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Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   ŁŁaacciinnaa  ww  kkuullttuurrzzee  

Nazwa w języku angielskim:   Latin in culture 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Filologia polska, przedmioty 
podstawowe i kierunkowe 

Jednostka realizująca:   Instytut Polonistyki i Neofilologii UPH, Zakład Literatury Polskiej 

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

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

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   2 
Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  
 pprrooff..  nnzzww..  UUPPHH  ddrr  hhaabb..  AAnnttoonnii  CCzzyyżż 

Imiona i nazwiska prowadzących przedmiot: pprrooff..  nnzzww..  UUPPHH  ddrr  hhaabb..  AAnnttoonnii  CCzzyyżż  

Założenia i cele przedmiotu: OObbrraazz  bbooggaaccttqqwwaa  jjęęzzyykkaa  łłaacciińńsskkiieeggoo  ii  jjeeggoo  ttrrwwaałłeeggoo  mmiieejjssccaa  
ww  kkuullttuurrzzee  EEuurrooppyy 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
Student poznaje podstawowe zjawiska gramatyczne w zakresie łacińskiej 
składni i fleksji oraz leksyki oraz utrwala wiedzę o znaczeniu łaciny dla ku-
lyury Europy. 

K_W01, K_W03, 
K_W11 

W_02 
Student dostrzega związki między językiem łacińskim a europejską litera-
turą i kulturą. 

K_W11, 
k_W12, 

 

W_03 
Student zdobywa i doskonali umiejętność tłumaczenia zdań i tekstów cią-
głych  K_W12, K_W16 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Umiejętność korzystania ze słowników łacińsko-polskich w celu poszukiwa-
nia potrzebnego słownictwa; K_U03 

U_03 
Znajomość podstawowych zagadnień gramatycznych z zakresu składni i flek-
sji języka łacińskiego. Umiejętność przetłumaczenia źródłowych tekstów ła-
cińskich przy pomocy słowników. 

K_U11, KU_013 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Student zyskuje klasyczną formację kulturową na gruncie znajomości anty-
ku rzymskiego i nowożytnych dziejów łaciny. 

K_K02, K_K03, 
K_K10 

Forma i typy zać:  ćwiczenia z elementami wykładu wprowadzającego (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
Podstawy pracy z tekstem, przy komputerze z oprogramowaniem, w bibliotece i czytelni 
Treści modułu kształcenia: 



TEMATY OMAWIANE  PODEJMOWANE W TOKU ĆWICZEŃ 
z elementami wykładu wprowadzającego 

- przegląd treści: 
 
 

1. Powitania: Salvete, salve! Czym jest łacińskie dziedzictwo?. Dwa źródła cywilizacji Europy: 
łacina  i kultura Zachodu, greka i kultura europejskiego Wschodu. Źródło trzecie, wspólne: Biblia.. 
po grecku i po łacinie. Obecność łaciny w polskiej kulturze duchowej i artystycznej od średnio-
wiecza po dziś. 
 
2. Antyczny Rzym - jego mowa i kultura: civitas latina. Alfabet łaciński. O wymowie łacińskiej. O 
akcentowaniu wyrazów. Czytamy teksty Rzymian: aforyzmy i porzekadła. 
 
3. Gramatyka łacińska - deklinacja rzeczowników i przymiotników. Łacińskie nazwy przypad-
ków. Odmiana przez przypadki rzeczowników deklinacji I-V. Odmiana przez przypadki przymiotni-
ków deklinacji I-III.  Czytamy teksty łacińskie: tytuły wielkich dzieł literackich. Stopniowanie 
przymiotników. 
 
4. Gramatyka łacińska - czasownik i jego formy podstawowe. Infinitivum, gerundium, supinum, 
inne formy. Czasy: praesens, imperfectum, perfectum, plusquamperfectum, futurum. Tryby: indica-
tivus, imperativus, coniunctivus. Strony: activum, passivum. Formy osobowe czasowników koniugacji 
I-IV. Czytamy i tłumaczymy czasowniki: amo, video, lego, audio. 
 
5. Gramatyka łacińska - imiesłów i czasowniki nieregularne. Participium: praesentis i perfecti. 
Gerundivum. Czasownik sum, esse, fui ‘jestem’. Czasownik fero, ferre, tuli, latum ‘niosę’. Czasownik 
volo. velle. volui ‘chcę’. Czasownik eo, ire, ii, itum ‘idę’. Czasownik fio, fieri, factus sum ‘staję się’. Czy-
tamy Cezara: Veni, vidi, vici. Czytamy Tomasza z Akwinu: co to Esse? Czytamy Jana III Sobieskiego 
(poprzez Jana Pawła II): Veni, vidi, Deus vincit. 
 
