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Akty prawne
Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta∏cenia ogólnego
w poszczególnych typach szkó∏
(Dz. U. z dn. 15 I 2009 r. Nr 4, poz. 17)
§ 7.
1. Podstaw´ programowà kszta∏cenia ogólnego dla szkó∏ ponadgimnazjalnych, których ukoƒczenie umo˝liwia uzyskanie Êwiadectwa dojrza∏oÊci po zdaniu egzaminu maturalnego, okreÊlonà w za∏àczniku nr 4 do niniejszego rozporzàdzenia, stosuje si´:
1) poczàwszy od roku szkolnego 2012/2013, w klasach I liceum ogólnokszta∏càcego, liceum profilowanego i technikum.

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
ZA¸ÑCZNIK Nr 4
J¢ZYK ¸ACI¡SKI I KULTURA ANTYCZNA
IV etap edukacyjny – tylko zakres rozszerzony
Cele kszta∏cenia – wymagania ogólne
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
Uczeƒ wykorzystuje znajomoÊç j´zyka ∏aciƒskiego do rozumienia i rozpoznawania sensu tekstów oryginalnych oraz
zapoznaje si´ z kulturà i tradycjà antycznà; w zakresie j´zyka rozpoznaje formy morfologiczne, konstrukcje sk∏adniowe,
dokonuje transformacji gramatycznych oraz zapoznaje si´ z terminologià pochodzenia ∏aciƒskiego; zapoznaje si´ ze s∏ownictwem w stopniu umo˝liwiajàcym rozumienie oryginalnych tekstów autorów rzymskich i wybranych autorów nowo˝ytnych piszàcych po ∏acinie.
II. Tworzenie wypowiedzi – przek∏ad na j´zyk polski i komentowanie tekstu oryginalnego.
Uczeƒ wykorzystuje j´zyk ∏aciƒski do sprawnego pos∏ugiwania si´ j´zykiem polskim; redaguje tekst poprawny stylistycznie; korzysta z tekstu ∏aciƒskiego w oryginale jak z tekstu êród∏owego.
III. Analiza i interpretacja tekstów kultury.
Uczeƒ odkrywa wp∏yw antyku na wspó∏czesnà kultur´ europejskà, zw∏aszcza polskà; dostrzega antyczne êród∏a cywilizacji i kultury, samodzielnie analizuje treÊci zawarte w tekstach oryginalnych i w przek∏adzie, interpretuje fakty, selekcjonuje wiadomoÊci.

TreÊci nauczania – wymagania szczegó∏owe
1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeƒ:
1) rozpoznaje formy morfologiczne (formy fleksyjne rzeczowników deklinacji 1–5 oraz przymiotników deklinacji
1–3; nieregularnoÊci w odmianie rzeczowników, pluralia tantum; formy fleksyjne i zasady u˝ycia zaimków; formy i zasady u˝ycia przymiotników zaimkowych; liczebniki g∏ówne i porzàdkowe; przys∏ówki utworzone od przymiotników deklinacji 1–3; regularne i nieregularne stopniowanie przymiotników i przys∏ówków; stron´ czynnà
i biernà czasowników we wszystkich czasach w indikatiwie i koniunktiwie; infinitivus activi i passivi praesentis,
perfecti, futuri; participia; gerundium; supinum; czasowniki nieregularne; verba defectiva, deponentia i semideponentia; czasowniki z∏o˝one) oraz ich funkcje semantyczne i zastosowanie sk∏adniowe;
2) identyfikuje charakterystyczne dla ∏aciny konstrukcje sk∏adniowe: szyk zdania; struktura sk∏adniowa zdania
w stronie czynnej i biernej; funkcje sk∏adniowe i semantyczne rzeczownika w poszczególnych przypadkach;
funkcje sk∏adniowe i semantyczne nieosobowych form czasownika (infinitivus, participium, gerundium); konstrukcje sk∏adniowe charakterystyczne dla ∏aciny: accusativus cum infinitivo, nominativus cum infinitivo, accuPorta Latina nova. Program nauczania © Wydawnictwo Szkolne PWN
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sativus oraz nominativus duplex, dativus possessivus, coniugatio periphrastica activa i passiva, ablativus absolutus; sk∏adnia nazw miast; consecutio temporum; zdania podrz´dne z indikatiwem i koniunktiwem;
dokonuje transformacji gramatycznych: odmienia rzeczowniki, przymiotniki, zaimki i liczebniki; stopniuje przymiotniki i przys∏ówki; tworzy formy czasownikowe w czasach g∏ównych i historycznych, w trybach, stronach
i liczbach; dokonuje transformacji gramatycznych w zakresie konstrukcji sk∏adniowych (accusativus cum infinitivo, nominativus cum infinitivo, accusativus oraz nominativus duplex, dativus possessivus, coniugatio periphrastica activa i passiva, ablativus absolutus);
wymienia wyrazy pochodzenia ∏aciƒskiego funkcjonujàce jako terminy w ró˝nych dziedzinach; dostrzega zwiàzki
j´zyka polskiego z j´zykiem ∏aciƒskim; wyjaÊnia etymologi´ wyrazów w j´zyku polskim, opierajàc si´ na leksyce
∏aciƒskiej;
wykorzystuje wiedz´ o antyku do odczytywania sensu tekstów oryginalnych i w przek∏adzie dotyczàcych mitów
antycznych, sztuki oraz architektury Greków i Rzymian, filozofii, ˝ycia politycznego (ustrój Aten, Sparty, Rzymu),
literatury greckiej (gatunki literackie oraz najwybitniejsi przedstawiciele od Homera do okresu hellenistycznego), literatury rzymskiej (gatunki literackie, literatura okresu republiki, augustowska i cesarstwa), wybranych zagadnieƒ
z ˝ycia codziennego Greków i Rzymian (rodzina, dom, dzieƒ powszedni Rzymianina, szko∏a, teatr, igrzyska, termy);
wyjaÊnia zwiàzki kultury europejskiej, zw∏aszcza polskiej, z kulturà antycznà – odniesienia do antyku zawarte
w najwybitniejszych dzie∏ach literatury, sztuki i architektury europejskiej, twórczoÊç wybranych poetów polsko-∏aciƒskich, elementy prawa rzymskiego, ró˝ne postawy wobec paƒstwa w staro˝ytnoÊci, powiàzania polskiej kultury szlacheckiej z rzymskà tradycjà republikaƒskà, wp∏yw antyku na te dziedziny kultury europejskiej, w których przenika si´ antyk z chrzeÊcijaƒstwem;
wskazuje najwa˝niejsze osiàgni´cia kultury antycznej – prawo rzymskie, tragedia grecka, nauka i wynalazki
w staro˝ytnoÊci, postawy obywatelskie.

2. Tworzenie wypowiedzi. Uczeƒ:
1) dokonuje samodzielnego przek∏adu na j´zyk polski ∏aciƒskiego tekstu, korzystajàc ze s∏ownika ∏aciƒsko-polskiego, oddaje w przek∏adzie ogólny charakter i funkcj´ t∏umaczonego tekstu; znajduje w∏aÊciwe polskie odpowiedniki leksykalne dla ∏aciƒskich wyrazów i struktur; stosuje poprawne techniki przek∏adu; redaguje przek∏ad spójny i poprawny stylistycznie;
2) tworzy wypowiedzi z wykorzystaniem popularnych ∏aciƒskich terminów z ró˝nych dziedzin, np. literatury, historii sztuki, biologii, matematyki, chemii, techniki, informatyki;
3) wykorzystuje posiadanà wiedz´ z zakresu kultury antycznej do sporzàdzenia przek∏adu; redaguje komentarz do
t∏umaczonego tekstu, na podstawie dokonanego przek∏adu wskazuje i objaÊnia zwiàzki kultury antycznej z kulturà wspó∏czesnà, zw∏aszcza polskà.
3. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeƒ:
1) dostrzega antyczne êród∏a konkretnych zjawisk naszej cywilizacji i kultury – samodzielnie analizuje i syntetyzuje treÊci zawarte w tekstach klasycznych w oryginale i w przek∏adzie; interpretuje fakty i zdarzenia historyczne;
selekcjonuje wiadomoÊci i je wykorzystuje do wykonania postawionych zadaƒ;
2) wyjaÊnia zwiàzek ponadczasowych wartoÊci antyku z kulturà polskà w dzie∏ach sztuki nowo˝ytnej i wspó∏czesnej
(malarstwo, rzeêba, architektura);
3) integruje wiedz´ z ró˝nych dziedzin do wyra˝ania i uzasadniania swojego punktu widzenia (j´zyk, zjawiska spo∏eczne i polityczne, geografia Êwiata antycznego, wydarzenia z dziedziny kultury).

Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 7 lutego 2012 r.
w sprawie ramowych planów nauczania w szko∏ach publicznych
(Dz. U. z 2012 r. Nr 37, poz. 204)
§3
1. Organ prowadzàcy szko∏´, na wniosek dyrektora szko∏y, mo˝e przyznaç nie wi´cej ni˝ 3 godziny tygodniowo dla ka˝dego oddzia∏u (grupy mi´dzyoddzia∏owej lub grupy mi´dzyklasowej) w danym roku szkolnym, a w przypadku szkó∏
w zak∏adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – od 6 do 12 godzin, na:
1) okresowe lub roczne zwi´kszenie liczby godzin wybranych obowiàzkowych zaj´ç edukacyjnych;
2) realizacj´ nast´pujàcych dodatkowych zaj´ç edukacyjnych rozwijajàcych zainteresowania i uzdolnienia uczniów:
a) zaj´ç z j´zyka obcego nowo˝ytnego innego ni˝ j´zyk obcy nowo˝ytny nauczany obowiàzkowo w szkole,
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b) zaj´ç edukacyjnych, dla których nie zosta∏a ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zaj´ç zosta∏ w∏àczony do szkolnego zestawu programów nauczania.
2. Dodatkowe zaj´cia edukacyjne dyrektor szko∏y mo˝e wprowadziç do szkolnego planu nauczania po zasi´gni´ciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zaj´ç edukacyjnych udzia∏ uczniów
w tych zaj´ciach jest obowiàzkowy.

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.
ZA¸ÑCZNIK Nr 7
Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokszta∏càcego, w tym liceum ogólnokszta∏càcego specjalnego dla
uczniów w normie intelektualnej: niepe∏nosprawnych, niedostosowanych spo∏ecznie oraz zagro˝onych niedostosowaniem spo∏ecznym i liceum ogólnokszta∏càcego z oddzia∏ami dwuj´zycznymi, w którym jest prowadzone kszta∏cenie w klasie wst´pnej
1. W liceum ogólnokszta∏càcym (IV etap edukacyjny) w trzyletnim okresie nauczania:
1) minimalny wymiar godzin obowiàzkowych zaj´ç edukacyjnych i zaj´ç z wychowawcà wynosi:
[...]
b) przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin okreÊlonym w lit. a dla przedmiotów w zakresie podstawowym):
– j´zyk polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia muzyki, historia sztuki, j´zyk ∏aciƒski
i kultura antyczna oraz filozofia – po 240 godzin,
– j´zyk obcy nowo˝ytny, wiedza o spo∏eczeƒstwie, matematyka oraz informatyka – po 180 godzin.
[...]
9. Realizacja przedmiotów: historia muzyki, historia sztuki, j´zyk ∏aciƒski i kultura antyczna oraz filozofia mo˝e rozpoczàç si´ w klasie I, II lub III.
10. Tygodniowy wymiar godzin:
1) obowiàzkowych zaj´ç edukacyjnych i zaj´ç z wychowawcà dla uczniów poszczególnych klas wynosi:
a) klasa I – 30 godzin, a w oddziale dwuj´zycznym – 33 godziny,
b) klasa II – 32 godziny, a w oddziale dwuj´zycznym – 35 godzin,
c) klasa III – 29 godzin, a w oddziale dwuj´zycznym – 32 godziny.
[...]
11. Uczniowie oddzia∏u (grupy oddzia∏owej, mi´dzyoddzia∏owej lub mi´dzyszkolnej), w którym tygodniowy wymiar godzin obowiàzkowych zaj´ç edukacyjnych realizowanych w zakresie podstawowym i zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupe∏niajàcych, jest ni˝szy ni˝ odpowiedni ∏àczny tygodniowy wymiar godzin, o którym mowa w ust. 10 pkt 1,
mogà realizowaç dodatkowo przedmiot uzupe∏niajàcy, dla którego nie zosta∏a ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu zosta∏ w∏àczony do szkolnego zestawu programów nauczania. Realizowany dodatkowo
przez uczniów przedmiot uzupe∏niajàcy ustala dyrektor liceum ogólnokszta∏càcego po zasi´gni´ciu opinii uczniów danego oddzia∏u (grupy oddzia∏owej, mi´dzyoddzia∏owej lub mi´dzyszkolnej).
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I. Wst´p
Program nauczania j´zyka ∏aciƒskiego Porta Latina nova opracowany jest dla liceum ogólnokszta∏càcego. Przy opracowaniu
uwzgl´dniono Podstaw´ programowà kszta∏cenia ogólnego zawartà w Rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 grudnia 2008 r., wytyczne dotyczàce ramowych planów nauczania zawarte w Rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. oraz doÊwiadczenia zawodowe autorów.
Chcàc wykszta∏ciç ucznia i doprowadziç go do odpowiedniego poziomu dojrza∏oÊci intelektualnej i duchowej oraz osiàgnàç
inne cele utylitarne, czyli przygotowaç do Nowej Matury, nale˝a∏o ograniczyç i uporzàdkowaç na nowo niektóre zagadnienia, aby w krótszym czasie pokazaç uczniom wp∏yw kultury antycznej na kultur´ Europy oraz nauczyç ich czytaç
i rozumieç samodzielnie proste teksty ∏aciƒskie.
W zwiàzku z nowà strukturà szkolnictwa, z ró˝nymi warunkami szkó∏ oraz zainteresowaniami uczniów przewiduje
si´ mo˝liwoÊç wyboru przez ucznia j´zyka ∏aciƒskiego jako trzeciego j´zyka obcego i realizacji jego programu na poziomie rozszerzonym.
Program rozszerzony – zgodnie z Podstawà programowà – przewiduje nauczenie j´zyka i treÊci w takim zakresie
(sentencje, teksty preparowane1 i oryginalne), jaki powinien stanowiç wyposa˝enie kulturowe wspó∏czesnego wykszta∏conego Polaka. Ponadto daje mo˝liwoÊç uczniom wykazujàcym wi´ksze zainteresowanie przedmiotem wzi´cia
udzia∏u w Olimpiadzie J´zyka ¸aciƒskiego oraz zdawania j´zyka ∏aciƒskiego na egzaminie maturalnym. Uczniowie
zdob´dà znajomoÊç j´zyka i umiej´tnoÊç analizy i t∏umaczenia tekstów oryginalnych, prozaicznych i poetyckich, których poznanie s∏u˝y wprowadzeniu ∏adu w sfer´ intelektualnà i duchowà cz∏owieka.
Niniejszy program zaleca wprowadzanie materia∏u j´zykowego w sposób spiralny, tzn. w kolejnych etapach nauczania
uczàcy si´ stale powtarza, pog∏´bia swojà wiedz´ i utrwala umiej´tnoÊci.
W sumie na nauk´ j´zyka ∏aciƒskiego na etapie licealnym, w zakresie rozszerzonym, przewiduje si´ 240 godzin. Przewidziane w rozporzàdzeniu 240 godzin, w zale˝noÊci od decyzji dyrekcji szko∏y, mo˝na realizowaç nast´pujàco:
Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3

0 godz.
4 godz.
4 godz.

1 godz.
4 godz.
3 godz.

Wprowadzenie do szkolnego planu nauczania j´zyka ∏aciƒskiego w innym wymiarze godzin ni˝ 240 jest mo˝liwe i le˝y
w gestii dyrektora szko∏y (patrz Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów
nauczania w szko∏ach publicznych, § 3 oraz Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r., pkt 11).
Wtedy nauczyciel mo˝e zmodyfikowaç program, wed∏ug którego b´dzie pracowaç.
W programie przedstawione zosta∏y ogólne i szczegó∏owe cele edukacyjne, ramowy rozk∏ad materia∏u, szczegó∏owe treÊci kszta∏cenia i zakres przewidywanych osiàgni´ç ucznia oraz omówione zosta∏y procedury osiàgania celów kszta∏cenia,
metody kontroli i oceny osiàgni´ç uczniów.

