
Kierunek

Forma zaj ęć:
Wymiar godzinowy* semestr zimowy 30 + 30 semestr letni 30

ECTS semestr zimowy 5 semestr letni 2

Język przedmiotu
Forma zaliczenia* semestr zimowy Z (rok I) + E (rok II) semestr letni Z (rok I)

1.
2.
3.
4.

1.
2.

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

1. K_W11

2. K_W09

3. K_W03

1. K_U01
2. K_U06
3. K_U07

W kategorii umiejętności
Student umie deklinować i koniugować
Student rozumie zwroty łacińskie i wybrane sentencje
Student dostrzega wpływ języka (w tym gramatyki) łacińskiej na języki współczesnego świata

W kategorii wiedzy
Student potrafi rozpoznać i klasyfikować formy wyrazów w zdaniu
Student potrafi tłumaczyć pojedyncze słowa i proste konstrukcje zdaniowe z oryginalnych 
tekstów
Student zna podstawowe słowa łacińskie, reguły akcentowania i czytania tekstów łaciną 
nierestytuowaną

WYMAGANIA WST ĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowa wiedza z gramatyki języka polskiego
Umiejętność logicznego myślenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Przedstawienie fleksji i najważniejszych zagadnień składni języka łacińskiego 
Prezentacja metod tłumaczenia zdań łacińskich
Przedstawienie podstawowego słownictwa
Analiza sentencji łacińskich i ukazanie ich miejsca w kulturze europejskiej

polski

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać formę zaliczenia odrębnie dla każdego typu zajęć

CEL PRZEDMIOTU

studia stacjonarne

Karta przedmiotu: J ęzyk łaci ński z elementami kultury antycznej

wykład

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać wymiar godzinowy odrębnie dla każdej formy zajęć

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelsk iego Jana Pawła II

rok akademicki 2012/2013
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stopień pierwszy



1. K_K01
2. K_K05

1.

1.
2.

Wiedza

Student nie potrafi 
rozpoznać i klasyfikować 
form wyrazów w zdaniu. 

Student nie potrafi 
tłumaczyć pojedynczych 

słów i prostych konstrukcji 
zdaniowych z oryginalnych 
tekstów. Student nie zna 

podstawowych słów 
łacińskich, reguł 

akcentowania i czytania 
tekstów łaciną 

nierestytuowaną.

Student nie potrafi 
poprawnie rozpoznać i 

klasyfikować form 
wyrazów w zdaniu. 

Student nie potrafi dobrze 
tłumaczyć pojedynczych 

słów i prostych konstrukcji 
zdaniowych z oryginalnych 
tekstów. Student nie zna 

dobrze podstawowych słów 
łacińskich, reguł 

akcentowania i czytania 
tekstów łaciną 

nierestytuowaną

Student potrafi rozpoznać i 
klasyfikować formy wyrazów w zdaniu. 
Student potrafi tłumaczyć pojedyncze 
słowa i proste konstrukcje zdaniowe z 

oryginalnych tekstów. Student zna 
podstawowe słowa łacińskie, reguły 

akcentowania i czytania tekstów łaciną 
nierestytuowaną.

Student potrafi poprawnie 
rozpoznać i klasyfikować 
formy wyrazów w zdaniu. 

Student potrafi dobrze 
tłumaczyć pojedyncze 

słowa i proste konstrukcje 
zdaniowe z oryginalnych 

tekstów. Student zna 
bardzo dobrze 

podstawowe słowa 
łacińskie, reguły 

akcentowania i czytania 
tekstów łaciną 

nierestytuowaną.

Ćwiczenia:

Obecność i aktywność na zajęciach - 20%
* Powinien się tu znaleźć dokładny opis metod oceny pracy studenta, w ramach danego przedmiotu, z uwzględnieniem takich elementów jak forma, czas trwania, kalendarz (okres, częstotliwość), a 
tak e terminy zapisów na egzaminy i sesji egzaminacyjnych (tak e terminy odbiegające od regulaminowych). Do najbardziej popularnych form pomiaru/oceny pracy studenta należą np.: egzaminy 
ustne lub pisemne, eseje/ wypracowania, dysertacje, prace semestralne/ roczne/ dyplomowe, projekty i ćwiczenia praktyczne, ocenianie ciągłe.