6. Gramatyka łacińska - przyimek i zaimki. Odmiana zaimków osobowych. Zaimki wskazujące, 
dzierżawcze, względne. Czytamy i tłumaczymy różne zwroty...: tekst Gertrudy (Ego Gertruda), słowa 
Biblii z Vulgaty (Fiat lux), słowa liturgii katolickiej (ecce Agnus Dei), tytuły Norwida (Quidam albo Ita-
liam, Italiam), nazwę... kabaretu (Qui pro quo). 
 
7.  Gramatyka łacińska - liczebniki główne i porządkowe. Przysłówek. Odmiana liczebników. 
Tworzenie przysłówków. Czytamy i tłumaczymy: Primus inter pares, Soli soli soli. 
 
8. Gramatyka łacińska - składnia. Łacińskie części zdań. Zdania proste i zdania złożone. Rodzaje 
zdań podrzędnych. Consecutio temporum. Szczególne konstrukcje: accusativus cum infinitivo, no-
minativus cum infinitivo, ablativus absolutus. Czytamy prozę łacińską: Cycero - Seneca. 
 
9. Rzym poetycki. Podwójne translatorium. Horacy. I różne przekłady z łaciny i na łacinę. Próby 
własne. 
 
10. Łacina średniowiecza (I). Chrześcijański Rzym, łacińskie medium tekstów biblijnych. Biblia ła-
cińska: Vulgata. Czytamy: psalmy, Canticum canticorum. Tłumaczymy „słowa skrzydlate”: Vanitas 
vanitatum et omnia vanitas, Ave Maria gratia plena, Ecce Homo. 
 
11. Łacina średniowiecza (II). Proza poetycka: Modlitewnik Władysława Warneńczyka i modli-
twa Ave, salve gloriosa. Tomasz z Akwinu raz jeszcze: czytamy Sumę teologiczną. Od wizji poetyckiej 
po dyskurs metafizyczny. 
 
12. Renesans łaciński. Doskonała dwujęzyczność epoki odrodzenia. Polonice et latine... Klemens 
Ianitius i Ad pueros trocho ludentes. Łacińska ekspresja, intymny epigram. Translatorium. 
 



13. Łacina barokowa. Niezmienna dwujęzyczność baroku. Dwóch jezuitów i jeden magnat. Maciej 
Kazmierz Sarbiewski i De perfecta poesi. Stanisław Heraklusz Lubomirski i Adverbia moralia. jó-
zef Baka i Rhytmus de vanitate mundi. Od eseju przez aforyzm po frenezję. Translatorium. 
 
14. Łacińskie echa od oświecenia po dziś. Od „medycyny” duchowej po tę materialną. Jan Paweł II 
i gleba łacińska wielkich encyklik: Redemptor hominis, Dives in misericordia, Veritatis splendor. Karol 
Linneusz i łacińska klasyfikacja roślin. Medycyna i farmacja - uniwersalne spoiwo terminologii 
łacińskiej. 
 
15. Pożegnania: Valete, vale! O trwałości łacińskiego dziedzictwa. O klasycznej formacji śród-
ziemnomorskej. 
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Literatura - książki i słowniki pomocne w codziennej pracy: 
1. Lidia Winniczuk: Lingua latina. Łacina bez pomocy Orbiliusza. Wyd. 8. Warszawa 1991. 
2. Marceli Wielewski: Krótka gramtyka języka łacińskiego. Wtd. 22. Warszawa 1998. 
3. Kazimierz Kumaniecki: Słownik łaciński-polski. Warszawa - dowolne wyd. 
4. Słownik łacińsko-polski. Red.: Marian Plezia. Warszawa 1998. 
Literatury dodatkowej - nie przewiduję 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Praca ćwiczebna, z elementami metod poglądowych i aktywizujących. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 
Efekty sprawdzane na bieżąco. Ponadto - kolokwium pisemne. 
Forma i warunki zaliczenia: 

Akceptacja sprawdzianów cząstkowych i kolokwium pisemnego. Zaliczenie na ocenę. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie do zajęć 15 godz. 

Konsultacje 5 godz. 

Praca własna studenta przed kolokwium 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 65 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 
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