Z dzie∏ Cycerona, Gelliusza, Justinusa, Kurtiusa Rufusa, Kwintyliana, Liwiusza, Neposa, Pliniusza, Plutarcha, Seneki oraz z Biblii (Starego
i Nowego Testamentu)

1
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II. Cele edukacyjne i wychowawcze ogólne i szczegó∏owe
Program uwzgl´dnia wszystkie cele edukacyjne wymienione w Podstawie programowej dotyczàcej nauczania j´zyka ∏aciƒskiego i kultury antycznej. Sformu∏owane w naszym programie cele sà rozwini´ciem celów opisanych w dokumencie ministerialnym. Mo˝na je opisaç nast´pujàco:

Cele ogólne
Celem podstawowym nauki j´zyka ∏aciƒskiego jest przekazanie uczniom wiedzy niezb´dnej dla kszta∏towania i zdobycia wy˝szej kultury j´zyka, Êwiadomego pos∏ugiwania si´ j´zykiem ojczystym, który poprzez swojà histori´ zakotwiczony jest w ∏aciƒskim dziedzictwie j´zykowo-kulturowym.
Cel nadrz´dny zwiàzany jest z j´zykiem ∏aciƒskim jako noÊnikiem kultury. Nauka j´zyka ∏aciƒskiego od staro˝ytnoÊci
po czasy wspó∏czesne by∏a g∏ównym sk∏adnikiem ogólnego wykszta∏cenia Europejczyka, stymulowa∏a rozwój intelektualny m∏odego cz∏owieka, pobudza∏a aktywnoÊç umys∏owà, rozwija∏a zdolnoÊci poznawcze, wyrabia∏a dociekliwoÊç i krytycyzm, rozbudza∏a wra˝liwoÊç moralnà i estetycznà dzi´ki wyjàtkowym walorom wychowawczym treÊci przekazanych
przez staro˝ytnoÊç.
Nauka j´zyka ∏aciƒskiego nie jest celem samym w sobie. J´zyk bowiem jest tu Êrodkiem, dzi´ki któremu uczeƒ –
w wieku intensywnego rozwoju umys∏owo-psychicznego – styka si´ z wielkimi i nigdy nie zdezaktualizowanymi walorami wychowawczymi Antyku, by osiàgnàç dojrza∏oÊç umys∏owà i duchowà. Od poczàtku bowiem w Europie problem
wychowania cz∏owieka wiàza∏ si´ ze studiami nad staro˝ytnoÊcià. Uchodzi∏a ona w oczach póêniejszych epok za niewyczerpane êród∏o wiedzy i kultury, w czasach nowo˝ytnych zw∏aszcza traktowanych jako wzory klasyczne.
J´zyk ∏aciƒski nie musi spe∏niaç postulatu przydatnoÊci w prostej komunikacji ˝ycia codziennego, powinien natomiast pomagaç w rozwoju duchowym cz∏owieka. Jest to mo˝liwe dzi´ki wa˝koÊci przekazu s∏ownego, jaki pozostawi∏a
nam literatura antyczna oraz myÊl chrzeÊcijaƒska. Czytanie autorów staro˝ytnych i Êredniowiecznych s∏u˝y wprowadzaniu ∏adu (kosmosu) w sfer´ intelektualnà i duchowà cz∏owieka.
Uczniowie, co nie mniej wa˝ne, dzi´ki nauce ∏aciny, a poprzez nià dzi´ki poznaniu myÊli antycznej, zyskujà niebanalnà wiedz´ o Êwiecie, o potrzebie przyk∏adania miary klasycznej do wszystkiego, co myÊlimy, obserwujemy, doÊwiadczamy, czynimy. Zdobywajà kryteria oceny rzeczywistoÊci na terenie niezwykle rozleg∏ym i w przestrzeni, i w czasie, co
chroni ich przed popadaniem w umys∏owy prowincjonalizm.
Nauka fleksji i sk∏adni j´zyka ∏aciƒskiego u∏atwia logiczne myÊlenie i wnioskowanie, pomaga wys∏awiaç si´ prosto
i precyzyjnie, a zatem u∏atwia porozumiewanie si´ mi´dzyludzkie.
Edukacj´ w szkole rozpoczynamy od elementów morfologii i sk∏adni ∏aciƒskiej. Realizacja tych tematów pozwoli na
zrozumienie budowy zdania nie tylko ∏aciƒskiego, ale ka˝dego j´zyka europejskiego. Poznanie nawet niewielkiego zbioru
s∏ów umo˝liwia orientowanie si´ w zale˝noÊci j´zyków europejskich, w tym j´zyka polskiego, od ∏aciny. Pozwala zdobyç
ÊwiadomoÊç przynale˝noÊci do wspólnego kr´gu kulturowego na p∏aszczyênie j´zykowej.
Co wa˝niejsze, na lekcjach ∏aciny przeprowadza si´ takà analiz´ poj´ç, sàdów (zdaƒ), myÊli (a nale˝y to do istoty programu), która prowadzi do uwa˝nego stosunku do s∏owa. Im g∏´bsza pami´ç wynurza si´ na powierzchni´, tym ∏atwiej
odrzuciç wszelkie bezwartoÊciowe, mia∏kie treÊci powodujàce duchowy chaos i zam´t intelektualny.
Dzi´ki programowi j´zyka ∏aciƒskiego wraz z wa˝kimi zagadnieniami kultury antycznej kszta∏cenie szkolne pozostaje
w nurcie tradycji humanistycznych i jednoczeÊnie otwiera si´ na nowe wyzwania, przede wszystkim kulturalne, zjednoczonej Europy (Europa coniuncta). Program klasyczny j´zyka ∏aciƒskiego nie tylko mo˝e wpisaç si´ w program rozwoju szko∏y,
ale nadaç jej swoiste znami´, dzi´ki temu, ˝e kszta∏cenie klasyczne nie jest ju˝ dzisiaj zjawiskiem powszechnym w Polsce.

Cele szczegó∏owe (wraz z zadaniami nauczyciela)
A. ZnajomoÊç j´zyka ∏aciƒskiego na poziomie pozwalajàcym na rozumienie i samodzielne t∏umaczenie
(z wykorzystaniem s∏ownika) oryginalnych tekstów ∏aciƒskich poprzez:
1. doprowadzenie uczniów do opanowania okreÊlonej liczby s∏ów i zwrotów oraz przyswojenia zagadnieƒ gramatycznych w zakresie umo˝liwiajàcym t∏umaczenie tekstów preparowanych i oryginalnych o Êrednim stopniu trudnoÊci,
a mianowicie do:
a. rozpoznawania cz´Êci mowy i ich przynale˝noÊci fleksyjnej (deklinacje, koniugacje),
b. znajomoÊci paradygmatów odmian,
c. umiej´tnoÊci rozwiàzywania ró˝norodnych çwiczeƒ gramatyczno-s∏ownikowych,
d. rozpoznawania konstrukcji sk∏adniowych charakterystycznych dla j´zyka ∏aciƒskiego i rodzajów zdaƒ podrz´dnych,
Porta Latina nova. Program nauczania © Wydawnictwo Szkolne PWN
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e.
f.
g.
h.

dostrzegania ró˝nic i podobieƒstw sk∏adniowych mi´dzy j´zykiem ∏aciƒskim i polskim,
pos∏ugiwania si´ s∏ownikiem ∏aciƒsko-polskim i polsko-∏aciƒskim,
dostrzegania etymologii zapo˝yczeƒ ∏aciƒskich w j´zyku polskim i innych j´zykach nowo˝ytnych,
pami´ciowego opanowania s∏ownictwa ∏aciƒskiego umo˝liwiajàcego t∏umaczenie tekstów (oko∏o 800–1000 s∏ówek
i zwrotów ∏aciƒskich rocznie),
i. poznania zagadnieƒ gramatycznych umo˝liwiajàcych zdobycie wi´kszej bieg∏oÊci w t∏umaczeniu przy pomocy
s∏ownika tekstów oryginalnych (w zakresie okreÊlonym przez standardy egzaminacyjne),
j. opanowania umiej´tnoÊci analizowania treÊci i budowy zdania,
k. rozumienia wp∏ywu ∏aciny na rozwój j´zyków nowo˝ytnych.
2.
a. zapoznanie uczniów z j´zykiem ∏aciƒskim w takim stopniu, aby mogli rozumieç popularne zwroty, sentencje, powiedzenia i wyra˝enia ∏aciƒskie funkcjonujàce w j´zyku i kulturze polskiej,
b. g∏´bsze rozumienie norm moralnych charakterystycznych dla kultury Êródziemnomorskiej przekazanych w literaturze antycznej (m.in. obiektywna wiedza, umiej´tnoÊç przyznania si´ do b∏´du, uznanie racji antagonisty, wolnoÊç
osoby ludzkiej; poszanowanie tradycji kulturowej, w tym religijnej, ka˝dego narodu; przestrzeganie prawa jako
sztuki zachowywania tego, co dobre [moralnie] i sprawiedliwe; odpowiedzialnoÊç za s∏owa i czyny; odpowiedzialnoÊç rodzicielska).
B. Poznanie roli i miejsca kultury Êródziemnomorskiej w ˝yciu wspó∏czesnym i ró˝nych dziedzinach nauki
z odwo∏aniem si´ do wiedzy uzyskanej na wczeÊniejszych etapach kszta∏cenia:
1. Uczeƒ ma ÊwiadomoÊç przynale˝noÊci do kr´gu kultury Êródziemnomorskiej dzi´ki:
a. poznaniu j´zyka ∏aciƒskiego jako jednego ze sk∏adników wspólnej kultury europejskiej,
b. poznaniu dziedzictwa kulturowego Âródziemnomorza, które w trakcie swych dziejów przej´∏a Europa, w tym
Polska;
2. Uczeƒ pozna∏ przekazanà przez staro˝ytnoÊç tradycj´ ˝ycia obywatelskiego wa˝nà dla kszta∏towania
w∏asnej postawy obywatelskiej:
a. ˝ycie obywatelskie staro˝ytnych Greków i Rzymian; prawa i obowiàzki obywateli,
b. formy sprawowania w∏adzy (demokracja ateƒska, ustrój Sparty, republika rzymska),
c. niewolnictwo.
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III. TreÊci nauczania
Zakres rozszerzony obejmuje opanowanie ok. 800–1000 s∏ów i zwrotów rocznie, odmian´ i rozpoznawanie form
fleksyjnych (I–V deklinacja i I–IV koniugacja); dokonywanie prostych transformacji gramatycznych; klasyfikacj´ zdaƒ
podrz´dnych. Uczeƒ powinien umieç rozpoznawaç podstawowe konstrukcje sk∏adniowe; wyjaÊniaç poj´cia i terminy
w j´zyku polskim, majàce êród∏o w ∏acinie; rozumieç i t∏umaczyç przy pomocy s∏ownika Êredniej trudnoÊci tekst ∏aciƒski; rozpoznawaç funkcj´ poszczególnych elementów tekstu (z pomocà nauczyciela); stosowaç poprawne techniki przek∏adu ∏aciƒskich struktur sk∏adniowych; znajdowaç w∏aÊciwe polskie odpowiedniki leksykalne dla ∏aciƒskich wyrazów
i zwiàzków frazeologicznych; redagowaç spójny i poprawny stylistycznie przek∏ad.

Materia∏ nauczania z podzia∏em na lata nauki
Klasa I
Morfologia
Opanowanie pami´ciowe podstawowych wzorów odmian rzeczowników i czasowników.
Wymowa i akcent w j´zyku ∏aciƒskim. Wyrazy proste i z∏o˝one.
Rzeczowniki deklinacji I–III (podstawowe wzory odmian). Pluralia tantum.
Przymiotniki deklinacji I, II, III.
Zaimki osobowe, zaimek zwrotny, zaimki dzier˝awcze, pytajàce (quis? quid?), wskazujàce is, ea, id; idem, eadem, idem,
zaimki nieokreÊlone, zaimek wzgl´dny.
Czasowniki I–IV koniugacji. Indicativus activi i passivi czasów: praesens, imperfectum, futurum I, perfectum, plusquamperfectum i futurum II; imperativus praesentis activi i passivi; infinitivus praesentis, perfecti activi i passivi. Supinum.
Participium perfecti passivi.
S∏owo posi∏kowe esse ze z∏o˝eniami.
Coniunctivus praesentis, imperfecti, perfecti, plusquamperfecti activi i passivi czasowników wszystkich koniugacji.
Liczebniki g∏ówne i porzàdkowe od 1 do 100, odmiana mille.
NieregularnoÊci w odmianie rzeczowników.
Przymiotniki zaimkowe.
Sk∏adnia
Budowa zdania pojedynczego; podmiot, orzeczenie czasownikowe, imienne; infinitivus jako podmiot i jako dope∏nienie.
Przyimki ∏àczàce si´ z accusatiwem i ablatiwem.
Przeczenie w zdaniu ∏aciƒskim. Dope∏nienie po przeczeniu.
Accusativus cum infinitivo; nominativus cum infinitivo; accusativus duplex; nominativus duplex.
Dativus possessivus. Ablativus temporis. Ablativus causae.
Zdania wzgl´dne.
Zdania okolicznikowe – czasu, przyczyny, warunku, przyzwolenia – z orzeczeniem w indicatiwie.
Zdania celowe i dope∏nieniowe (ut finale, ut obiectivum).
Zdania warunkowe (modus potentialis i irrealis).
Coniunctivus w zdaniach g∏ównych.
S∏ownictwo (oko∏o 800–1000 s∏ów i zwrotów)
Grupowanie wyrazów etymologicznie pokrewnych (audire, auditor, auditio, auditorium).
Przyimki w roli przedrostków przy czasownikach (ad-iuvo, con-struo, de-vinco, ex-cedo, in-venio, prae-pono, sub-duco).
Grupowanie synonimów, homonimów, paronimów, antonimów.
Grupowanie wyrazów i zmiennoÊci ich znaczenia.
Przyrostki przymiotnikowe i rzeczownikowe (labor – laboriosus; delectatio – delectabilis).
MATERIA¸ KULTUROWY

Chronologia staro˝ytnoÊci.
Elementy historii i geografii Êwiata staro˝ytnego grecko-rzymskiego (okres trwania królestwa, republiki, cesarstwa,
kilka wa˝niejszych faktów i postaci historycznych; ogólna znajomoÊç mapy basenu Morza Âródziemnego).
Mitologia: wybór mitów greckich – mity trojaƒskie, bogowie olimpijscy, Herakles, Eneasz; legendy zwiàzane z poczàtkami Rzymu, funkcja mitu w literaturze, j´zyk mitu, wartoÊç poznawcza mitu.
Porta Latina nova. Program nauczania © Wydawnictwo Szkolne PWN

© Wydawnictwo Szkolne PWN

11

strona 10 z 60

Język łaciński, Porta Latina nova

www.wszpwn.com.pl

˚ycie codzienne Greków i Rzymian (zagadnienia zwiàzane z treÊcià przerabianych tekstów, np. przybory do pisania,
kszta∏towanie si´ alfabetu; uczeƒ i nauczyciel; edukacja i cel kszta∏cenia w staro˝ytnoÊci; nadworni Êpiewacy; pan i niewolnik; uczty w stylu greckim i rzymskim).
Podstawowe wiadomoÊci o dziejach j´zyków europejskich (j´zyki romaƒskie).
Elementy wiedzy o staro˝ytnoÊci grecko-rzymskiej jako komentarz i t∏o dla t∏umaczonych tekstów:
Dzie∏o Homera i kilka aspektów jego sztuki poetyckiej na podstawie wybranych fragmentów w przek∏adzie.
Fragmenty Metamorfoz Owidiusza, klucze poznania j´zyka mitu i sposoby jego interpretacji. Polityczna oraz spo∏eczno-moralna wymowa mitu o poczàtkach Rzymu.
Wybrane zagadnienia z literatury staro˝ytnej (fragmenty eposu Homera i Dziejów Liwiusza oraz Ksi´gi Rodzaju w przek∏adzie).
Artes liberales oraz humanitas w tekstach ∏aciƒskich oraz w dziedzictwie europejskim i polskim (na podstawie wybranych
przyk∏adów z literatury polskiej, np. prozy Zbigniewa Herberta).
Sztuka odczytania tekstu biblijnego, tzw. prehistorii biblijnej w Ksi´dze Rodzaju, np. wi´ê rodzinna a bratobójstwo.
Niewolnictwo jako z∏o˝one zjawisko spo∏eczne i moralne (np. na podstawie listów Seneki).
Poj´cie paƒstwa w prawie rzymskim; filozoficzna geneza paƒstwa. Formy sprawowania rzàdów w paƒstwie arystokratycznym, wojskowym, w republice. Rozumienie paƒstwa w Unii Europejskiej. Formy rzàdów zwiàzane z dobrem wspólnym i z∏em spo∏ecznym (wybrane fragmenty z pism Cycerona oraz ze wspó∏czesnej publicystyki).
Sport w Grecji jako wa˝ny element wychowania.
Bajki Fedrusa.
Latinitas viva.

Klasa II
Morfologia
Rozpoznawanie wszystkich poznanych wczeÊniej oraz poni˝ej wymienionych form.
Pami´ciowe opanowanie stopniowania przymiotników, tworzenia i odmiany participiów.
Rzeczowniki: IV–V deklinacja.
Przymiotniki: stopniowanie regularne, obocznoÊci w stopniowaniu, stopniowanie nieregularne i opisowe.
Przys∏ówek: zasady tworzenia od przymiotników I–II oraz III deklinacji. Stopniowanie przys∏ówków.
Zaimki wskazujàce: hic, ille, iste, ipse.
Czasownik: participium praesentis activi, futuri activi i passivi (gerundivum); gerundium; infinitivus futuri activi; volo,
nolo, malo; eo; fio; fero i z∏o˝enia; verba defectiva.
Sk∏adnia
Sk∏adnia imion miast.
Accusativus cum infinitivo futuri, ablativus comparativus, genetivus partitivus.
Gerundivum w funkcji przydawki i orzecznika.
Coniugatio periphrastica activa i passiva. Dativus auctoris.
Participium zast´pujàce zdania podrz´dne.
Ablativus absolutus.
Zdania pytajne zale˝ne, consecutio temporum.
Zdania czasowe (cum historicum).
Zdania przyczynowe.
Zdania przyzwolone.
S∏ownictwo
Rozszerzenie o ok. 800–1000 nowych s∏ów i zwrotów z czytanych tekstów.
Czasowniki z∏o˝one z przedrostkami (cd.).
Grupowanie wyrazów etymologicznie pokrewnych i zapo˝yczeƒ (cd.).
2
Grupowanie synonimów , homonimów, paronimów, antonimów (cd.).
Grupowanie zwrotów frazeologicznych.
˚ycie wyrazów i zmiennoÊç ich znaczenia.
Systematyzowanie znaczeƒ i roli przedrostków i przyrostków.

2

S∏ownik przylekcyjny w Porta Latina nova w Lectio V–XXXIV wskazuje wszystkie synonimy wyst´pujàce w zawartych tam tekstach ∏aciƒskich
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MATERIA∏ KULTUROWY

Historia: Wojny perskie i znaczenie determinacji Greków dla dziejów Europy Wypadki historyczne (wojna z Persami)
jako inspiracja dla literatury (dramat) i sztuki (np. Persowie Ajschylosa w przek∏adzie – fragmenty).
Religia: Delfy jako oÊrodek kultu religijnego na podstawie przerabianych tekstów (Justinus).
Edukacja i filozofia: Elementy wiedzy o staro˝ytnoÊci i Êredniowieczu jako komentarz i t∏o dla t∏umaczonych tekstów.
Ró˝ne szko∏y filozoficzne i ich twórcy (m.in. szko∏a pitagorejska, sokratejska, cynicka, epikurejska, stoicka). G∏ówne za∏o˝enia filozoficzne poszczególnych kierunków.
Artes liberales jako wyposa˝enie umys∏u cz∏owieka wolnego. Formujàca funkcja wiedzy. Rola literatury w ˝yciu cz∏owieka
(teksty Kwintyliana, Cycerona, Seneki, opinie wspó∏czesnych autorów). Bajki Fedrusa (cd.). Fragmenty klasycznej poezji ∏aciƒskiej (Owidiusz).
Retoryka oraz metody i cel kszta∏cenia mówcy (osoby publicznej). Idea∏ mówcy. Sapientia jako postulat filozoficznego i retorycznego wykszta∏cenia. Cechy dobrego administratora i polityka (teksty Cycerona, np. De re publica, De oratore).
Wybrane zagadnienia z literatury biblijnej Nowego Testamentu w wersji ∏aciƒskiej: np. niezale˝noÊç i autonomicznoÊç
wspólnoty religijnej i politycznej.
Nauka: Kalendarz juliaƒski i gregoriaƒski.
Program poetycko-muzyczny: Êredniowieczna poezja religijna i Êwiecka w oryginale i przek∏adzie (nagrania muzyki
Êredniowiecznej i wspó∏czesnej – w miar´ posiadania Êrodków audialnych).
Europejska twórczoÊç sekwencyjna XII–XIII w. Sposób poetyckiego obrazowania i symbolika biblijna w poezji sekwencyjnej. Forma muzyczna sekwencji. Âredniowieczna poezja religijna (sekwencje) inspiracjà dla kompozytorów w nast´pnych epokach (do wspó∏czesnoÊci).
Wybrane utwory ze Êwieckiej poezji Êredniowiecznej Carmina Burana w programie literacko-muzycznym.
Latinitas viva

