 Qui tollis peccata mundi, miserere nobis  

 Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo  

 Modus vivendi  

 Errare humanum est  

 De gustibus non est disputandum  

 Pacta sunt servanda  
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 Gratia Dei sum id, quod sum  

 Et resurrexit tertia die secundum Scripturas  

 Pax huic domui  

 Res sacra miser  

 Ad rem  

 Pro fide, rege et lege  

 Pro Ecclesia et Pontifice  

 Contra spem spero  

 Ad maiorem Dei gloriam  

 Iniuriam qui facturus est, iam facit  

 In principio creavit Deus caelum et terram  

 Pax vobis!  

 Requiescant in pace!  

 Fiat!  

 Pax Domini sit semper vobiscum 

 
 
 
 
 
 


