
Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
  
 JĘZYK ŁACIŃSKI  

 

Nazwa w języku angielskim:  LATIN  
 

Język wykładowy:  POLSKI 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   HISTORIA 

Jednostka realizująca:   INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  OBOWIĄZKOWY 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  PIERWSZEGO 

Rok studiów:   PIERWSZY 

Semestr:  PIERWSZY I DRUGI 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: DR HAB. MARIA STARNAWSKA 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: DR HAB. MARIA STARNAWSKA 

Założenia i cele przedmiotu: 

 ZAPOZNANIE SIĘ PRZEZ STUDENTA Z 
GRAMATYKĄ I SŁOWNICTWEM ŁACIŃSKIM 
I NABYCIE PODSTAW UMIEJĘTNOŚCI 
TŁUMACZENIA TEKSTÓW ŁACIŃSKICH 
STAROŻYTNYCH I ŚREDNIOWIECZNYCH 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 

 
 
 

Rozumie podstawowe pojęcia w języku łacińskim, występujące 
w źródłach 

K_W21 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

 
 

Tłumaczy i objaśnia proste teksty źródłowe w języku łacińskim K_U19 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz 
dziedzictwo kulturowe Polski, swojego regionu i Europy. 

K_K06 

Forma i typy zajęć:  ĆWICZENIA 60 GODZ. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstaw gramatyki języka polskiego 



Treści modułu kształcenia: 

1. Wiadomości wstępne, alfabet, wymowa, akcent. Deklinacja I, czas teraźniejszy I 

koniugacji. 

2. Deklinacja II, przymiotniki I i II deklinacji, czasownik posiłkowy esse. 

3. Czasownik, zasady koniugacji. Infinitivus, indicativus, imperativus praesentis activi 

czterech koniugacji. 

4. Indicativus imperfecti activi. 

5. Indicativus futuri primi activi. 

6. Passivum (indicativus praesentis, imperfecti, futuri primi, infinitivus praesentis, 

imperativus praesentis). 

7. Deklinacja III. 

8. Stopniowanie przymiotników. 

9. Participium praesentis activi, zaimki osobowe, dzierżawcze, względne i pytające. 

10. Deklinacja IV i V. 

11. Indicativus perfecti activi. Zaimki wskazujące. 

12. Indicativus plusquamperfecti activi i futuri exacti. 

13. Supinum. Indicativus perfecti, plusquamperfecti i futuri exacti passivi. 

14. Infinitivus perfecti activi i passivi. Accusativus cum infinitivo.  

15. Coniunctivus praesentis i imperfecti activi i jego rola w zdaniach głównych. 

16. Coniunctivus praesentis i imperfecti passivi. Stopniowanie przysłówków. 

17. Coniunctivus perfecti i plusquamperfecti activi. Consecutio temporum. Zdania 

pytające i czasowe z cum historicum. 

18. Coniunctivus perfecti i plusquamperfecti passivi. Okresy warunkowe i zdania 

przyzwalające. 

19. Ablativus absolutus. 

20. Nominativus cum infinitivo. Gerundium i gerundivum. Participium futuri activi. 

21. Infinitivus futuri passivi i activi. Coniugatio periphrastica passiva.  

22. Verba deponentia i semideponentia. Imperativus futuri activi i passivo. 

23. Liczebniki. 

24. Czasowniki nieregularne: volo, nolo, mało. 

25. Czasowniki nieregularne: eo, i czasowniki ułomne. 

26. Coniugatio periphrastica activa. 

27. Czasowniki nieregularne: edo, fero. 

28. Oratio obliqua.  

 

Na ostatnich zajęciach I i II semestru (po 14 i po 28 jednostkach tematycznych) 

przewidziane jest kolokwium pisemne. 

Literatura podstawowa: 

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół 
wyższych, wyd. PWN Warszawa 1995 (i następne wydania). 

Literatura dodatkowa: 

- J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 1984 i następne wydania. 

-Słownik łacińsko-polski pod red. K. Kumanieckiego, Warszawa 1974 (i następne wydania). 

- Słownik łacińsko-polski pod red. M. Plezi, t. I-V, Warszawa 1959-1979. 

- Mały słownik łacińsko-polski pod red L. Winniczuk, Warszawa 1994 (i następne wydania). 



 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia polegające na praktycznym przyswajaniu odmian i form gramatycznych oraz 
tłumaczeniu fragmentów tekstów łacińskich i analizie gramatycznej przetłumaczonego 
tekstu w oparciu o wiadomości gramatyczne.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Aktywność w trakcie zajęć, sprawdziany pisemne i pisemne kolokwia na koniec I i II 
semestru. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Pisemne kolokwia złożone z zadań gramatycznych (odmiany, przekształcenie form 
gramatycznych etc.) i tłumaczenia fragmentu tekstu wraz z objaśnieniami gramatycznymi 
po każdym semestrze. 

Kryteria oceny kolokwium pisemnego: 

- zadania gramatyczne częściowo rozwiązane, tłumaczenie z błędami i brakiem objaśnień 
gramatycznych lub nielicznymi objaśnieniami – ocena dostateczna. 

- zadania gramatyczne rozwiązane poprawnie lub z nielicznymi błędami, tłumaczenie 
zbliżone do poprawnego i prawidłowe, chociaż niewyczerpujące objaśnienia gramatyczne 
– ocena dobra 

- zadania gramatyczne rozwiązane poprawnie, tłumaczenie dokładne i wyczerpujące 
objaśnienia gramatyczne – ocena bardzo dobra. 

 

Ocena aktywności na zajęciach dokumentowanej plusami. 

Ocena końcowa: 

Oceny z kolokwiów: 2*40%  

Aktywność na zajęciach – 20% 

Bilans punktów ECTS*: 

 
Forma aktywności studenta 

 
 

Średnia liczba godzin 
 

Udział w zajęciach 

 
 

60 
 

Przygotowanie do zajęć 
 

10 
 

Przygotowanie do kolokwiów 5 

Sumaryczne obciążenie studenta 
 

75 
 

 
Punkty ECTS za przedmiot 

3 



 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 