Klasa III
Morfologia
Rozpoznawanie wszystkich poznanych wczeÊniej oraz poni˝ej wymienionych form.
Powtarzanie i utrwalanie materia∏u gramatycznego (deklinacje, koniugacje).
Verba deponentia I–IV koniugacji; verba semideponentia.
Verba defectiva.
Liczebniki g∏ówne i porzàdkowe od 100 do 1000; odmiana unus, duo, tres.
Niektóre nieregularnoÊci w odmianie rzeczowników.
Sk∏adnia
Zdania skutkowe i podmiotowe.
Powtórzenie i utrwalenie poznanych konstrukcji sk∏adniowych (a.c.i., n.c.i., dativus possessivus, ablativus absolutus,
coniugatio periphrastica activa i passiva) oraz zdaƒ podrz´dnie z∏o˝onych z orzeczeniem w indicatiwie i coniunctiwie:
– zdania podrz´dne ze spójnikiem ut (celowe, dope∏nieniowe, skutkowe, przyzwolone, porównawcze),
– zdania podrz´dne ze spójnikiem cum (czasowe, przyczynowe, przyzwolone),
– zdania wzgl´dne i wzgl´dno-okolicznikowe.
Zestawienie participiów i infinitiwów.
S∏ownictwo
Utrwalanie poznanego s∏ownictwa (oko∏o 500 s∏ów).
Poszerzanie zasobu s∏ów, wyrazów, zwrotów na podstawie czytanych fragmentów z dzie∏ prozaików i poetów epoki klasycznej oraz autorów polsko-∏aciƒskich.
Doskonalenie sztuki przek∏adu.
Rozpoznawanie zapo˝yczeƒ ∏aciƒskich w j´zyku polskim i j´zykach nowo˝ytnych.
Materia∏ kulturowy
Elementy wiedzy o staro˝ytnoÊci jako komentarz do t∏umaczonych tekstów autorów klasycznych i polsko-∏aciƒskich:
elementarne zasady dobrego rzàdzenia w paƒstwie demokratycznym; sprzecznoÊci i trudnoÊci systemu demokratycznego – m.in. przyczyny i skutki ostracyzmu (teksty Cycerona, Neposa; autorzy wspó∏czeÊni).
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Materia∏ tekstowy
Przyk∏ady epistolografii rzymskiej (Pliniusz M∏odszy, Seneka).
Zapiski – Commentarii de bello Gallico Cezara jako historyczne êród∏o poznania staro˝ytnych Gallów, Germanów i Brytanów oraz ich obyczajów.
Wybrane fragmenty z mów Cycerona (np. Oskar˝enie Katyliny jako mowa obroƒcza porzàdku spo∏ecznego w republice
rzymskiej).
Rozprawy filozoficzne Cycerona w wyborze.
Fragmenty dziejów Rzymu wed∏ug Liwiusza.
Fragmenty z dzie∏a De republica emendanda A.F. Modrzewskiego jako dojrza∏y wyraz myÊli spo∏eczno-politycznej polskiego odrodzenia zakotwiczonej w dorobku antycznej myÊli politycznej i filozoficznej.
Katechizmowy skrót wiadomoÊci o Polakach i ich obyczajach Marcina Kromera napisany dla czytelnika na zachodzie
Europy.
Poezja ∏aciƒska okresu klasycznego (Katullus, Owidiusz, Horacy, Wergiliusz).
Latinitas viva. Przyk∏ady dyplomów honorowych (doctor honoris causa, civis honoris causa).
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IV. Przyk∏adowy rozk∏ad materia∏u nauczania
ze wskazaniem oczekiwanych osiàgni´ç3
l.p.

Tematyka zaj´ç

1.

– Zaznajomienie uczniów
– Wymowa i akcent w j´zyku
z wymowà g∏osek ∏aciƒskich
∏aciƒskim.
i prawid∏owym akcentowaniem.
– Wyrazy ∏aciƒskie w j´zyku polskim.
– Zapoznanie z niektórymi
– Latinitas viva.
sposobami powstawania
zapo˝yczeƒ ∏aciƒskich w j´zyku
polskim.
– Zasygnalizowanie zjawiska ∏aciny
mówionej we wspó∏czesnej
kulturze europejskiej
i amerykaƒskiej.

– Uczeƒ umie wymawiaç g∏oski
∏aciƒskie.
– Uczeƒ pozna∏ zasady
prawid∏owego akcentowania
wyrazów.
– Uczeƒ dostrzega zapo˝yczenia
w j´zyku polskim i innych
europejskich j´zykach, których
si´ uczy.
– Uczeƒ uÊwiadamia sobie, ˝e j´zyk
∏aciƒski spe∏nia warunki j´zyka
mówionego.

– Sprawdzenie i utrwalenie
umiej´tnoÊci czytania oraz
akcentowania.
– Zaznajomienie z odmianà
czasownika w praesens,
imperfectum i futurum strony
czynnej i çwiczenie zapami´tania
tej odmiany.
– Uczenie rozpoznawania koniugacji
(zw∏aszcza II i III).
– Zapoznanie ze sposobem analizy
zdania pojedynczego.
– Wskazanie podstawowej techniki
t∏umaczenia zdania ∏aciƒskiego.
– Przygotowanie gruntu do
przysz∏ej analizy sk∏adni a.c.i.

– Uczeƒ potrafi p∏ynnie czytaç
tekst lekcji i poprawnie
akcentowaç nowo poznane
wyrazy ∏aciƒskie.
– Uczeƒ zna koƒcówki osobowe
czasownika w stronie czynnej
i rozpoznaje je w tekÊcie.
– Uczeƒ umie rozpoznawaç
koniugacje i tematy czasowników.
– Uczeƒ potrafi odmieniaç
czasowniki I–IV koniugacji
w trzech czasach activi.
– Uczeƒ potrafi rozpoznaç
w zdaniu formy czasowników
i powiàzaç je z innymi cz´Êciami
zdania.
– Uczeƒ zna sposób analizowania,
czyli poprawnego t∏umaczenia
zdania pojedynczego.
– Uczeƒ potrafi zbudowaç proste
pojedyncze zdanie ∏aciƒskie.
– Uczeƒ dostrzega ró˝nice
sk∏adniowe pomi´dzy j´zykiem
∏aciƒskim a polskim.
– Uczeƒ rozumie obecnoÊç rdzeni
∏aciƒskich w wyrazach polskich.
– Uczeƒ opanowa∏ pami´ciowo
kilka sentencji i zwrotów
∏aciƒskich.
– Uczeƒ pozna∏ dzieje przyborów
do pisania.

Liczba
godzin
–1

2.
Liczba
godzin
–2

– Temat i koƒcówki czasownika.
– Indicativus praesentis, imperfecti,
futuri activi, infinitivus praesentis,
imperativus praesentis.
– Formy podstawowe czasownika.
– Zaimki osobowe.
– Budowa zdania pojedynczego
(podmiot, orzeczenie czasownikowe; infinitivus jako dope∏nienie).
– Przybory do pisania w czasach
staro˝ytnoÊci i Êredniowiecza.

Zadania nauczyciela

Za∏o˝one osiàgni´cia uczniów

3
Tematyka zaj´ç zosta∏a zaczerpni´ta z podr´cznika do j´zyka ∏aciƒskiego Porta Latina nova autorstwa Stanis∏awa Wilczyƒskiego, Ewy Pobiedziƒskiej i Anny Jaworskiej, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2012
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Tematyka zaj´ç

Zadania nauczyciela

Za∏o˝one osiàgni´cia uczniów

3.

– Rzeczowniki i przymiotniki
deklinacji I (-a); wyjàtki rodzaju
m´skiego.
– Odmiana s∏owa posi∏kowego esse.
– Orzeczenie imienne.
– Przyimki ∏àczàce si´ z accusatiwem
i ablatiwem.
– Historia alfabetu.

– Utrwalanie poprawnego
i p∏ynnego czytania tekstu
∏aciƒskiego.
– Przypomnienie polskich nazw
przypadków i pytaƒ do nich.
– Zaznajomienie z ∏aciƒskimi
nazwami przypadków
i pytaniami do nich.
– Zapoznanie z odmianà
rzeczownika i przymiotnika
wed∏ug deklinacji I.
– Zapoznanie z odmianà s∏owa
posi∏kowego (praesens).
– Wskazanie rekcji przyimków in,
de, ex.
– åwiczenie podstawowej analizy
i techniki t∏umaczenia zdania
pojedynczego.
– T∏umaczenie zdaƒ ze sk∏adnià
a.c.i. (bez analizy).
– Rozbudzenie motywacji uczenia
si´ j´zyka ∏aciƒskiego
(m.in. dzi´ki znajomoÊci sentencji i funkcjonowania wyrazów
∏aciƒskich w j´zyku polskim,
angielskim, niemieckim,
francuskim).

– Uczeƒ potrafi poprawnie
i p∏ynnie czytaç tekst lekcyjny.
– Uczeƒ zna nazwy przypadków
i pytania do nich.
– Uczeƒ zna koƒcówki deklinacji I
i potrafi odmieniaç rzeczownik
z przymiotnikiem.
– Uczeƒ umie rozpoznawaç
w tekÊcie funkcje przypadków
i widzieç ich wspó∏zale˝noÊç.
– Uczeƒ zna zale˝noÊç przypadków
od przyimków in, de, ex.
– Uczeƒ potrafi analizowaç
przerobione zdania i poprawnie
je t∏umaczyç.
– Uczeƒ potrafi zbudowaç
pojedyncze zdanie ∏aciƒskie
z zastosowaniem poznanych
form koniugacyjnych
i deklinacyjnych.
– Uczeƒ opanowa∏ dwie nowe
sentencje ∏aciƒskie.
– Uczeƒ wypowiada si´ (w formie
ustnej lub pisemnej) na tematy
zwiàzane z poznanymi sentencjami.
– Uczeƒ zna pochodzenie i rozwój
alfabetu ∏aciƒskiego oraz pisma.

– Rzeczowniki i przymiotniki
deklinacji II (-o), rodzaju
m´skiego i nijakiego.
– Pluralia tantum.
– Przyimki ∏àczàce si´ z accusatiwem
i ablatiwem (cd.) – post, per, inter,
cum, sine.
– Edukacja w staro˝ytnoÊci.

– Zapoznanie uczniów z odmianà
rzeczownika i przymiotnika
wed∏ug deklinacji II.
– Zapoznanie z odmianà
imies∏owów (participium perfecti
passivi, futuri activi) wed∏ug
poznanych ju˝ zasad odmiany
przymiotników deklinacji I i II.
– Doskonalenie sprawnoÊci
uczniów w czytaniu tekstu
∏aciƒskiego.
– Zapoznanie z przyimkami
rzàdzàcymi accusatiwem
i ablatiwem (cd.).
– Utrwalanie poznanych odmian
czasowników i rzeczowników.
– åwiczenie umiej´tnoÊci
analizowania zdania pojedynczego
i z∏o˝onego wspó∏rz´dnie.
– åwiczenie sztuki dyskutowania
nad treÊcià przet∏umaczonego
tekstu.
– Zapoznanie uczniów z systemem
szkolnictwa w staro˝ytnej Grecji
i Rzymie.

– Uczeƒ zapami´tuje paradygmat
deklinacji II.
– Uczeƒ przyswaja sobie s∏ownictwo
zwiàzane z deklinacjà II.
– Uczeƒ rozumie i zapami´tuje
rekcj´ przyimków.
– Uczeƒ rozró˝nia i rozpoznaje
rodzaj oraz przynale˝noÊç
rzeczowników i przymiotników
do poznanych deklinacji.
– Uczeƒ çwiczy sprawnoÊç
w analizowaniu i t∏umaczeniu
zdaƒ pojedynczych
i wspó∏rz´dnie z∏o˝onych.
– Uczeƒ potrafi wypowiedzieç si´
na temat treÊci zawartej
w lapidarnie uj´tej sentencji.
– Uczeƒ zapoznaje si´ z systemem
szkolnictwa w staro˝ytnej Grecji
i Rzymie.
– Uczeƒ poznaje g∏ówne idee
wychowawcze w staro˝ytnej
Grecji i Rzymie.
– Uczeƒ rozumie specyficzne cechy
pisarstwa i nauczania literatury
i historii w staro˝ytnoÊci.

Liczba
godzin
– 2–3

4.
Liczba
godzin
–3
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Tematyka zaj´ç

5.

– Accusativus cum infinitivo.
– Zapoznanie uczniów z konstrukcjà
– J´zyk ∏aciƒski a j´zyki romaƒskie.
accusativus cum infinitivo.
– Nauczenie rozró˝niania
i poprawnego t∏umaczenia zdania
z a.c.i.
– Doskonalenie poprawnego
t∏umaczenia i analizowania
zdania ∏aciƒskiego pod wzgl´dem
gramatycznym.
– Zwrócenie uwagi uczniów na
˝ycie j´zyka ∏aciƒskiego w
ró˝nych j´zykach europejskich,
zw∏aszcza romaƒskich.

– Uczeƒ rozpoznaje zwrot a.c.i.
– Uczeƒ potrafi t∏umaczyç
poprawnie zdanie ze sk∏adnià
a.c.i.
– Uczeƒ pami´ta s∏owa wywo∏ujàce
sk∏adni´ a.c.i.
– Uczeƒ potrafi samodzielnie lub
z pomocà nauczyciela t∏umaczyç
rozbudowane zdania ∏aciƒskie
pojedyncze, wspó∏rz´dnie z∏o˝one
i podrz´dnie z∏o˝one.
– Uczeƒ dostrzega zwiàzek j´zyka
∏aciƒskiego z j´zykami
romaƒskimi.

– Imperfectum i futurum I activi
I–IV koniugacji oraz s∏owa
posi∏kowego esse.
– Iliada – ksi´ga ludzkiego losu.
– Mit trojaƒski.
– Homer – obserwator ludzi
i zdarzeƒ (fragmenty Iliady
w przek∏adzie, np. ks. II 170–198 –
portret Odyseusza).

– Zapoznanie uczniów ze sposobem
tworzenia form imperfectum
i futurum I.
– Wyçwiczenie rozpoznawania
i tworzenia form czasów
tworzonych od tematu praesentis.
– Zwrócenie uwagi na rodzaje
czynnoÊci wyra˝onych przez
imperfectum.
– Doskonalenie sprawnoÊci
uczniów w czytaniu tekstu
∏aciƒskiego.
– Zach´cenie uczniów do
pami´ciowego opanowania
kolejnych trzech sentencji.
– Dokonanie analizy j´zykowej
i analizy treÊci fragmentu Iliady
w przek∏adzie polskim
[dotyczàcego np. „postaci
z wybitnà charakterystykà”
(Arystoteles)].
– Utrwalanie analizy zdaƒ
z konstrukcjà a.c.i., jej rozumienia
i poprawnego t∏umaczenia.
– Zwracanie uwagi uczniów na
poprawnoÊç j´zykowà
t∏umaczonych zdaƒ i tekstu
ciàg∏ego.

– Uczeƒ rozpoznaje czasy tworzone
od tematu praesentis.
– Uczeƒ potrafi tworzyç formy
czasów od tematu praesentis
i zastosowaç je w zdaniu.
– Uczeƒ potrafi samodzielnie lub
z pomocà nauczyciela t∏umaczyç
zdania z konstrukcjà a.c.i.
– Uczeƒ zna krótkie sentencje.
– Uczeƒ potrafi dokonaç analizy
fragmentu Iliady i wskazaç
istotne Êrodki, jakimi Homer
pos∏uguje si´ np. przy
portretowaniu postaci w danym
momencie akcji.
– Uczeƒ zapoznaje si´ z ca∏oÊcià
lub fragmentami Iliady (planujàc
udzia∏ w Olimpiadzie J´zyka
¸aciƒskiego).

– Composita z esse.
– Mit trojaƒski (cd.) (fragmenty
Odysei w przek∏adzie, np. z ks. V,
VIII, XI lub z ks. II Eneidy).

– Zapoznanie uczniów ze z∏o˝eniami czasownika esse.
– Wyçwiczenie rozpoznawania
i tworzenia form czasowników
z∏o˝onych z esse w trzech czasach
(z naciskiem na posse i prodesse).
– åwiczenie poprawnego
i p∏ynnego czytania tekstu
∏aciƒskiego.
– Czuwanie nad w∏aÊciwà formà
pracy nad tekstem (czytanie,
t∏umaczenie analityczne,
poprawny przek∏ad, rozumienie).

– Uczeƒ zapami´tuje znaczenie
przedrostków i z∏o˝eƒ
z czasownikiem esse.
– Uczeƒ potrafi rozpoznaç i tworzyç
formy czasów od tematu
praesentis czasowników
z∏o˝onych z esse i zastosowaç je
w zdaniu.
– Uczeƒ potrafi samodzielnie lub
z pomocà nauczyciela t∏umaczyç
zdania z konstrukcjà a.c.i.
– Uczeƒ zna trzy nowe sentencje.

Liczba
godzin
–2

6.
Liczba
godzin
–3

7.
Liczba
godzin
–3

Zadania nauczyciela

Za∏o˝one osiàgni´cia uczniów
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8.
Liczba
godzin
– 4–5

9.
Liczba
godzin
– 2–3

18
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Zadania nauczyciela

Za∏o˝one osiàgni´cia uczniów

– Zach´cenie uczniów do
pami´ciowego opanowania
kolejnych trzech sentencji.
– Zapoznanie uczniów
z fragmentami Odysei lub Eneidy
w przek∏adzie.

– Uczeƒ zapoznaje si´ z ca∏oÊcià
lub fragmentami Odysei lub
Eneidy (planujàc udzia∏
w Olimpiadzie J´zyka
¸aciƒskiego).
– Uczeƒ zapami´tuje rodzaje i rol´
instrumentów, jakich u˝ywali
aojdowie i rapsodowie.

– Passivum I grupy czasów –
praesens, imperfectum,
futurum I indicativi.
– Accusativus i nominativus
duplex.
– Nominativus cum infinitivo.
– Mit o Latonie, Apollinie, Dianie.
– Hybris – pycha. Jedna z wa˝nych
prawd o ˝yciu.

– Zapoznanie uczniów ze sposobem
tworzenia I grupy czasów
w passivum.
– Zapoznanie uczniów ze sposobami t∏umaczenia na j´zyk polski
form ∏aciƒskich strony biernej.
– Utrwalanie odmiany strony
biernej, równie˝ na przyk∏adzie
deponencjów.
– Wyçwiczenie zamiany activum
na passivum i odwrotnie.
– Zapoznanie uczniów ze
zjawiskiem gramatycznym typu
accusativus i nominativus duplex
po czasownikach puto, habeo
(uwa˝am), nomino, voco, dico
(nazywam), creo (wybieram).
– Zapoznanie uczniów ze sk∏adnià
nominativus cum infinitivo
(n.c.i.) jako stronà biernà zdania
z konstrukcjà a.c.i.
– Zapoznanie uczniów ze sposobami
t∏umaczenia zdaƒ z n.c.i.
– Utrwalanie sprawnoÊci uczniów
w czytaniu tekstu ∏aciƒskiego.
– Doskonalenie u uczniów
umiej´tnoÊci t∏umaczenia tekstu
i poprawnego przek∏adu
pisemnego.
– Zapoznanie uczniów z treÊcià
mitu o Latonie, Apollinie, Dianie.