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*

Efekty kształcenia
Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
Egzamin ustny na koniec trzeciego semestru - 100%

3 kolokwia na semestr - 80%

Alfabet łaciński. Prawidłowa wymowa i akcentowanie w języku łacińskim. Budowa zdania. Fleksja łacińska (deklinacje i koniugacje), składnia łacińska 
(w tym ACI, NCI, czasy,tryby, strony, Ablativus Absolutus). Tłumaczenie zdań łacińskich. Tłumaczenie sentencji, analiza ich znaczenia i możliwości 

zastosowania w tekstach retorycznych.

METODY DYDAKTYCZNE*
metoda ćwiczeniowa

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy opisać metody odrębnie dla każdej formy zajęć

W kategorii kompetencji społecznych
Student potrafi pracować w grupie i wspólnie z innymi rozwiązywać problemy językowe
Student potrafi drogą logicznej argumentacji bronić swoich koncepcji przekładu

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)



Umiej ętno ści

Student nie umie 
deklinować i koniugować. 

Student nie rozumie 
zwrotów łacińskich i 
wybranych sentencji. 
Student nie dostrzega 
wpływu języka (w tym 

gramatyki) łacińskiej na 
języki współczesnego 

świata.

Student nie umie 
poprawnie deklinować i 

koniugować. Student nie 
rozumie dobrze zwrotów 
łacińskich i wybranych 
sentencji. Student nie 

dostrzega wpływu języka 
(w tym gramatyki) 
łacińskiej na języki 

współczesnego świata.

Student umie deklinować i 
koniugować. Student rozumie zwroty 

łacińskie i wybrane sentencje. Student 
dostrzega wpływ języka (w tym 
gramatyki) łacińskiej na języki 

współczesnego świata.

Student umie poprawnie 
deklinować i koniugować. 
Student rozumie dobrze 

zwroty łacińskie i wybrane 
sentencje. Student celnie 

dostrzega wpływ języka (w 
tym gramatyki) łacińskiej 
na języki współczesnego 

świata.

Kompetencje społeczne

Student nie potrafi 
pracować w grupie i 
wspólnie z innymi 

rozwiązywać problemów 
językowych. Student nie 
potrafi drogą logicznej 
argumentacji bronić 

swoich koncepcji 
przekładu.

Student nie potrafi 
efektywnie pracować w 

grupie i wspólnie z innymi 
rozwiązywać problemów 
językowych. Student nie 
potrafi drogą logicznej 
argumentacji bronić 

swoich koncepcji 
przekładu.

Student potrafi pracować w grupie i 
wspólnie z innymi rozwiązywać 

problemy językowe. Student potrafi 
drogą logicznej argumentacji bronić 

swoich koncepcji przekładu

Student potrafi efektywnie 
pracować w grupie i 
wspólnie z innymi 

rozwiązywać problemy 
językowe. Student potrafi 

drogą logicznej 
argumentacji dobrze 

bronić swoich koncepcji 
przekładu

1.

2.

3.

St. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska. Porta Latina. I. Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej. II. 
Preparacje i komentarze. Warszawa 2005

Słownik łacińsko – polski. Oprac. K. Kumaniecki. Warszawa 1981

J. Parandowski. Mitologia. Warszawa 1979

* 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 .

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 7
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

Samodzielne tłumaczenie zadanych tekstów 30
SUMA GODZIN: 210

Godziny kontaktowe z nauczycielem 90
Przygotowanie się do zajęć 90

* Proszę opisać stopień realizacji zakładanych efektów kształcenia dla przedmiotu, np.. Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat..., ma uporządkowaną wiedzę w zakresie..., nie potrafi 
tworzyć własnych narzędzi pracy..., potrafi sformułować problem i wskazać jego rozwiązanie..., nie angażuje się w proces nauki..., ma świadomość potrzeby podnoszenia swoich kompetencji...;

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



1.

18 czerwca 2012r.
miejsce, data

podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

zostanie podana na zajęciach
dr hab. Agnieszka Dziuba, prof.. KUL

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA


