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Forma zajęć: lektorat
Wymiar godzinowy* semestr zimowy - semestr letni 30

ECTS semestr zimowy - semestr letni 2
Język przedmiotu język polski
Forma zaliczenia* semestr zimowy - semestr letni Z

CEL PRZEDMIOTU
1. zaznajomienie z podstawami starożytnego języka greckiego w zakresie fleksji, składni i leksyki
2. nabycie przez studenta umiejętności samodzielnego tłumaczenia prostych tekstów w języku greckim
3. uświadomienie roli języka greckiego w słowotwórstwie języka polskiego

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
1. student zna alfabet grecki K_W 09
2. student zna podstawy fleksji, składni i leksyki języka greckiego K_W 11

W kategorii umiejętności
1. student potrafi czytać i pisać w języku greckim K_U 01

2. K_U 01, K_U 09

3. K_U 09

W kategorii kompetencji społecznych
1. student wykazuje otwartość na kulturę starożytną K_K 05

2. K_K 05

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

student potrafi odmieniać rzeczowniki, przymiotniki i zaimki według zasad deklinacyjnych 
języka greckiego, odmieniać czasowniki według zasad koniugacyjnych dzięki czemu potrafi 

tłumaczyć teksty w języku greckim
student umie wyrecytować fragment znaczącego dla kultury europejskiej dzieła w języku 

greckim

student dostrzega wpływ kultury starożytnej i języka greckiego na współczesną kulturę i język 
polski



TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
1. ocena ciągła: frekwencja, przygotowanie do zajęć, aktywność
2. ocena cząstkowa: recytacji fragmentu dzieła w języku greckim
3. ocena końcowa: kolokwium z całości poznanego materiału

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*
Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

Kurs starożytnego języka greckiego obejmuje wiadomości z zakresu fleksji (deklinacja rzeczownika, przymiotnika, zaimka, koniugacja czasownika w 
określonych trybach i czasach) oraz tłumaczenie prostych tekstów w języku greckim. 

Praktyczne ćwiczenia językowe: odmiany deklinacyjne i koniugacyjne według paradygmatu, tłumaczenie prostych tekstów greckich na język polski, 
zadania samodzielnie w celu utrwalenia wiedzy, praca w grupach.

student nie posiada żadnej 
wiedzy z zakresu gramatyki 
i leksyki języka greckiego

student posiada 
ograniczoną znajomość 

gramatyki i leksyki języka 
greckiego

student posiada podstawowe 
wiadomości z zakresu gramatyki i 

leksyki języka greckiego

student ma 
usystematyzowaną i 

ugruntowaną wiedzę z 
zakresu gramatyki i leksyki 

języka greckiego

student nie potrafi czytać i 
pisać w języku greckim, 

nawet z pomocą 
prowadzącego nie potrafi 

tłumaczyć prostych tekstów 
w języku greckim

student z trudem czyta i 
pisze w języku greckim, z 
pomocą prowadzącego z 
trudem tłumaczy proste 

teksty greckie

student czyta i pisze w języku 
greckim, z pomocą prowadzącego 
poprawnie tłumaczy proste teksty 

greckie, recytuje wybrany fragment 
dzieła w języku greckim 

student potrafi płynnie 
czytać i pisać po grecku, 

potrafi samodzielnie 
tłumaczyć proste teksty 
greckie, potrafi płynnie 

recytować fragment 
wybranego dzieła w języku 

greckim 

student nie uczestniczy w 
zajęciach, nie angażuje się 

w proces zdobywania 
wiedzy, nie wywiązuje się 
ze stawianych mu celów

student uczestniczy w 
zajęciach, ale jego 

postawa jest bierna, w 
małym stopniu angażuje 
się w stawiane zadania

student aktywnie uczestniczy w 
zajęciach, wykazuje inicjatywę 

pogłębiania wiedzy

student z własnej 
inicjatywy pogłębia wiedzę 
i doskonali umiejętności, 
aktywnie uczestniczy w 
zajęciach, korzysta z 
literatury przedmiotu



OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*

godziny kontaktowe z nauczycielem 30
przygotowanie się do zajęć 30

SUMA GODZIN: 60

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 2
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1.
2.

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA
1.
2.

Lublin, 28. 09. 2012 Anna Maćkowska
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

* Średni nakład pracy studenta waha się od 1500 do 1800 godzin w roku akademickim, co oznacza, że 1 ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta.

Golias M., Wstępna nauka języka greckiego, PWN, Warszawa 1954.
Auerbach M., Golias M., Rezler J., Gramatyka grecka, PWN, Warszawa 2000.

R. Popowski, Słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 1997
Węclewski Z., Jurewicz O., Słownik grecko-polski, t. 1-2, PWN, Warszawa 2000-2001.
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