– Uczeƒ poznaje i zapami´tuje
koƒcówki strony biernej.
– Uczeƒ potrafi poprawnie
t∏umaczyç na j´zyk polski zdania
z formami pasywnymi.
– Uczeƒ rozpoznaje i rozumie
zwroty accusativus i nominativus
duplex oraz n.c.i.
– Uczeƒ rozumie, ˝e n.c.i. jest
postacià biernà a.c.i.
– Uczeƒ potrafi kilkoma sposobami
t∏umaczyç zdanie w n.c.i.
– Uczeƒ potrafi formu∏owaç po
∏acinie odpowiedê na zadawane
pytania do treÊci tekstu.
– Uczeƒ zna treÊç mitu o Latonie,
Apollinie, Dianie.
– Uczeƒ t∏umaczy i zapami´tuje
krótkie sentencje (2–3).
– Uczeƒ rozumie, co znaczy
przekraczanie w∏asnej miary.

– Participium perfecti passivi.
– Dativus possessivus.
– Zdania okolicznikowe, spójniki
zdaƒ okolicznikowych
z indicatiwem.
– Mityczne poczàtki Rzymu.
Od Eneasza do Romulusa.

– Wskazanie lub przypomnienie
uczniom sposobu tworzenia
participium perfecti passivi
(p.p.p.).
– Utrwalenie poznanych
konstrukcji a.c.i. i n.c.i.
– Zapoznanie uczniów ze sposobem
wyra˝ania stanu posiadania
przez czasownik esse (dativus
possessivus) i wyçwiczenie tej
formy.
– Przypomnienie budowy zdaƒ
okolicznikowych w j´zyku polskim.
– Wskazanie na spójniki
rozpoczynajàce zdania
okolicznikowe w j´zyku ∏aciƒskim.

– Uczeƒ poznaje i zapami´tuje
sposób tworzenia p.p.p.
– Uczeƒ rozumie sposób wyra˝enia
posiadania przez czasownik esse
z datiwem.
– Uczeƒ potrafi rozwiàzywaç
ró˝norodne çwiczenia
z zastosowaniem poznanych
form (p.p.p., dativus possessivus,
a.c.i., n.c.i.).
– Uczeƒ poznaje i zapami´tuje
spójniki zdaƒ okolicznikowych.
– Uczeƒ doskonali umiej´tnoÊci
poprawnego t∏umaczenia tekstu,
rozpoznajàc dotychczas poznane
formy gramatyczne.
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Liczba
godzin
– 4–5
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Zadania nauczyciela

Za∏o˝one osiàgni´cia uczniów

– Doskonalenie umiej´tnoÊci
poprawnego pod wzgl´dem
j´zykowym i stylistycznym
t∏umaczenia tekstu zawierajàcego
dotychczas poznany materia∏
gramatyczny.

– Uczeƒ poznaje genealogi´
za∏o˝ycieli Rzymu.
– Uczeƒ zapoznaje si´ z cz´stym
zjawiskiem mitologizowania
i heroizowania przesz∏oÊci na
przyk∏adzie rzymskich wyobra˝eƒ
o poczàtkach paƒstwa.

– Czasy tworzone od tematu
perfecti oraz czasy z∏o˝one I–IV
koniugacji i s∏owa posi∏kowego
esse.
– Infinitivus perfecti w sk∏adni
a.c.i. oraz n.c.i.
– Mityczne poczàtki Rzymu.
OpowieÊç o braciach.

– Powtórzenie odmiany esse
w praesens, imperfectum,
futurum I.
– Zapoznanie z czasami tworzonymi
od tematu perfecti oraz z czasami
z∏o˝onymi.
– Zwrócenie uwagi uczniów
na wzgl´dnoÊç czasów
plusquamperfectum i futurum II.
– Utrwalenie sk∏adni a.c.i. oraz
n.c.i. z u˝yciem infinitiwu
perfecti activi i passivi.
– Zwrócenie uwagi na rodzin´
wyrazów (wybrane przyk∏ady)
oraz zapo˝yczenia ∏aciƒskie
w j´zyku polskim (równie˝
w angielskim, niemieckim,
francuskim).
– Doskonalenie poprawnego
t∏umaczenia tekstu i pisemnego
przek∏adu.
– Uzupe∏nienie treÊci o Romulusie
i Remusie o teksty interpretujàce
mit.

– Uczeƒ pami´ta odmian´ esse we
wszystkich czasach indicatiwu.
– Uczeƒ zapami´tuje sposób
tworzenia form czasownika od
tematu perfecti oraz czasy
z∏o˝one I–IV koniugacji.
– Uczeƒ rozumie wzgl´dnoÊç
czasów plusquamperfectum
i futurum II.
– Uczeƒ rozumie, jakà czynnoÊç
w stosunku do s∏owa rzàdzàcego
w sk∏adni a.c.i. wyra˝ajà
poszczególne infinitiwy.
– Uczeƒ dostrzega êród∏os∏ów
∏aciƒski w wielu wyrazach
w j´zyku polskim.
– Uczeƒ doskonali umiej´tnoÊci
t∏umaczenia tekstu ∏aciƒskiego
pod wzgl´dem gramatycznym,
j´zykowym i stylistycznym.
– Uczeƒ zaznajamia si´ z tekstami
poszerzajàcymi wiadomoÊci
o poczàtkach Rzymu.
– Uczeƒ dostrzega g∏´bszy problem
spo∏eczno-moralny
w legendarnych dziejach Rzymu.
– Uczeƒ wypowiada si´ w dowolnej
formie na temat zwiàzany
z legendà i jej etycznà wymowà.

– Sport w Grecji.

– Zapoznanie uczniów
z dyscyplinami sportowymi
i ze znaczeniem sportu w Grecji.

– Uczeƒ poznaje dyscypliny
sportowe oraz istotne idee i cele
wychowania sportowego oraz
igrzysk sportowych.

Liczba
godzin
– 1–2
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11.

– Deklinacja III – typ spó∏g∏oskowy
(rzeczownikowy); typ
samog∏oskowy (przymiotnikowy).
– Zapo˝yczenia ∏aciƒskie i s∏owa
∏aciƒskie, dla których brak
odpowiedników w j´zyku
polskim (humanizm,
humanistyczny, humanitarny
itp.).
– Rzymskie rozumienie
wykszta∏cenia jako humanitas.
– Materialne Êwiadectwa zwiàzku
kultury polskiej z rzymskà.

– Zapoznanie uczniów z odmianà
rzeczowników i przymiotników
deklinacji III.
– Nauczenie rozró˝niania
rzeczowników typu spó∏g∏oskowego
i samog∏oskowego.
– Utrwalenie wyst´pujàcych
w przerobionych dotychczas
tekstach synonimów,
paronimów, antonimów.
– Doskonalenie umiej´tnoÊci
poprawnego t∏umaczenia
i analizowania zdania ∏aciƒskiego
pod wzgl´dem gramatycznym.
– Doskonalenie umiej´tnoÊci
pisania przek∏adu poprawnego
pod wzgl´dem j´zykowym
i stylistycznym.
– Przeprowadzenie analizy tekstu
w celu uÊciÊlenia zakresu
znaczeniowego (semantycznego)
wa˝nych poj´ç.
– Pobudzenie refleksji nad
w∏aÊciwym rozumieniem
wychowania, wykszta∏cenia,
inteligencji, kultury,
cz∏owieczeƒstwa.

– Uczeƒ pami´ta paradygmat
deklinacji III typu spó∏g∏oskowego
i samog∏oskowego.
– Uczeƒ zapami´tuje synonimy,
paronimy i antonimy
wyst´pujàce w tekÊcie
(w przerobionych tekstach).
– Uczeƒ potrafi t∏umaczyç
i analizowaç zdania z nowymi
zjawiskami gramatycznymi
(III deklinacja).
– Uczeƒ potrafi napisaç przek∏ad
tekstu ∏aciƒskiego poprawny pod
wzgl´dem j´zykowym,
stylistycznym i rzeczowym.
– Uczeƒ zauwa˝a nieprzek∏adalnoÊç
terminów zapo˝yczonych z j´zyka
∏aciƒskiego i brak odpowiedników
rdzennie polskich.
– Uczeƒ potrafi oceniç, jak
zasadniczà rol´ w ˝yciu
osobistym i spo∏ecznym odgrywa
w∏aÊciwe rozumienie wiedzy,
wykszta∏cenia, wychowania,
kultury.

– Deklinacja III – typ mieszany.
– Kain i Abel. OpowieÊç o braciach.

– Zapoznanie uczniów z grupà
rzeczowników III deklinacji i ich
cechami charakterystycznymi
(typ mieszany: ars, artis; civis,
civis).
– Utrwalenie odmiany III deklinacji
wszystkich typów.
– Wskazanie sposobu tworzenia
przymiotników od rzeczowników
i czasowników (rex – regalis;
sanare – sanabilis) oraz
rzeczowników (z przyrostkiem
-or/-tor) od czasowników
(lego – lector).
– Zapoznanie uczniów z wersjà
∏aciƒskà opowieÊci o Kainie
i Ablu (Wulgata).
– Dokonanie analizy kluczowych
poj´ç tekstu biblijnego (brat,
bratobójstwo, krew).
– Pog∏´bienie refleksji nad
motywem walk bratobójczych
(Kain i Abel, Romulus i Remus
itp.).

– Uczeƒ poznaje i zapami´tuje
cechy odmiany mieszanej
III deklinacji.
– Uczeƒ wykazuje znajomoÊç
wszystkich typów odmiany
III deklinacji.
– Uczeƒ potrafi rozpoznaç
i t∏umaczyç wyrazy pokrewne
(przymiotniki), znajàc wyraz
wyjÊciowy (rzeczownik,
czasownik).
– Uczeƒ pod kierunkiem
nauczyciela dokonuje analizy
rzeczowej wskazanych
fragmentów tekstu biblijnego.
– Uczeƒ wypowiada si´ na tematy
wynik∏e z lektury tekstu
biblijnego, pog∏´biajàc w∏asne
refleksje z nimi zwiàzane.

Liczba
godzin
–3

12.
Liczba
godzin
– 3–4
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13.

– Zaimek qui, quae, quod; is, ea, id;
idem, eadem, idem.
– Zdanie wzgl´dne.
– Po∏àczenie wzgl´dne zdaƒ.
– Mit o Herkulesie.
– Jak rozumieç j´zyk mitu?

– Przypomnienie odmiany zaimka
pytajàcego quis? quid?
– Zapoznanie uczniów z odmianà
zaimka wzgl´dnego qui
i wskazujàcego is, idem oraz z ich
charakterystycznymi cechami.
– åwiczenie umiej´tnoÊci
rozpoznawania, tworzenia
i zastosowania form zaimków
w zdaniach.
– Doskonalenie techniki
t∏umaczenia tekstu.
– Zapoznanie uczniów z ró˝nymi
metodami interpretacji mitów.

– Uczeƒ zapami´tuje odmian´
zaimka wzgl´dnego (przez analogi´ do quis? quid?) oraz zaimka
wskazujàcego is, ea, id (ille) –
przez analogi´ do rzeczowników
I i II deklinacji.
– Uczeƒ potrafi operowaç formami
poznanych zaimków i zastosowaç
je w ró˝nych sytuacjach
(çwiczenia).
– Uczeƒ potrafi t∏umaczyç teksty
zawierajàce zaimki w ró˝nych
funkcjach.
– Uczeƒ rozumie symbolik´ mitu
o Herkulesie.

– Coniunctivus
praesentis, imperfecti
activi i passivi I–IV koniugacji
i s∏owa posi∏kowego esse.
– Zdania celowe i dope∏nieniowe:
spójniki ut, ne.
– Coniunctivus w zdaniu g∏ównym.
– Marek Tuliusz Cyceron – wa˝ne
fakty z ˝ycia mówcy-polityka.

– Zapoznanie uczniów z formami
coniunctiwu praesentis,
imperfecti activi i passivi
czasowników I–IV koniugacji
oraz s∏owa posi∏kowego esse
i z ich funkcjà w zdaniach
celowych i dope∏nieniowych.
– Zwrócenie uwagi na funkcj´
coniunctiwu w zdaniach
g∏ównych.
– Doskonalenie umiej´tnoÊci
analizowania podrz´dnie
z∏o˝onego zdania ∏aciƒskiego.
– Zapoznanie uczniów ze
sposobem tworzenia
rzeczowników abstrakcyjnych
(przyrostki -tia/-itia).
– åwiczenie p∏ynnego czytania
tekstu.
– Zapoznanie uczniów z postacià
Cycerona i wybranymi faktami
z jego ˝ycia.

– Uczeƒ rozró˝nia zdania celowe
(dope∏nieniowe) i potrafi je
analizowaç.
– Uczeƒ potrafi t∏umaczyç
coniunctivus w zdaniu
g∏ównym, rozró˝niajàc funkcj´
jego czasów.
– Uczeƒ potrafi zastosowaç
odpowiednie formy coniunctiwu
w zdaniach pobocznych
i g∏ównych.
– Uczeƒ potrafi tworzyç
rzeczowniki abstrakcyjne od
przymiotników i zapami´taç ich
znaczenie.
– Uczeƒ samodzielnie lub
z pomocà nauczyciela analizuje
i t∏umaczy tekst z zatosowaniem
poznanych form gramatycznych
i struktur sk∏adniowych
(zw∏aszcza zdaƒ pobocznych
z coniunctiwem).
– Uczeƒ zna 2–3 d∏u˝szych
sentencji poetów i prozaików
∏aciƒskich.
– Uczeƒ zapoznaje si´ z postacià
Cycerona, wa˝nymi faktami
z jego ˝ycia oraz wybranymi
poglàdami i ideami.

Liczba
godzin
–3

14.
Liczba
godzin
–3
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15.
Liczba
godzin
– 3–4

– Coniunctivus perfecti,
plusquamperfecti activi i passivi
I–IV koniugacji oraz s∏owa
posi∏kowego esse.
– Zdania warunkowe (okres
rzeczywisty, mo˝liwy,
nierzeczywisty).
– Coniunctivus w zdaniu g∏ównym.
– O niewolnikach i niewolnictwie
od staro˝ytnoÊci do
wspó∏czesnoÊci.

– Zapoznanie uczniów z formami
coniunctiwu perfecti,
plusquamperfecti activi i passivi
I–IV koniugacji oraz s∏owa
posi∏kowego esse i ich funkcjà
w zdaniach warunkowych.
– Wyçwiczenie rozpoznawania
i tworzenia form coniunctiwu.
– Wyçwiczenie umiej´tnoÊci
t∏umaczenia coniunctiwu
w zdaniach warunkowych
i g∏ównych.
– Doskonalenie sztuki przek∏adu
pisemnego.
– Poszerzenie i pog∏´bienie
wiadomoÊci o niewolnictwie
(próba wyjÊcia poza wiedz´
schematycznà i przypadkowà
na temat niewolnictwa
w staro˝ytnoÊci).
– Refleksja nad wolnoÊcià
i niewolnictwem jako stanem
wewn´trznym.

– Uczeƒ osiàga bieg∏oÊç
w rozpoznawaniu i tworzeniu
form coniunctiwu perfecti,
plusquamperfecti activi i passivi
I–IV koniugacji oraz s∏owa
posi∏kowego esse.
– Uczeƒ potrafi t∏umaczyç
i analizowaç zdania warunkowe.
– Uczeƒ potrafi napisaç przek∏ad
tekstu ∏aciƒskiego poprawny pod
wzgl´dem j´zykowym
i stylistycznym.
– Uczeƒ zdobywa pog∏´bionà
wiedz´ na temat niewolnictwa
w staro˝ytnoÊci.
– Uczeƒ rozumie potrzeb´ refleksji
nad istotà wolnoÊci oraz niewoli
zewn´trznej i wewn´trznej
(wolnoÊç w Êwietle prawa,
wolnoÊç ducha itd.).

16.

– Deklinacja IV i V.
– Fragment z dzie∏a Cycerona
O rzeczypospolitej (De re publica),
np. I 39 nn.

– Zapoznanie uczniów z deklinacjà
IV i V.
– UÊwiadomienie uczniom
trudnoÊci w t∏umaczeniu
pewnych poj´ç (pola semantyczne
w dwóch j´zykach cz´sto si´ ze
sobà nie pokrywajà).
– Doskonalenie umiej´tnoÊci
poprawnego pod wzgl´dem
rzeczowym i stylistycznym
przek∏adu pisemnego.
– Zapoznanie z terminami
wa˝nymi dla zrozumienia istoty
paƒstwa wolnych
i odpowiedzialnych obywateli
oraz z uniwersalnymi kryteriami
wspólnoty paƒstwowej.
– Wskazywanie w∏aÊciwych metod
przy interpretacji tekstu
(potrzeba definiowania poj´ç lub
znajdowania tych definicji).

– Uczeƒ rozumie i zapami´tuje
cechy odmian rzeczowników
deklinacji IV i V.
– Uczeƒ rozpoznaje formy
rzeczowników deklinacji IV i V
w tekÊcie.
– Uczeƒ poznaje zakres
znaczeniowy (semantyczny)
poj´ç ∏aciƒskich zwiàzanych
z rzymskà teorià paƒstwa.
– Uczeƒ zauwa˝a zmiennoÊç
znaczeƒ wyrazów i poj´ç
odnoszàcych si´ do paƒstwa
w jego historycznym rozwoju.
– Uczeƒ zauwa˝a uniwersalnoÊç
kryteriów antycznych
(w definicji Cycerona)
okreÊlajàcych wspólnot´
paƒstwowà.

Liczba
godzin
–3
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17.

– Wskazanie lub przypomnienie
– Participium futuri activi.
sposobu tworzenia participium
– Infinitivus futuri activi.
futuri activi.
– Accusativus cum infinitivo futuri
– ObjaÊnienie lub przypomnienie
activi.
sposobu t∏umaczenia participium
– O ucztowaniu – obyczaje biesiadne.
futuri activi (p.f.a.), poniewa˝
j´zyk polski nie zna takiego
imies∏owu.
– Zwrócenie uwagi na funkcj´, jakà
pe∏ni p.f.a. w zdaniu (przydawka,
orzecznik).
– Pokazanie na przyk∏adach, ˝e
po∏àczenie p.f.a. ze s∏owem esse
wyra˝a zamiar, ch´ç.
– Zwrócenie uwagi (na przyk∏adach),
˝e infinitivus futuri activi (p.f.a.)
+ esse wyst´puje tylko w sk∏adni
a.c.i. oraz n.c.i.
– Przypomnienie i utrwalenie
u˝ycia zaimka osobowego oraz
zwrotnego w konstrukcji a.c.i.
– Wyçwiczenie sposobu tworzenia,
t∏umaczenia i u˝ycia p.f.a. oraz
infinitiwu futuri activi.
– Zestawienie (powtórzenie w celu
utrwalenia) wszystkich
poznanych infinitiwów w sk∏adni
a.c.i. i n.c.i.
– Doskonalenie umiej´tnoÊci
t∏umaczenia tekstu ciàg∏ego oraz
sentencji.
– Zapoznanie ucznia z obyczajami
biesiadnymi.

– Uczeƒ potrafi rozpoznaç
i utworzyç od czasowników
ró˝nych koniugacji participium
futuri activi (p.f.a.) oraz
infinitivus futuri activi.
– Uczeƒ utrwala umiej´tnoÊci
rozpoznawania i tworzenia
dotychczas poznanych
participiów i inifinitiwów oraz
coniunctiwu.
– Uczeƒ potrafi t∏umaczyç
i analizowaç zdania z u˝yciem
poznanych form fleksyjnych
i sk∏adniowych.
– Uczeƒ rozwija umiej´tnoÊci
poprawnego j´zykowo
i stylistycznie przek∏adu na
j´zyk polski.
– Uczeƒ poznaje obyczaje
biesiadne w Grecji oraz Rzymie
i potrafi rozpoznaç je
w lekturach pozaszkolnych.

– ObjaÊnienie poj´cia zdania
pytajnego niezale˝nego
i zale˝nego.
– Zapoznanie z budowà zdania
pytajnego zale˝nego oraz
z u˝yciem coniunctiwu.
– Utrwalenie rozumienia zasad
consecutio temporum.
– åwiczenie umiej´tnoÊci
t∏umaczenia zdaƒ pytajnych
zale˝nych ze zwróceniem uwagi
na zasad´ consecutio temporum.
– Utrwalenie rozró˝niania zdaƒ
pytajnych i przydawkowych
(wzgl´dnych).
– Wspomaganie samodzielnej pracy
uczniów nad t∏umaczeniem
tekstu.
– Uczenie formy dyskusji na temat
wynikajàcy z treÊci tekstu.

– Uczeƒ rozumie poj´cie zdania
pytajnego zale˝nego.
– Uczeƒ rozumie i zapami´tuje
zasad´ consecutio temporum.
– Uczeƒ nabywa umiej´tnoÊci
t∏umaczenia i analizowania
zdaƒ pytajnych zale˝nych,
rozumiejàc zasad´ consecutio
temporum.
– Uczeƒ rozpoznaje rodzaje zdaƒ
podrz´dnych poznanych
wczeÊniej (zdania wzgl´dne,
celowe [ut finale, ut obiectivum],
warunkowe, pytajne zale˝ne).
– Uczeƒ doskonali umiej´tnoÊci
analizowania i t∏umaczenia
tekstu, pami´tajàc zasad´
consecutio temporum.
– Uczeƒ bierze udzia∏ w dyskusji
nad uniwersalnym problemem
dobra wspólnego i tego, co mu
zagra˝a.

Liczba
godzin
–2

18.
Liczba
godzin
– 3–4

– Zdania pytajne zale˝ne –
consecutio temporum.
– Fragment z dzie∏a Cycerona
O rzeczypospolitej (De re publica).
– Dobro wspólne a z∏o spo∏eczne.

Zadania nauczyciela

Za∏o˝one osiàgni´cia uczniów
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19.

– Cum historicum, cum causale,
cum temporale.
– Wró˝biarstwo w Grecji i Rzymie.

– Utrwalenie zasad consecutio
temporum z wprowadzeniem
zdaƒ czasowych i przyczynowych
ze spójnikiem cum.
– Wspomaganie pracy uczniów
w samodzielnym t∏umaczeniu
tekstu.
– Zapoznanie ze zjawiskiem
spo∏ecznym, jakim by∏o
wró˝biarstwo w Grecji i Rzymie
oraz racjonalistycznym
stosunkiem Cycerona do
wró˝enia.

– Uczeƒ utrwali∏ znajomoÊç zasady
consecutio temporum.
– Uczeƒ potrafi rozró˝niaç
i t∏umaczyç zdania czasowe
i przyczynowe ze spójnikiem
cum.
– Uczeƒ doskonali umiej´tnoÊci
poprawnego stylistycznie
t∏umaczenia tekstu.
– Uczeƒ poznaje istot´
wró˝biarstwa antycznego
i stosunek do niego ludzi
wykszta∏conych.

– Czasowniki volo, nolo, malo.
– Co to jest „pieska filozofia”, czyli
o cynikach.

– Zapoznanie uczniów z odmianà
czasowników volo, nolo, malo.
– Zwrócenie uwagi na form´
zakazu (noli, nolite z infinitiwem).
– U∏atwienie zapami´tania
odmiany czasowników volo, nolo,
malo przez wskazanie na regularnoÊç ich odmiany poza czasem
teraêniejszym.
– åwiczenie poprawnych form
koniugacyjnych volo, nolo, malo.
– åwiczenie poprawnego pod
wzgl´dem gramatycznym
i rzeczowym t∏umaczenia zdania
∏aciƒskiego.
– åwiczenie rytmicznego czytania
wierszowanych sentencji
∏aciƒskich (heksametr
i pentametr).
– Zapoznanie uczniów z wa˝nymi
przedstawicielami filozofii
cynickiej oraz istotà ich etyki.

– Uczeƒ poznaje i zapami´tuje
odmian´ volo, nolo, malo
w praesens i innych czasach.
– Uczeƒ potrafi rozpoznaç
w zdaniach ró˝ne formy
czasowników volo, nolo, malo
oraz tworzyç formy tych
czasowników odpowiednio do
potrzeb (tabele, zdania itp.).
– Uczeƒ doskonali umiej´tnoÊci
t∏umaczenia tekstu ∏aciƒskiego,
(np. wychwytujàc istot´
anegdotycznej treÊci).
– Uczeƒ çwiczy rytmicznà
recytacj´ wiersza ∏aciƒskiego
(heksametru, pentametru).
– Uczeƒ zapoznaje si´ z filozofià
cynickà. Umie odró˝niç
cynicyzm od cynizmu.

– Teatr w Grecji.

– Zapoznanie uczniów ze znaczeniem teatru w Grecji:
a) geneza teatru jako wa˝nego
elementu obrz´dów ku czci
Dionizosa;
b) agon tragediowy i twórcy
tragedii;
c) organizacja przedstawieƒ
teatralnych;
d) geneza teatru jako budowli.
Najwa˝niejsze teatry greckie.
Teatry rzymskie – przyczyny
ró˝nic w ich konstrukcji
w porównaniu z greckimi.

– Uczeƒ poznaje rol´ i znaczenie
teatru w ˝yciu religijnym
i spo∏ecznym w Grecji.
– Uczeƒ poznaje genez´ teatru jako
miejsce agonu tragediowego.
– Uczeƒ poznaje genez´ teatru jako
budowli, potrafi wymieniç
przyk∏ady takich budowli.
– Uczeƒ zna ró˝nice mi´dzy
teatrem greckim i rzymskim.

Liczba
godzin
–2

20.
Liczba
godzin
– 2–3

20b.
Liczba
godzin
– 1–2
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21.

– Participium praesentis activi.
– Participium zast´pujàce zdanie
podrz´dne.
– Sk∏adnia imion miast.
– Wyrocznia delficka i jej rola
w historii Grecji.
– ReligijnoÊç grecka.

– Zapoznanie uczniów ze sposobem
tworzenia i odmianà participium
praesentis activi (p.p.a.)
czasowników I–IV koniugacji.
– Zwrócenie uwagi na stosunek
p.p.a. do orzeczenia zdania.
– Ukazanie równorz´dnoÊci p.p.a.
ze zdaniem okolicznikowym
(czynnoÊç wyra˝ona przez p.p.a.
dok∏adnie odpowiada czynnoÊci
wyra˝onej zdaniem
okolicznikowym).
– Wskazanie pochodzenia wyrazów
typu: agent, laborant itd.
– Zaznajomienie uczniów
z charakterystycznà dla j´zyka
∏aciƒskiego bezprzyimkowà
sk∏adnià imion miast.
– Czuwanie nad samodzielnà pracà
uczniów przy t∏umaczeniu tekstu.
– Zaznajomienie uczniów ze
znaczeniem wychowawczym
(kszta∏towanie moralnoÊci)
spo∏ecznym i politycznym
wyroczni w Delfach.

– Uczeƒ zapami´tuje (utrwala)
sposób tworzenia i odmian´
participium praesentis activi
(p.p.a.).
– Uczeƒ rozumie pochodzenie
wyrazów typu agent, laborant.
– Uczeƒ rozumie funkcj´
participium w zdaniu.
– Uczeƒ zapami´tuje zasady
sk∏adni imion miast i potrafi
zastosowaç je w praktyce.
– Uczeƒ rozumie budow´
zapo˝yczeƒ z ∏aciƒskich form
participium praesentis activi
funkcjonujàcych w j´zyku
polskim.
– Uczeƒ poprawnie t∏umaczy tekst
pod kierunkiem nauczyciela
i samodzielnie.
– Uczeƒ rozumie istotnà rol´
wyroczni delfickiej w dziejach
kultury greckiej.

– Zwrot ablativus absolutus.
– Wojny perskie.
– Persowie Ajschylosa.

– Przypomnienie sposobu
tworzenia participiów: particium
praesentis activi oraz particpium
perfecti passivi.
– Zapoznanie ze zwrotem ablativus
absolutus (abl. abs.) i sposobami
jego t∏umaczenia.
– Utrwalenie umiej´tnoÊci
rozpoznawania i t∏umaczenia
zwrotu ablativus absolutus.
– Zapoznanie uczniów
z oddzia∏ywaniem wypadków
historycznych (wojna z Persami)
na literatur´ i sztuk´.
– Pokazanie niezwyk∏ej koncepcji
tragedii Persowie Ajschylosa
i zdolnoÊci autora wczuwania si´
w tragiczne po∏o˝enie wroga.

– Uczeƒ pozna∏ sposób tworzenia
i t∏umaczenia zwrotu ablativus
absolutus.
– Uczeƒ utrwala rozpoznawanie
i sposób t∏umaczenia abl. abs.
w zdaniu.
– Uczeƒ zapoznaje si´ z treÊcià
tragedii Persowie Ajschylosa
i sposobem eksploatacji
aktualnych wydarzeƒ jako
tematu sztuki.
– Uczeƒ dostrzega istotne
wartoÊci tragedii Ajschylosa,
jako jedne z najtrudniejszych,
ale wysokich wyznaczników
Êródziemnomorskiej cywilizacji
(stosunek do wroga).

– Gerundivum jako przydawka.
– Znaczenie szko∏y Pitagorasa
w dziejach filozofii greckiej.

– Zaznajomienie ze sposobem
tworzenia gerundivum od
czasowników I–IV koniugacji.
– Zaznajomienie ze sposobem
t∏umaczenia gerundivum jako
przydawki.
– Doskonalenie techniki i analizy
rzeczowej tekstu.

– Uczeƒ opanowa∏ sposób
tworzenia i t∏umaczenia
gerundivum.
– Uczeƒ zna i rozró˝nia wszystkie
participia i sposób ich
t∏umaczenia.
– Uczeƒ rozró˝nia kilka sposobów
wyra˝enia celu (np. Multi convenerant ad ludos spectandos; ludos
spectatum; ut ludos spectarent).

Liczba
godzin
– 3–4

22.
Liczba
godzin
– 3–4

23.
Liczba
godzin
– 3–4
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Za∏o˝one osiàgni´cia uczniów
– Uczeƒ rozumie poj´cie
antonimów i zapami´tuje s∏owa
o przeciwnym znaczeniu.
– Uczeƒ rozumie ró˝nic´ mi´dzy
przek∏adem dos∏ownym
a poprawnym j´zykowo
i stylistycznie.
– Uczeƒ rozumie donios∏oÊç
odkryç Pitagorasa w nauce
i muzyce europejskiej.
– Uczeƒ rozumie wartoÊç sztuki
milczenia-s∏uchania w ˝yciu
codziennym, zawodowym,
artystycznym.
– Uczeƒ rozumie potrzeb´
refleksji nad w∏asnym
zachowaniem w ró˝nych
sytuacjach ˝yciowych.

24.
Liczba
godzin
– 3–4

25.
Liczba
godzin
–4

26

– Uczeƒ odró˝nia gerundium
i gerundivum; potrafi t∏umaczyç
obydwie formy w kontekÊcie
zdaniowym.
– Uczeƒ zna odmian´ zaimków
wskazujàcych i rozró˝nia je
w tekÊcie.
– Uczeƒ umie analizowaç zdanie
pod wzgl´dem gramatycznym
i leksykalnym.
– Uczeƒ zyskuje uporzàdkowanà
wiedz´ na temat procesu
i etapów kszta∏cenia w szkole
rzymskiej.
– Uczeƒ rozumie, na czym
powinien polegaç jego w∏asny
rozwój intelektualny i duchowy.

– Gerundium.
– Zaimki hic, ille, iste, ipse.
– Wybrane sentencje z dzie∏ (np.
Seneki, Cycerona) o dà˝eniu do
màdroÊci.
– Kszta∏cenie, wiedza i màdroÊç.
Miara klasyczna.

– Zaznajomienie uczniów ze
sposobem tworzenia gerundium,
jego u˝yciem i sposobem
t∏umaczenia.
– Zapoznanie uczniów z odmianà
zaimków wskazujàcych.
– Kierowanie przek∏adem tekstu
i jego analizà gramatycznà
i rzeczowà.
– åwiczenie rytmicznego czytania
heksametru i pentametru.

– Coniugatio periphrastica passiva.
– Dzie∏o Cycerona i kszta∏cenie
retoryczne w Rzymie.

– Zapoznanie uczniów z coniugatio – Uczeƒ dostrzega konstrukcj´
wyra˝ajàcà koniecznoÊç
periphrastica passiva.
i zna technik´ t∏umaczenia
– Doskonalenie techniki przek∏adu
coniugatio periphrastica passiva.
i analizy rzeczowej tekstu.
– Uczeƒ rozumie ró˝nic´ mi´dzy
– Zaznajomienie ze sposobem
przek∏adem filologicznym
kszta∏cenia mówcy-polityka
a literackim.
(osoby publicznej) w staro˝ytnym
– Uczeƒ poznaje istot´ i rol´
Rzymie.
kszta∏cenia retorycznego
w Rzymie.
– Uczeƒ potrafi oceniç rol´
wykszta∏cenia u osób
publicznych decydujàcych
o ˝yciu spo∏ecznym (w antyku
i wspó∏czesnoÊci).
– Uczeƒ jest Êwiadomy
odpowiedzialnoÊci instytucji
paƒstwowych za poziom
kszta∏cenia w spo∏eczeƒstwach
wspó∏czesnych.
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Za∏o˝one osiàgni´cia uczniów
– Uczeƒ rozumie odpowiedzialnoÊç
osób publicznych za
wypowiadane s∏owo.
– Uczeƒ wyrabia sobie zdanie na
temat odpowiedzialnoÊci za
kszta∏cenie w∏asne.

26.
Liczba
godzin
–3

27.
Liczba
godzin
– 2–3

– Czasownik eo, ire, ii, itum
i z∏o˝enia.
– Czasownik fio, fieri, factus sum.
– Jak czytaç i co czytaç – porady
autorów staro˝ytnych
i wspó∏czesnych.
– O bibliotekach w Grecji i Rzymie.

– Zapoznanie uczniów z odmianà
czasownika eo, ire, ii, itum
w praesens.
– Analizowanie zdania z u˝yciem
ró˝nych form czasownika eo.
– Przeçwiczenie z uczniami
rozpoznawania form czasownika
eo w ró˝nych czasach i trybach
oraz homonimów podobnych
m.in. do form czasownika ire.
– Przypomnienie uczniom
czasowników z∏o˝onych ze
znanymi przyimkami (np. venio)
i przeçwiczenie tworzenie form
z∏o˝onych z czasownika eo.
– Zapoznanie uczniów z odmianà
czasownika fio.
– Usprawnianie techniki
t∏umaczenia tekstu ciàg∏ego
i dbanie o poprawny styl
przek∏adu tekstu.
– Doskonalenie kultury dyskusji
nad treÊcià tekstu.
– åwiczenie rytmicznego czytania
dystychu elegijnego.
– Zapoznanie uczniów
z powstaniem oraz rozwojem
bibliotek i czytelnictwa w Grecji
i Rzymie.

– Uczeƒ poznaje i zapami´tuje
odmian´ czasownika eo i fio.
– Uczeƒ rozpoznaje formy
czasownika eo i fio w ró˝nych
czasach i trybach w oderwaniu
i w kontekÊcie.
– Uczeƒ zapami´tuje znaczenia
czasowników z∏o˝onych z eo
i przedrostków (znajàc
znaczenia przyimków).
– Uczeƒ potrafi samodzielnie
t∏umaczyç i analizowaç pod
wzgl´dem rzeczowym tekst
ciàg∏y.
– Uczeƒ poznaje metod´ uwa˝nego
czytania, rozwija umiej´tnoÊç
wyboru wartoÊciowej literatury,
potrafi robiç notatki z czytanej
lektury.
– Uczeƒ przeprowadza apologi´
czytelnictwa (w sposób
dowolny).
– Uczeƒ doskonali umiej´tnoÊç
rytmicznego czytania dystychu
elegijnego.
– Uczeƒ zapoznaje si´
z powstaniem oraz rozwojem
bibliotek i czytelnictwa w Grecji
i Rzymie.

– Czasownik fero i composita.
– Domena polityki, domena religii
na przyk∏adzie fragmentu
Ewangelii wed∏ug Êw. Marka.

– Zapoznanie uczniów
z osobliwoÊciami odmiany
czasownika fero.
– Wyçwiczenie umiej´tnoÊci
rozpoznawania i tworzenia
ró˝nych form czasownika fero
i jego z∏o˝eƒ.
– Zwrócenie uwagi na zapo˝yczenia
czasownika fero i jego z∏o˝enia
w j´zyku polskim (i innych
j´zykach europejskich).
– Przeprowadzenie analizy
rzeczowej fragmentu tekstu
ewangelicznego z koniecznym
komentarzem.
– Kszta∏cenie umiej´tnoÊci
wyra˝ania w∏asnego zdania na
temat powinnoÊci cz∏owieka: jako
obywatela i jako osoby.

– Uczeƒ zapami´tuje odmian´
czasownika fero w praesens act.
i pass.
– Uczeƒ rozpoznaje i tworzy ró˝ne
formy czasownika fero i jego
z∏o˝eƒ.
– Uczeƒ potrafi dostrzec êród∏os∏ów
∏aciƒski (od czasownika fero
i jego z∏o˝eƒ) w wyrazach
polskich oraz w innych j´zykach
europejskich.
– Dzi´ki analizie i komentarzom
uczeƒ zdobywa przygotowanie
do czytania i rozumienia tekstu
biblijnego.
– Uczeƒ wypowiada si´ na temat
powinnoÊci cz∏owieka: jako
obywatela i jako osoby.
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28.

– Verba deponentia I–IV koniugacji. – Powtórzenie i utrwalenie
wiadomoÊci na temat strony
– „Poznaj samego siebie”, czyli
biernej.
sokratejska antropologia i etyka.
– Przypomnienie poznanych ju˝
czasowników z grupy verba
deponentia.
– Poszerzenie zasobu s∏ownictwa
z zakresu verba deponentia.
– Uzupe∏nenie wiadomoÊci
o participiach tworzonych od
verba deponentia.
– Doskonalenie umiej´tnoÊci
t∏umaczenia tekstu ∏aciƒskiego
z zawartymi w nim konstrukcjami
sk∏adniowymi oraz z verba
deponentia.
– U∏atwienie zapami´tywania
s∏ówek dzi´ki wiadomoÊciom
ze s∏owotwórstwa (czasowniki
z∏o˝one).
– Zapoznanie z poglàdami
Sokratesa na temat wiedzy
i dobra oraz niewiedzy
i z∏a moralnego jako wa˝nymi
ogniwami psychologicznej
i filozoficznej wiedzy o cz∏owieku
(w staro˝ytnoÊci i dziÊ).

– Uczeƒ rozpoznaje formy strony
biernej.
– Uczeƒ potrafi t∏umaczyç formy
deponencjów.
– Uczeƒ nabywa coraz wi´kszej
bieg∏oÊci w t∏umaczeniu zdaƒ
∏aciƒskich z∏o˝onych
wspó∏rz´dnie i podrz´dnie.
– Uczeƒ rozumie problematyk´
filozoficznà zawartà w tekÊcie
o Sokratesie.
– Uczeƒ potrafi wypowiedzieç si´
(ustnie lub w formie pisemnej)
na poruszony na lekcji temat.

– Zapoznanie uczniów z grupà
– Verba semideponentia
czasowników zwanych verba
I–IV koniugacji.
semideponentia i verba defectiva
– Verba defectiva.
oraz ze sposobem ich
– O odpowiedzialnoÊci ludzi w∏adzy
t∏umaczenia.
za sytuacj´ w paƒstwie
– Wyçwiczenie rozpoznawania
(np. Cicero, De officiis).
i tworzenia form czasowników
oraz ich u˝ycia w zdaniu.
– Powtórzenie i utrwalenie a.c.i.,
n.c.i. oraz czasowników
z∏o˝onych.
– Doskonalenie techniki
t∏umaczenia i poprawnoÊci
j´zykowej oraz stylistycznej
pisemnego przek∏adu tekstu.
– Poprowadzenie dyskusji (lub
innej formy lekcji) nad cechami
koniecznymi dla administratora
dobrem publicznym.

– Uczeƒ zapami´tuje formy
podstawowe czasowników
z niewielkiej grupy verba
semideponentia i defectiva.
– Uczeƒ potrafi prawid∏owo
t∏umaczyç ró˝ne formy tych
czasowników w zdaniu
i w oderwaniu od kontekstu.
– Uczeƒ potrafi przet∏umaczyç
tekst i nadaç mu w∏aÊciwà
form´ w j´zyku polskim.
– Uczeƒ wypowiada si´ (ustnie
lub pisemnie) na temat
wymagaƒ, jakie powinno si´
stawiaç kandydatowi na
stanowisko publiczne.

Liczba
godzin
– 3–4

29.
Liczba
godzin
– 3–4

28

Zadania nauczyciela

Za∏o˝one osiàgni´cia uczniów
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Za∏o˝one osiàgni´cia uczniów

30.

– Zdania skutkowe, zdania
podmiotowe.
– SprzecznoÊci i trudnoÊci systemu
demokratycznego.
– Arystydes Sprawiedliwy
i ostracyzm.

– Zaznajomienie uczniów z budowà
zdaƒ skutkowych i podmiotowych.
– Nauczenie rozró˝niania rodzajów
zdaƒ podrz´dnych ze spójnikiem
ut.
– Doskonalenie umiej´tnoÊci
t∏umaczenia tekstu i poprawnego
stylistycznie przek∏adu
pisemnego.
– Wykorzystanie przyk∏adu
osobowoÊci Arystydesa i jego losu
jako modelu cz∏owieka w roli
publicznej.
– Zorganizowanie dyskusji
panelowej na temat wartoÊci
i s∏aboÊci systemu demokratycznego
(lub inna forma lekcji).

– Uczeƒ rozumie budow´ zdaƒ
skutkowych i podmiotowych.
– Uczeƒ potrafi rozró˝niç
i zastosowaç w∏aÊciwy czas
coniunctiwu w zdaniach
podrz´dnych ze spójnikiem ut.
– Uczeƒ rozumie budow´
czasowników z∏o˝onych
i zjawisko przeg∏osu.
– Uczeƒ potrafi samodzielnie lub
z pomocà nauczyciela
przet∏umaczyç tekst
z rozbudowanymi zdaniami
z∏o˝onymi.
– Uczeƒ, zapoznajàc si´ z postacià
i kolejami ˝ycia Arystydesa,
potrafi doceniç postaw´
odpowiedzialnoÊci w ˝yciu
publicznym.
– Uczeƒ rozumie mocne oraz
s∏abe strony demokracji
i wypowiada si´ na ich temat,
korzystajàc z wiedzy zdobytej
na lekcji j´zyka ∏aciƒskiego
i historii.

– Medycyna grecka.

– Zapoznanie uczniów z krótkà
historià medycyny greckiej jako
podstawowego ogniwa medycyny
europejskiej.

– Uczeƒ poznaje w zarysie dzieje
medycyny greckiej i jej zwiàzku
z religià i filozofià.
– Uczeƒ rozumie bezpoÊredni
zwiàzek medycyny staro˝ytnej
z nowo˝ytnà i wspó∏czesnà.
– Uczeƒ rozumie aktualnoÊç etyki
hippokratejskiej.

– Stopniowanie przymiotników.
– Tworzenie i stopniowanie
przys∏ówków.
– Ablativus comparativus.
– Genetivus partitivus.
– PrzyjemnoÊç o wielu obliczach:
wybrane zagadnienie z dziedziny
etyki (np. przyjemnoÊç – voluptas
– w uj´ciu ró˝nych szkó∏
filozoficznych).

– Zapoznanie uczniów z zasadami
stopniowania regularnego
przymiotników i przys∏ówków.
– Wyçwiczenie odmiany
przymiotnika w stopniu
wy˝szym.
– åwiczenie umiej´tnoÊci
rozpoznawania i t∏umaczenia
przymiotników oraz przys∏ówków
w stopniu wy˝szym i najwy˝szym
w zdaniu i w oderwaniu
od kontekstu.
– Zapoznanie uczniów ze
stopniowaniem nieregularnym
przymiotników i przys∏ówków.
– Wyçwiczenie rozumienia sk∏adni
ablativus comparativus, genetivus
partitivus.
– ObjaÊnienie zakresu
znaczeniowego kluczowych
wyrazów tekstu filozoficznego
(np. voluptas, libido).

– Uczeƒ zna zasady stopniowania
przymiotników i przys∏ówków.
– Uczeƒ potrafi odmieniaç
przymiotnik w stopniu wy˝szym.
– Uczeƒ rozumie i poprawnie
t∏umaczy sk∏adni´ ablativus
comparativus i genetivus
partitivus.
– Uczeƒ doskonali swoje
umiej´tnoÊci t∏umaczenia
i przek∏adu tekstu filozoficznego.
– Uczeƒ poznaje stanowiska
filozofów greckich na temat
przyjemnoÊci.
– Uczeƒ poznaje stanowisko
psychologii humanistycznej na
temat przyjemnoÊci.
– Uczeƒ wyrabia sobie w∏asny
poglàd na temat skutków
osobowoÊciowych i spo∏ecznych
wywo∏anych przez ˝ycie na
poziomie impulsywnym.

Liczba
godzin
– 3–4

30b.
Liczba
godzin
– 1–2

31.
Liczba
godzin
– 4–5
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– Uczeƒ rozumie potrzeb´
doskonalenia sfery instynktownej
i emocjonalnej (panowania nad
nimi rozumem i wolà).

32.

– Liczebniki g∏ówne i porzàdkowe.
– Kalendarz juliaƒski i gregoriaƒski.

– Zebranie i utrwalenie liczebników
g∏ównych i porzàdkowych od 1
(uczniowie poznali je, numerujàc
poszczególne jednostki
tematyczne i lekcyjne).
– Zapoznanie z odmianà
liczebników g∏ównych 1–3.
– åwiczenie odczytywania
liczebników w formie s∏ownej
z formy cyfrowej rzymskiej oraz
zapisywanie formy cyfrowej na
podstawie s∏ownej.
– åwiczenie u˝ycia ablatiwu
temporis i accusatiwu trwania
w czasie wyra˝onych przez
liczebniki.
– Zapoznanie uczniów z formami
wyra˝ania wieku ˝ycia.
– Zapoznanie uczniów z historià
kalendarza i nazewnictwa dni
oraz miesi´cy w ró˝nych j´zykach.

– Uczeƒ systematyzuje wiadomoÊci
na temat liczebników g∏ównych
i porzàdkowych.
– Uczeƒ zapami´tuje odmian´
liczebników 1–3.
– Uczeƒ potrafi odczytaç daty
s∏owne i cyfrowe.
– Uczeƒ potrafi u˝yç w zdaniu
ablativus temporis wyra˝ony
przez liczebniki.
– Uczeƒ potrafi okreÊliç po ∏acinie
okresy ˝ycia i por´ dnia (godzin´).
– Uczeƒ rozumie ró˝nic´ mi´dzy
kalendarzem juliaƒskim
a gregoriaƒskim.
– Uczeƒ zapami´tuje przys∏owia
i sentencje zwiàzane
z liczebnikami.
– Uczeƒ poznaje pochodzenie
nazw dni tygodnia oraz miesi´cy
w ró˝nych j´zykach.

– Utrwalenie materia∏u j´zykowego.
– Sztuka zapami´tywania
i çwiczenie pami´ci (np. fragment
dzie∏a Kwintyliana
Institutio oratoria).
– Najstarsze formy
mnemotechniczne
stosowane przez pieÊniarzy
przedhomeryckich (ludowa
twórczoÊç ustna).
– åwiczenie pami´ci jako cel
edukacji w szkole staro˝ytnej.
– Czym jest pami´ç jak jà çwiczyç?

– Dokonanie podsumowania
dotychczasowej nauki.
– Sprawdzenie i nagrodzenie
uczniów za wykazane walory
literackie w przek∏adzie tekstu
∏aciƒskiego.
– Przeprowadzenie analizy
rzeczowej i interpretacji
przet∏umaczonego tekstu
(np. z dziedziny retoryki lub
dydaktyki).
– Zapoznanie uczniów ze zjawiskiem
mnemotechniki i ustnej twórczoÊci
w epoce przedliterackiej.
– Podsumowanie celu i sensu
uczenia si´ j´zyka ∏aciƒskiego
i uczenia si´ w ogóle.

– Uczeƒ poprawnie t∏umaczy
fragment tekstu z dziedziny
pedagogiki staro˝ytnej.
– Uczeƒ dokonuje analizy
kluczowych poj´ç tekstu.
– Uczeƒ dowiaduje si´, ˝e przed
poznaniem pisma twórczoÊç
prozaiczna i poetycka mia∏a
form´ ustnà, opiera∏a si´ tylko
na pami´ci.
– Uczeƒ wie, w jaki sposób
zapami´tywano teksty opowieÊci
przekazywanych ustnie.
– Uczeƒ rozumie, dlaczego w
szko∏ach greckich i rzymskich
jednym z g∏ównych celów
edukacji by∏o çwiczenie pami´ci.
– Uczeƒ rozumie, ˝e
zapami´tywanie jest sztukà
dajàcà si´ çwiczyç i doskonaliç.

Liczba
godzin
–2

33.
Liczba
godzin
–3

34.
Liczba
godzin
– 2–3

30

– Utrwalenie materia∏u j´zykowego. – Utrwalenie przerobionego
materia∏u gramatycznego
– List do Lucyliusza L.A. Seneki
(np. odmiana fero, fio;
jako egzemplifikacja stylu
stopniowanie przymiotników
retorycznego.
i przys∏ówków; a.c.i., n.c.i.).
– O czasie wed∏ug Greków:
– Sprawdzenie i nagrodzenie
Chronos i Kairós.
uczniów za wykazane walory
literackie w przek∏adzie tekstu
∏aciƒskiego.

– Uczeƒ utrwala poznany
poprzednio materia∏.
– Uczeƒ zauwa˝a gnomicznoÊç
zdaƒ listu.
– Uczeƒ zapami´tuje zdania
gnomiczne (sentencje) listu.
– Uczeƒ przek∏ada tekst na
j´zyk polski zgodnie
z podstawowymi wymogami
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– Ad Mare Tiberiadis.
– O symbolach starochrzeÊcijaƒskich.
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– Wskazanie uczniom, jak badaç
tekst pod kàtem jego walorów
retorycznych.
– Wskazanie, jak Êwiadomie
konstruowaç wypowiedê
w dobrym stylu.
– Sprawdzenie, na ile uczeƒ
rozumie zakres greckich poj´ç
chronos i kairós (jednostajny
up∏yw czasu a moment decyzji
wa˝nej dla sensu ˝ycia).

stylu retorycznego – poprawnoÊci
j´zykowej i klarownoÊci.
– Uczeƒ, zainspirowany treÊcià
listu Seneki, konstruuje
poprawnà pod wzgl´dem
wymogów stylu retorycznego
wypowiedê pisemnà w wybranej
przez siebie formie (np. jako list).
– Uczeƒ rozumie zakres greckich
poj´ç chronos i kairós.

– Utrwalenie przerobionego
materia∏u gramatycznego.
– Zaznajomienie uczniów
z przek∏adem greckiego tekstu
nowotestamentowego na j´zyk
∏aciƒski zwanym Wulgatà.
– Zwrócenie uwagi na ró˝nice
sk∏adniowe póênej ∏aciny
w stosunku do zasad klasycznych
(zdanie ze spójnikiem quia
zamiast a.c.i.).
– ObjaÊnienie symboli
chrzeÊcijaƒskich trwale
funkcjonujàcych od staro˝ytnoÊci
do dzisiaj.

– Uczeƒ utrwala poznany
poprzednio materia∏.
– Uczeƒ rozumie przyczyny
pojawienia si´ symboli
w pierwszych wiekach
chrzeÊcijaƒstwa.
– Uczeƒ rozumie, co oznaczajà
symbole wyst´pujàce
w ikonografii dawnej
i wspó∏czesnej.

Wybór tekstów
I.

Gaius Plinius Caecilius
Secundus:
– Epistula ad Maximum
– Epistula ad Tacitum

– Zapoznanie uczniów
z przyk∏adami listów Pliniusza
pisanych do adresatów rzeczywistych z uwzgl´dnieniem ich
literackiego charakteru.
– Wyeksponowanie moralnej
wymowy listu do Maksymusa
przejawiajàcej si´ w:
a) rozumieniu roli administratora
podbitego kraju jako stró˝a
dorobku duchowego
i materialnego Greków;
b) rozumieniu przez autora
Greków jako ludzi wolnych
pomimo braku swobód
politycznych.
– Wyeksponowanie moralnej
wymowy listu do Tacyta
przejawiajàcej si´ w:
a) facta avunculi;
b) sposobie zyskiwania s∏awy.
– Ukazanie (przedyskutowanie)
wspó∏czesnego rozumienia poj´ç
s∏awy i cnoty, czynu godnego
pochwa∏y, sukcesu
i popularnoÊci.

– Uczeƒ zapoznaje si´
z przyk∏adami epistolografii
rzymskiej.
– Uczeƒ poznaje g∏ówne idee listu
do Maksymusa i Tacyta.
– Z lektury listu do Maksymusa
uczeƒ poznaje rzymski sposób
zarzàdzania prowincjà
i stosunek elity rzymskiej
do podbitej Grecji.
– Na podstawie listu do Tacyta
uczeƒ konfrontuje rzymskie
i wspó∏czesne rozumienie
poj´cia s∏awy, popularnoÊci,
sukcesu, nieÊmiertelnoÊci itd.
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II.

– Zapoznanie uczniów
Caius Iulius Caesar:
z pisarstwem historycznym
– Commentariorum de bello Gallico
Cezara jako zapiskami zdarzeƒ
libri
najnowszych w formie zwi´z∏ej,
De Galliae partibus I 1
bez ozdób retorycznych.
De Gallorum moribus VI 12–16, 19
De Germanorum moribus VI 21–23 – Zapoznanie uczniów z opisem
obyczajów Galów i Germanów
jako êród∏em historycznym dla
dziejów ludów celtyckich
i germaƒskich.

III.

Lucius Annaeus Seneca:
– Epistula ad Lucilium VII
De ludis gladiatoriis

– Zapoznanie uczniów z:
a) genezà walk gladiatorskich
i kategoriami gladiatorów;
b) psychologicznà reakcjà
widowni amfiteatru na
widowiska;
c) wymowà moralnà listu.

IV.

Marcus Tullius Cicero:
– Oratio in Catilinam prima 1–2, 4, 9,
16, 17, 23, 33
– De finibus bonorum et malorum
Amor scientiae V 18 (48–50);
19 (50)
– De officiis
Definitio decori I 98
Reverentia et verecundia I 99
Appetitus et ratio I 101–103a
Ludus et iocus I 103b – 104
De variis hominum societatis
gradibus I 53–58 frg.
– De legibus
Nosce te ipsum I 58–59 frg.
– Tusculanae disputationes
Tyrannus ipse iudicavit, quam
esset beatus

– Zapoznanie uczniów z Cyceronem – Uczeƒ poznaje Cycerona jako
mówc´ i autora pism
jako mówcà i autorem pism
filozoficznych:
filozoficznych.
a) poznaje konstrukcj´ mowy
– Zapoznanie uczniów
i jej Êrodki ekspresywne;
z bogactwem j´zyka i si∏à
b) poznaje ró˝norodnoÊç
ekspresji mowy przeciw
tematycznà czytanych
Katylinie.
fragmentów z rozpraw
– Przeprowadzenie analizy tekstów
filozoficznych;
Cycerona o ró˝norodnej tematyce
c) rozumie potrzeb´ g∏´bszej
etycznej dla uchwycenia ich
refleksji nad pytaniami
myÊli przewodniej i wielorakiej
zawartymi w tekÊcie
interpretacji (psychologicznej,
filozoficznym.
etycznej, estetycznej, filozoficznej
[antropologicznej],
socjologicznej).

V.

Titus Livius Patavinus:
– Ab urbe condita libri
Brutus I 56
Secessio plebis II 32–33
Hannibal XXI 4

– Zaznajomienie uczniów z dzie∏em
historycznym Tytusa Liwiusza,
jego walorami j´zykowymi
i sposobem narracji.
– Zaznajomienie ucznia ze
sposobem portretowania
bohatera w dziele Tytusa
Liwiusza.
– Zaznajomienie z myÊlà spo∏ecznà
dzie∏a Liwiusza, której êród∏em
jest grecka filozofia z jej poj´ciem
jednoÊci kosmosu.

32

Zadania nauczyciela

Za∏o˝one osiàgni´cia uczniów
– Uczeƒ zapoznaje si´ ze stylem
Cezara pozornie prostym,
w rzeczywistoÊci z wysoce
przemyÊlanà formà
i odpowiednim doborem s∏ów.
– Uczeƒ zapoznaje si´ z jednym
z g∏ównych Êwiadectw
historycznych dotyczàcych
pierwotnych obyczajów dwóch
wa˝nych ludów europejskich.
– Uczeƒ poznaje pochodzenie
walk gladiatorskich,
wywodzàcych si´ z ofiary
religijnej, oraz z kategoriami
gladiatorów.
– Uczeƒ poznaje rodzaje walk na
arenie i reakcj´ uczestniczàcego
w nich t∏umu oraz stosunek
elity rzymskiej do igrzysk.
– Uczeƒ dostrzega podobieƒstwa
i ró˝nice w reakcji widowni na
niektórych widowiskach
w staro˝ytnoÊci i dzisiaj.

– Uczeƒ zapoznaje si´ z Tytusem
Liwiuszem, autorem historii
Rzymu czasów republiki oraz
z fragmentami jego dzie∏a jako
egzemplifikacjà j´zyka, sposobu
narracji i portretowania
bohatera, sytuacji spo∏eczno-politycznej w poczàtkach
republiki oraz podtekstów
filozoficznych i psychologicznych.
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VI.

Scriptores Poloni

– Zaznajomienie z myÊlà
spo∏eczno-politycznà Andrzeja
Frycza Modrzewskiego: relacje
jednostki wobec spo∏eczeƒstwa
i paƒstwa wobec obywatela, cel
i sens istnienia paƒstwa.
– Wskazanie formacji intelektualnej
Modrzewskiego wed∏ug myÊli
staro˝ytnej (m.in. Arystotelesa,
Cycerona, Liwiusza).
– Zaznajomienie z fragmentem
rozprawki Marcina Kromera
o Polsce i Polakach oraz ich
obyczajach, pisanej dla czytelnika
Europy zachodniej.

– Uczeƒ poznaje myÊl spo∏eczno-politycznà Andrzeja Frycza
Modrzewskiego (m.in. dobro
obywateli jest celem i sensem
istnienia paƒstwa; ÊwiadomoÊç
moralna obywateli – miarà si∏y
i wartoÊci paƒstwa).
– Dzi´ki uzyskanej dotychczas
wiedzy uczeƒ rozpoznaje êród∏a
myÊli spo∏ecznej Andrzeja Frycza
Modrzewskiego.
– Uczeƒ we fragmencie rozprawy
Marcina Kromera zapoznaje si´
z pierwszym (∏aciƒskim) opisem
Polski, jej ustroju i jej obyczajów,
g∏ównie z pozytywnà charakterystykà Polaków (m.in.
z powszechnà ch´cià zdobywania
wiedzy).
– Uczeƒ konfrontuje
charakterystyk´ Polaków
Kromera z w∏asnà obserwacjà
i wiedzà na ten temat.

Andreas Fricius Modrevius:
– De Republica emendanda
Qui finis sit reipublicae.
Martinus Cromerus:
– Polonia sive de situ...
De moribus Polonorum

VII.

Caius Valerius Catullus:
– Carmina 51, 5, 87, 109, 72, 75, 92,
70, 85, 8

– Zapoznanie ze sposobem czytania
wierszy Katullusa.
– Kierowanie analizà
i t∏umaczeniem utworów.
– Na podstawie przeprowadzonej
analizy cyklu wierszy Katullusa
dokonanie wspólnej z uczniami
interpretacji poj´cia „mi∏oÊç”.

– Uczeƒ radzi sobie z metrycznym
czytaniem wierszy Katullusa.
– Uczeƒ umie t∏umaczyç
i analizowaç wybrane wiersze
Katullusa.
– Z pomocà komentarza uczeƒ
przeprowadza analiz´ mi∏oÊci
m´˝czyzny i kobiety (jej wymiar
wieloaspektowy: psychologiczny,
metafizyczny, osobowy).

VIII.

Publius Ovidius Naso:
– Tristia IV 10
– Metamorphoses I:
Prooemium I 1–4
Natus homo est I 76–88
De aurea aetate
Argentea proles
Aënea et ferrea proles
De Orpheo et Eurydice
– Ars amandi I 1–4, II 273–280,
I 505, II 589–600
– Metamorphoses XV
Iamque opus exegi...
871–879

– Zapoznanie z poezjà elegijnà
Owidiusza na podstawie
fragmentu Tristia VI 10 oraz
poezjà epickà na podstawie
fragmentów z Metamorfoz.
– Przeprowadzenie analizy
i interpretacji przeczytanych
fragmentów.

– Uczeƒ przy pomocy komentarza
i nauczyciela dokonuje
t∏umaczenia (przek∏adu
artystycznego) wybranych
fragmentów z dzie∏ Owidiusza.
– Uczeƒ dostrzega w Owidiuszu
archetyp poety-wygnaƒca, dla
którego w∏asny los staje si´
êród∏em natchnienia poetyckiego
(Tristia).
– Uczeƒ odczytuje Metamorfozy
jako epopej´ mitycznych
przemian, w których poeta
ods∏ania tajemnic´ Êwiata
i cz∏owieka.
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IX.

Quintus Horatius Flaccus:
– Carmina: I 1, 9, 11, 14; II 3, 14;
III 30
– Sermones I 1

– Pokazanie i çwiczenie sposobu
czytania metrycznego pieÊni
Horacego.
– Przeanalizowanie pod kàtem
j´zyka i treÊci wybranych pieÊni
Horacego.
– Przeprowadzenie interpretacji
wybranych pieÊni (korzystajàc
m.in. z pomocy komentarza,
nauczyciel stosuje metody
hermeneutyczne odczytania
utworu poetyckiego, np. wg
Paula Ricoeura).

– Uczeƒ utrwala sposób recytacji
pieÊni Horacego.
– Uczeƒ przy pomocy
szczegó∏owego komentarza
dokonuje t∏umaczenia
(przek∏adu, parafrazy) pieÊni
Horacego.
– Uczeƒ poznaje g∏ówne przes∏anie
poetyckie i dociera do
najg∏´bszych (kontrastowych)
tonów lirycznych pieÊni.
– Uczeƒ zauwa˝a autonomicznoÊç
tekstu i jego niezale˝noÊç od
intencji autora, niepowtarzalny
Êwiat tekstu.
– Uczeƒ poznaje poezj´ jako
medium, przez które jedynie
mo˝na zrozumieç siebie.

X.

Publius Vergilius Maro:
– Aeneis
I 1–11 Prooemium
II 1–12 Aeneas de Troiae exitio
narrat
IV De amore ardenti (frg.)

– Ukazanie powiàzaƒ epiki
Wergiliusza z epopejà Homera
(zale˝noÊç losu bohatera od woli
bogów).
– Ukazanie odmiennoÊci idea∏ów
u Wergiliusza i Homera
(np. u Homera chodzi o zburzenie
miasta, w Eneidzie – o za∏o˝enie
miasta).
– Ukazanie nowego idea∏u
bohatera – Pius Aeneas.
– Ukazanie nowego zabarwienia
lirycznego i romantycznego treÊci
utworu (tragiczna mi∏oÊç Dydony
i Eneasza).

– Uczeƒ poznaje Eneid´ –
epopej´ rzymskà jako opowieÊç
o pot´dze przeznaczenia
(przeznaczenie Rzymu),
o bohaterze, którego istotà jest
si∏a moralna (poczucie
wy˝szego obowiàzku
wyznaczajàce niezbywalnà
cech´ idealnego Rzymianina
i dziedziczàcego po nim
Europejczyka).
– Uczeƒ poznaje dzieje tragicznej
mi∏oÊci Dydony i Eneasza.
– Uczeƒ dostrzega zwiàzki
mi´dzy bohaterem Eneidy
a bohaterem romantycznym
i postromantycznym
w literaturze polskiej
(np. Dziady, Ludzie bezdomni).

XI.

Vir doctus
Honoris causa doctor
Honoris causa civis
Dyplomy

– UÊwiadomienie uczniom
aktualnoÊci i tradycji stosowania
j´zyka ∏aciƒskiego w tekstach
dyplomów naukowych
i honorowych.

– Na przyk∏adzie dyplomów
naukowych i honorowych uczeƒ
poznaje mo˝liwoÊci wyra˝ania
treÊci wspó∏czesnych w j´zyku
∏aciƒskim oraz stosowne do tych
celów s∏ownictwo.

34
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XII.

– Stabat Mater. Âredniowieczna
poezja religijna (program
poetycko-muzyczny)

– Zapoznanie uczniów z ∏aciƒskà
lirykà religijnà XII–XIII w.
(poezja) oraz sekwencjà jako
formà muzycznà.
– Zapoznanie uczniów ze Êpiewem
chora∏u gregoriaƒskiego szko∏y
solesmeƒskiej (lub innych).
– Zapoznanie uczniów z utworami
muzycznymi póêniejszych epok
inspirowanymi sekwencjami
Êredniowiecznymi.
– Rozbudzenie zainteresowania
i potrzeby kontaktu z muzykà
o wysokich walorach
estetycznych.
– Zach´cenie do w∏asnych
przek∏adów wierszowanych.

– Uczeƒ poznaje poetyckà
i muzycznà twórczoÊç religijnà
XII i XIII w.
– Uczeƒ poznaje style i formy
w muzyce religijnej Êredniowiecza, baroku, renesansu oraz
czasów wspó∏czesnych.
– Uczeƒ poznaje dzie∏o muzyczne
i pog∏´bia (zmienia) swojà
wra˝liwoÊç muzycznà.
– Uczeƒ próbuje w∏asnych si∏
w twórczoÊci translatorskiej.

XIII.

– Dies irae. Âredniowieczna poezja – Zapoznanie uczniów z tekstem
Dies irae jako przyk∏adem
religijna (program poetycko∏aciƒskiej liryki religijnej XIII w.
-muzyczny)
(poezja) oraz z sekwencjà jako
formà muzycznà.
– Rozbudzenie zainteresowania
i potrzeb kontaktu z muzykà
o wysokich walorach
estetycznych:
a) zapoznanie uczniów ze
Êpiewem chora∏u
gregoriaƒskiego, szko∏y
solesmeƒskiej (lub innych);
b) zapoznanie z kompozycjami
póêniejszych epok
inspirowanymi sekwencjami
Êredniowiecznymi.
– Zach´cenie do w∏asnych
przek∏adów wierszowanych.

XIV.

– Carmina Burana. Âwiecka
poezja Êredniowieczna

– Zapoznanie uczniów z ∏aciƒskà
lirykà Êwieckà m.in. ze zbioru
Carmina Burana.
– Zapoznanie uczniów
z przyk∏adem utworu ∏aciƒsko-staroroniemieckiego (Floret
silva).
– Zaznajomienie z przyk∏adami
twórczoÊci Êwieckiej muzycznej
wed∏ug Clemencic Consort.
– Zaznajomienie z adaptacjà
Carmina Burana – cantiones
profanae Carla Orffa.
– Zach´cenie do tworzenia
w∏asnych przek∏adów poznanych
utworów.

– Uczeƒ zapoznaje si´ z tekstem
sekwencji Dies irae (t∏umaczy
jà samodzielnie z pomocà
preparacji).
– Uczeƒ poznaje i interpretuje
symbolik´ biblijnà Starego
i Nowego Testamentu zawartà
w utworze Dies irae.
– Uczeƒ poznaje style i formy
w muzyce religijnej Êredniowiecza,
klasycyzmu, romantyzmu oraz
czasów wspó∏czesnych.
– Uczeƒ poznaje dzie∏o muzyczne
i pog∏´bia (zmienia) swojà
wra˝liwoÊç muzycznà.
– Uczeƒ próbuje w∏asnych si∏
w twórczoÊci translatorskiej.

– Uczeƒ poznaje przyk∏ady
poetyckiej i muzycznej
twórczoÊci Êwieckiej XII–XIII w.
– Uczeƒ poznaje styl
i charakterystyczne przyk∏ady
kompozycji trubadurów,
truwerów i minnesingerów.
– Uczeƒ poznaje we fragmentach
lub ca∏oÊci adaptacj´ Carmina
Burana Carla Orffa.
– Uczeƒ poznaje dzie∏o muzyczne
i pog∏´bia (zmienia) swojà
wra˝liwoÊç muzycznà.
– Uczeƒ próbuje w∏asnych si∏
w twórczoÊci translatorskiej.
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V. Procedury osiàgania celów.
Formy i metody kszta∏cenia
Formy pracy
Aby osiàgnàç za∏o˝one cele edukacyjne i wychowawcze, wa˝ne jest zastosowanie ró˝norodnych form pracy
z uczniem. Majà one na celu wzbudziç zainteresowanie przedmiotem, jak równie˝ spowodowaç kszta∏towanie odpowiednich postaw.
Poni˝ej przedstawiamy niektóre z form pracy z uczniem i ich zalety, co mo˝e zach´ciç nauczycieli do stosowania
ich na lekcjach j´zyka ∏aciƒskiego.
1. Wyk∏ad, czyli prezentacja materia∏u przez nauczyciela – podstawà rzetelnego przekazania wiedzy uczniom jest
dobre przygotowanie merytoryczne nauczyciela.
2. Indywidualna praca uczniów z tekstem – wdra˝a do samodzielnego uczenia si´, kszta∏tuje umiej´tnoÊç rozumienia czytanego tekstu, analizowania i wyciàgania wniosków.
3. Praca w grupach nad tekstem – mo˝e przybieraç ró˝ne formy, np.:
a. Ka˝da grupa otrzymuje do rozwiàzania ten sam problem (gramatyczny lub t∏umaczeniowy); wszyscy cz∏onkowie grupy uczestniczà w rozwiàzaniu zadania, dzielà si´ spostrze˝eniami, umiej´tnoÊciami i wiedzà.
Przedstawiciel grupy prezentuje rozwiàzanie zadania. Taka metoda pracy powoduje, ˝e uczniowie dzielà si´
rolami, dyskutujà, uczà si´ odpowiedzialnoÊci za ca∏à grup´ i poznajà zasady wspó∏pracy. Forma ta ma du˝e
walory kszta∏càce i wychowawcze, ma pozytywny wp∏yw na rozwój umys∏owy uczniów s∏abszych, a uczniom
dobrym daje motywacj´ do pracy i kszta∏ci umiej´tnoÊç dzielenia si´ wiedzà i pracy w zespole.
b. Ka˝da grupa otrzymuje oddzielny problem do rozwiàzania (gramatyczny lub t∏umaczeniowy). W ten sposób
rozwiàzuje si´ wi´kszà liczb´ zadaƒ (np. t∏umaczy si´ d∏u˝szà parti´ tekstu). Przyspieszamy tym samym tempo pracy na lekcji.
4. Praca z wykorzystaniem s∏owników, leksykonów, encyklopedii, komentarzy, czasopism popularno-naukowych
(np. Tablice gramatyczne, „Nowy Filomata”, A.W. Miko∏ajczak, ¸acina w kulturze polskiej, W. Kopaliƒski, S∏ownik mitów i tradycji kultury). Uczniowie przyzwyczajajà si´ do zbierania informacji z ró˝nych êróde∏, analizowania ich, uÊwiadamiajà sobie rol´ znajomoÊci literatury ∏aciƒskiej w poznawaniu rzeczywistoÊci.
5. Samodzielne przygotowanie przez uczniów wypowiedzi ustnych lub pisemnych zwiàzanych z tematykà analizowanych tekstów a dotyczàcà kultury antycznej i jej recepcji w czasach nowo˝ytnych i wspó∏czesnych4.
6. Praca pod kierunkiem nauczyciela. Ka˝dy uczeƒ pracuje samodzielnie nad rozwiàzaniem zadania, ma mo˝liwoÊç korzystania z pomocy nauczyciela. Nauczyciel lepiej poznaje mo˝liwoÊci ucznia, ˝yczliwe uwagi nauczyciela budzà zaufanie i poczucie w∏asnej wartoÊci u ucznia.
7. Pogadanka – jest to dialog o charakterze sokratycznym, rozmowa z uczniami na dany temat. Sprawdza on
rozumienie przez uczniów przeczytanych treÊci lub prowadzi do rozumienia pewnych poj´ç wynikajàcych z analizy tekstów i zdobytej dotychczas wiedzy, zmusza uczestników do samodzielnej pracy umys∏owej. Dobrze przygotowana i przeprowadzona pogadanka kszta∏ci umiej´tnoÊç jasnego i poprawnego formu∏owania myÊli,
umiej´tnoÊç argumentowania, kszta∏tuje postaw´ krytycznà.
8. Zagadki i quizy – mo˝e to byç ciekawa dla ucznia forma konkursu klasowego lub szkolnego wiedzy o kulturze
antycznej (znajomoÊci mitologii, historii, sztuki, muzyki, teatru, sportu, a tak˝e astronomii; równie˝ znajomoÊci polskiej frazeologii, pe∏nej zwrotów pochodzenia mitologicznego).

Przekazywanie treÊci kulturowych
Istotnym celem w trakcie uczenia j´zyka ∏aciƒskiego jest rozwijanie wiedzy o kulturze antycznej. Zadania dotyczàce
kultury powinny pojawiaç si´ konsekwentnie w nawiàzaniu do omawianych tekstów. Opracowujàc tematy wypowiedzi ustnych lub pisemnych, uczeƒ mo˝e te˝ skutecznie przygotowaç si´ do pisania eseju wymaganego na maturze. Poni˝ej przedstawiamy dwie przyk∏adowe propozycje zadaƒ, które pojawi∏y si´ w serii Porta Latina nova5.

4
5

W zeszycie çwiczeƒ Porta Latina nova umieszczono liczne propozycje zadaƒ z dziedziny kultury antycznej do opracowania przez uczniów
Porta Latina nova. Zeszyt çwiczeƒ, str. 13–14, 33

36

Porta Latina nova. Program nauczania © Wydawnictwo Szkolne PWN

© Wydawnictwo Szkolne PWN

strona 35 z 60

Język łaciński, Porta Latina nova

www.wszpwn.com.pl

Tematyka lekcji: Homer jako portrecista (Iliada ks. II, w. 170–198)
Wykorzystujàc wskazane fragmenty Iliady, scharakteryzuj sposób prezentacji bohatera. Zwróç uwag´ na zastosowane Êrodki stylistyczno-j´zykowe, jakimi Homer pos∏uguje si´ przy portretowaniu postaci Odyseusza w danym
momencie akcji.
Tematyka lekcji: mit o Heraklesie
Przeczytaj mit o oczyszczeniu stajni Augiasza (Jan Parandowski, Mitologia) oraz has∏o „woda” (Manfred Lurker,
Przes∏anie symboli w mitach, kulturach i religiach, Kraków 1994 lub tego˝ autora: S∏ownik obrazów i symboli biblijnych,
Poznaƒ 1989). Spróbuj okreÊliç w krótkiej formie pisemnej symboliczne sensy zawarte w tym micie (zbierz jak najwi´cej elementów przedstawionej w opowiadaniu rzeczywistoÊci, rozumiejàc, ˝e posiadajà one poza materialnym
jeszcze jedno, odleglejsze, duchowe znaczenie).

Metody
Metoda podajàca – stosuje si´ jà w podawaniu materia∏u koniecznego do zapami´tania i definicji, w objaÊnianiu terminologii czy informacji (z zakresu nauki o j´zyku oraz kultury antycznej) zbyt trudnych do zdobycia przez
ucznia.
Metoda praktyczna – stosuje si´ jà np. w çwiczeniach, w przedstawieniu rezultatów pracy z tekstem, w dyskusji.
Metoda problemowa – stosuje si´ jà m.in. w pracy z tekstem (analiza), w opracowaniu tematu wymagajàcego
zebrania dodatkowej literatury i w∏asnego przemyÊlenia.
Metoda bezpoÊrednia – rzadziej praktykowana przy nauce j´zyka ∏aciƒskiego, nie mniej jednak mo˝na stosowaç jà wtedy, gdy bez wst´pnych objaÊnieƒ gramatycznych uczeƒ jest w stanie zrozumieç sens zdania dzi´ki kontekstowi. Metoda ta kszta∏tuje wyczucie j´zykowe i przygotowuje grunt dla w∏aÊciwej analizy.
Metody analityczne
Schematy gramatyczne, syntaktyczne, metryczne.
Analiza gramatyczna zdania ∏aciƒskiego (hierarchia elementów zdaniowych; zwiàzki mi´dzy wyrazami, funkcje
ró˝nych form wyrazów).
Analiza leksykalna: praca ze s∏ownikami i leksykonami, sporzàdzanie s∏owniczka trudnoÊci, definiowanie poj´ç,
objaÊnianie zwrotów frazeologicznych.
Analiza stylistyczna, figury i tropy, szyk wyrazów.
Analiza podstawowych form metrycznych w poezji ∏aciƒskiej (dystych elegijny).
Metody hermeneutyczne
Elementy majeutyczno-erystyczne.
Dyskusja kierowana (w j´zyku polskim).
Metoda hermeneutyczna (hermeneutyka humanistyczna) to metoda objaÊniania tekstu. Wed∏ug Schleiermachera
jest to sztuka rozumienia. W∏aÊciwe zrozumienie ka˝dego s∏owa, nie tylko napisanego, zak∏ada pewien wysi∏ek
ze strony s∏uchajàcego (czytajàcego). Ka˝de rozumienie j´zyka jest rezultatem gramatycznej i psychologicznej
interpretacji, której podstawà jest nie tylko wiedza, ale i intuicja.
Wed∏ug Diltheya (hermeneutyka filozoficzna) ka˝de s∏owo, ka˝de ludzkie wyra˝enie nale˝y zawsze do okreÊlonego kontekstu. Tylko w tym kontekÊcie ujawnia ono swój sens. W danej sytuacji wyra˝enie ma swój Êcis∏y i zrozumia∏y sens (Herkules ∏eb urwa∏ hydrze), je˝eli oderwiemy wyra˝enie od konkretnej sytuacji (∏eb urwaç hydrze),
jego sens staje si´ zagadkowy, wieloznaczny. W´˝szemu kontekstowi odpowiada zawsze szerszy kontekst. Je˝eli
zatem s∏uchacz (czytelnik) chce w∏aÊciwie zrozumieç s∏owo (pismo), to musi te obszary (konteksty) niejako przemierzyç. Sam s∏uchacz jednak te˝ zawsze jest uwik∏any w jakiÊ kontekst. W ka˝dym s∏owie ujawnia si´ nie tylko
jakiÊ stan rzeczy, jego kontekst i jego Êwiat. Wyra˝a si´ w nim tak˝e sens ˝ycia, Êwiata jako ca∏oÊci, oczywiÊcie cz´sto w sposób ukryty. Ukazujà si´ w nim fundamentalne zwiàzki cz∏owieka ze Êwiatem, z drugim cz∏owiekiem.
Historyczne, spo∏eczne struktury ludzkiej egzystencji, jej ró˝ne formy, jej ÊmiertelnoÊç itd. ujawniajà si´ w s∏owie
i mo˝na je w∏aÊciwie okreÊliç za pomocà hermeneutyki filozoficznej.
Porta Latina nova. Program nauczania © Wydawnictwo Szkolne PWN
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Wed∏ug Paula Ricoeura potrzeba interpretacji wynika z natury samego tekstu i jego immanentnej wieloznacznoÊci. Ca∏a droga rozumienia prowadzi od uchwycenia znaczenia s∏owa (dyskursu) do odniesienia owego znaczenia
do w∏asnej sytuacji egzystencjalnej odbiorcy tekstu. Interpretacja nie pyta o to, co i o czym pragnà∏ powiedzieç sam
autor tekstu, lecz co sam tekst mówi obiektywnie i do czego odnosi dla interpretujàcego. Wed∏ug bowiem hermeneutyki filozoficznej tekst przemawia do czytelnika tylko wtedy, jeÊli to, co mówi, daje si´ odnieÊç do jego (czytelnika) sytuacji egzystencjalnej. Zatem nie chodzi „o czysto psychologiczne wnikanie w cudze ˝ycie psychiczne.
Trzeba odkrywaç i objaÊniaç tekst nie w relacji do autora, lecz pod kàtem jego immanentnego znaczenia i rzeczywistoÊci, którà prezentuje i ods∏ania”6.
Metoda ma zastosowanie przy objaÊnianiu zw∏aszcza tekstu poetyckiego, mitologicznego, filozoficznego, biblijnego.
Metoda hermeneutyczna jest w szkole potrzebna. Szko∏a bowiem jest g∏ównym kana∏em, poprzez który kszta∏tuje si´ powszechna opinia, gust czytelniczy, wiedza o literaturze, umiej´tnoÊç wyjaÊniania tekstu. Szko∏a nie mo˝e
byç w tyle w stosunku do zdobyczy badaƒ literackich.
Majeutyka jest „nie tyle metodà nauczania, co metodà wspólnego z uczniem dochodzenia do prawdy. (...) Taka
nauka musi mieç form´ rozmowy; nie chodzi w niej o to, ˝eby rozmówc´ przekonaç, tzn. doprowadziç do takiego
stanu, w którym nie znajdzie on kontrargumentów i b´dzie si´ czu∏ zmuszony przyjàç proponowanà tez´, lecz o to,
˝eby jasno uÊwiadomi∏ sobie, co i przedtem jakoÊ niejasno w nim drzema∏o, ale nie by∏o rozbudzone, uÊwiadomione. [Chodzi wi´c o to, by] pomagaç w uzyskiwaniu samowiedzy tym, którzy w sobie noszà jakàÊ w∏asnà, autentycznà wiedz´, myÊl zdrowà i prawdziwà (Platon, Teajtet)”.7
Erystyka – sztuka prowadzenia sporów, dyskutowania, przekonywania.
Obydwie metody warto stosowaç w dyskusji, do której nauczyciel musi byç rzetelnie i odpowiedzialnie przygotowany.
*
Nale˝y zaznaczyç, ˝e na jednej lekcji przeplata si´ kilka metod. Zale˝y to od tematu i celów lekcji, jakie chcemy
osiàgnàç. Jakie metody zastosuje nauczyciel, b´dzie to zale˝eç od sk∏adu zespo∏u uczniowskiego, ich mo˝liwoÊci
intelektualnych, w∏asnych predyspozycji i mo˝liwoÊci organizacyjnych.

Przyk∏ady
Przyk∏adem zastosowania metod mieszanych niech b´dzie pierwsza lekcja rozpoczynajàca nauk´ j´zyka ∏aciƒskiego w szkole. Najcz´Êciej na pierwszej lekcji uczniowie nie majà jeszcze podr´czników. Wobec tego mo˝na przeprowadziç pogadank´ z elementami wyk∏adu, analizy gramatycznej i leksykalnej, pracy z ca∏ym zespo∏em (chóralne
czytanie), dyskusji.

Lekcja przyk∏adowa (pierwsza godzina lekcyjna, bez podr´cznika)
Temat: Wst´p do nauki j´zyka ∏aciƒskiego. CoÊ o przys∏owiach.
Przebieg lekcji:
1. Wchodzàc do klasy, witamy uczniów. Mówimy im coÊ mi∏ego, zanim przystàpimy do w∏aÊciwego tematu, który oznajmiamy uczniom, zapisujàc go na tablicy.
2. Pytamy uczniów o ich metod´ uczenia si´, np. s∏ówek.
3. Nast´pne pytanie mo˝e brzmieç: Ile s∏ówek dziennie cz∏owiek jest w stanie zapami´taç?
3. Informujemy, ˝e cz∏owiek jest w stanie wyuczyç si´ 60–120 s∏ówek dziennie w zale˝noÊci od tego, czy jest to
pierwszy, czy któryÊ z kolejnych przyswajanych j´zyków. OczywiÊcie jest to sytuacja idealna, w której oprócz
j´zyka niczego innego si´ nie uczymy. My w warunkach szkolnych sugerujemy uczniowi jako dziennà porcj´
przyswojenie sobie 5–10 s∏ów ∏aciƒskich dziennie.
3. Uczniowie mogà obliczyç, ile s∏ów mo˝na zapami´taç w ciàgu 10 dni (50–100), ile w ciàgu miesiàca (150–300
s∏ów). Prosty rachunek wskazuje, ˝e w ciàgu roku szkolnego mo˝na opanowaç 1500–3000 s∏ów. Zwracamy uwag´, ˝e w czytankach ∏aciƒskich przerobionych w ciàgu roku, uczniowie nie spotkajà wi´cej ni˝ 700 s∏ów ∏aciƒskich.
6
7

Paul Ricoeur, J´zyk, tekst, interpretacja, PIW, Warszawa 1989, s. 206
Irena Kroƒska, Sokrates, Wiedza Powszechna, Warszawa 2001, s. 69, 70
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4. Po tym optymistycznym rachunku musimy uÊwiadomiç lub przypomnieç uczniom, ˝e ka˝da nauka jest pracà:
Nil sine magno labore dedit vita mortalibus. Nic bez wielkiej pracy (trudu) nie da∏o ˝ycie Êmiertelnikom.
T´ sentencj´ zapisujemy na tablicy wraz z podpisanym pod nià t∏umaczeniem. Polecamy te˝ zapisanie jej w zeszytach na pierwszej stronie.
5. Po dwukrotnym chóralnym przeczytaniu przyst´pujemy do t∏umaczenia, rozpoczynajàc od podkreÊlenia orzeczenia dedit. ObjaÊniamy, ˝e jest to 3. osoba liczby pojedynczej czasu przesz∏ego dokonanego od do, dare, dedi, datum = dawaç. Polecamy utworzyç 3. os. l. poj. czasu przesz∏ego dokonanego polskiego czasownika daç:
[da∏, da∏a, da∏o].
Po znalezieniu i podkreÊleniu orzeczenia ka˝emy uczniom postawiç pytania, które orzeczenie dedit wywo∏uje:
Kto da∏? Co da∏? Komu da∏? Ile da∏? Gdzie da∏? W jaki sposób da∏? itd. W zdaniu znajdujemy odpowiedzi: Kto
da∏? – Vita dedit. Co vita dedit? – Nihil.
Vita nihil dedit – „˚ycie da∏o nic”. Uczniowie zauwa˝ajà, ˝e w ∏aciƒskim zdaniu przeczàcym wyst´puje tylko jedno przeczenie, w zdaniu polskim przynajmniej dwa: „˚ycie nic nie da∏o” (warto odwo∏aç si´ do wiedzy uczniów
zdobytej na lekcjach j´zyka niemieckiego lub angielskiego). Zach´camy uczniów do zadania nast´pnych pytaƒ:
Komu (˝ycie nic nie da∏o)? mortalibus = Êmiertelnikom = ludziom; Bez czego? sine magno labore = bez
wielkiej pracy.
W ten sposób od pierwszej lekcji uczymy uczniów myÊlenia nad budowà zdania i jego sensem, a nie bezmyÊlnego
uczenia si´ na pami´ç. W ciàgu ca∏ej lekcji pami´tamy o ciàg∏ym i ˝yczliwym pobudzaniu uczniów do aktywnoÊci.
Uczniowie wyciàgajà wniosek p∏ynàcy z sentencji: Je˝eli chcemy coÊ osiàgnàç, do czegoÊ dojÊç, wymaga to
sumiennej pracy.
6. Zapisujemy drugà sentencj´ na tablicy i w zeszytach: Volentibus non fit iniuria i t∏umaczymy, podpisujàc polskie odpowiedniki pod ∏aciƒskimi s∏owami. PodkreÊlamy orzeczenie non fit = nie dzieje si´; iniuria = krzywda;
komu? volentibus = chcàcym (por. mortalibus = Êmiertelnikom).
A zatem: „Chcàcym nie dzieje si´ krzywda”.
Jak rozumieç t´ sentencj´? Przy pomocy dodatkowych pytaƒ naprowadzamy uczniów na w∏aÊciwe rozumienie
tego zdania (np. Czy dzieje si´ krzywda temu, kto jadàc samochodem z nadmiernà pr´dkoÊcià – bo tak chce –
w koƒcu znajduje si´ w rowie?). Skoro chc´ chodziç do szko∏y, to nikt mi nie wyrzàdza krzywdy, je˝eli wymaga
ode mnie uczenia si´.
7. W zale˝noÊci od czasu i zainteresowania uczniów, mo˝na dodaç inne przys∏owia i przeanalizowaç je w podobny,
jak wy˝ej, sposób, np:
Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo.
Non scholae, sed vitae discimus. Quidquid discis, tibi discis.
8. Mo˝emy szerzej omówiç, czy przeprowadziç dyskusj´, na temat treÊci poznanych sentencji, odwo∏ujàc je do doÊwiadczeƒ szkolnych.
9. Na zakoƒczenie uczniowie chóralnie czytajà sentencje, ewentualnie recytujà je z pami´ci. Najcz´Êciej na nast´pnej lekcji wiele osób zechce pochwaliç si´ zapami´tanymi powiedzeniami i sentencjami.

Lekcja przyk∏adowa (w klasie II)
Tematyka lekcji:
Poj´cie paƒstwa w prawie rzymskim. Filozofowie o genezie paƒstwa.
Zakres poj´ç: res privata, res publica; populus, populus Romanus.
Uczenie si´ j´zyka ∏aciƒskiego w szkole polega w znacznej mierze na zdobywaniu umiej´tnoÊci analizy tekstu.
Analizujàc zdanie, uczeƒ poznaje nowe poj´cia, nabywa odpowiednich umiej´tnoÊci i nawyków oraz rozwija twórcze myÊlenie. Umiej´tnoÊç analizy zdania jest sztukà.
Temat lekcji 1:
Quid Cicero de re publica scripserit. Poj´cie paƒstwa w prawie rzymskim.
Cele lekcji:
T∏umaczenie tekstu Quid Cicero de re publica scripserit
(fragment z ksi´gi I, 39 nn. De re publica Cycerona).
ObjaÊnienie znaczenia poj´ç: res privata, res publica; populus, populus Romanus, których rozumienie umo˝liwi w∏aÊciwà interpretacj´ tekstu; uÊwiadomienie uczniom trudnoÊci w t∏umaczeniu tych poj´ç.
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Przebieg lekcji:
1. T∏umaczenie tekstu powinno odbywaç si´ na lekcji, powinniÊmy stale nim kierowaç, objaÊniajàc niemal ka˝dà
fraz´.
2. Pierwsze zdanie, które jest definicjà republiki, uczniowie t∏umaczà bez trudu: „Rzecz pospolita jest to rzecz ludu”.
3. My jednak, piszàc t∏umaczenie na tablicy, w nawiasie umieszczamy ∏aciƒskie zdanie lub, idàc Êladem Wiktora
Kornatowskiego, nadajemy mu postaç:
„A wi´c paƒstwo (res publica) jest to rzecz ludu (res populi)”.
4. Stawiamy pytanie: Dlaczego t∏umacz dokonuje takiego zabiegu? Dlaczego w taki sposób zapisujemy to zdanie
w zeszycie?
Uczniowie dochodzà do wniosku, ˝e widocznie obydwa terminy „rzecz pospolita” i „rzecz ludu” nie sà Êcis∏ymi
odpowiednikami ∏aciƒskich res publica i populus; zatem wymagajà bli˝szego objaÊnienia.
5. Pos∏ugujemy si´ s∏ownikiem encyklopedycznym (np. Prawo rzymskie. S∏ownik encyklopedyczny, Warszawa 1986).
Z czytanego has∏a (nauczyciel lub uczeƒ) wybieramy najistotniejsze informacje (mo˝na je zapisaç na tablicy,
a w zeszytach uczniów powinny powstaç notatki):
Res publica:
Ka˝dy pojedynczy obywatel mia∏ swojà prywatnà w∏asnoÊç i swoje interesy, które ∏àcznie stanowi∏y jego res privata (rzecz prywatna).
Podobnie suma wszystkich praw i interesów narodu to res publica.
Jednak˝e res publica nie jest równoznaczna z paƒstwem (res publica =
/ paƒstwo). Paƒstwo jest podmiotem prawa, mo˝e posiadaç, rozkazywaç; res publica sama jest w∏asnoÊcià populi Romani. (Je˝eli w senacie na porzàdku
dziennym umieszczano temat „de re publica”, to nie dyskutowano o paƒstwie, ani o konstytucji, lecz o ca∏oÊci interesów ogó∏u Rzymian, które w tym momencie wchodzi∏y w gr´). Res publica jest przedmiotem prawa.
Podobnie post´pujemy z nast´pnym has∏em:
Populus – lud. Populus Romanus ma dwa znaczenia:
a. lud rzymski, wspólnota wolnych obywateli, naród rzymski posiadajàcy w∏adz´ suwerena;
b. paƒstwo rzymskie (podmiot prawa); okreÊlenie to odnosi∏o si´ tylko do narodów rzàdzàcych si´ demokratycznie, np. populus Atheniensium, populus Karthaginiensium. Nazwa ta nie przys∏ugiwa∏a np. Macedoƒczykom,
Egipcjanom, Seleukidom, Persom, czyli monarchiom.
Co wynika z tych okreÊleƒ wyra˝enia populus Romanus? Czym by∏o paƒstwo w rozumieniu Rzymian? (Te pytania mo˝e zadaç nauczyciel, ale b´dzie lepiej, jeÊli poprosimy uczniów o zg∏aszanie pytaƒ, tak w tym momencie lekcji, jak we wszystkich innych). Formu∏ujemy wspólnie z uczniami wniosek:
Populus-paƒstwo w rozumieniu Rzymian nie by∏o abstraktem, ale poj´ciem konkretnym, ucieleÊnionym
w ˝ywym organizmie ludzkiej zbiorowoÊci, b´dàcej êród∏em w∏adzy i podmiotem prawa (nie zaÊ podleg∏ym
w∏adzy przedmiotem). Stàd pe∏na nazwa paƒstwa rzymskiego: Senatus populusque Romanus.
6. Po wyjaÊnieniu hase∏ mo˝emy przet∏umaczyç ca∏oÊç (t∏umaczà uczniowie, nauczyciel ewentualnie koryguje):
A wi´c paƒstwo (res publica) jest to rzecz ludu (res populi).
Lud (naród) zaÊ nie jest to ka˝de zbiorowisko ludzi zebranych dowolnym sposobem, lecz zgromadzenie (zejÊcie
si´) wielkiej liczby (wielkiej spo∏ecznoÊci) zespolonej tym samym prawem (zwiàzanej uznawaniem tego samego prawa) i zwiàzanej wspólnym po˝ytkiem (zwiàzanej po˝ytkiem p∏ynàcym ze wspólnego ˝ycia).
Pierwotnà przyczynà tego gromadzenia si´ (zespalania si´) jest nie tyle s∏aboÊç, ile jakaÊ wynikajàca
z natury potrzeba ˝ycia zbiorowego (wspólnotowego).
(Rodzaj ludzki) ludzie bowiem nie sà sk∏onni do pozostawania w samotnoÊci i b∏àkania si´ samopas.
Rozproszony i b∏àkajàcy si´ (bez∏adny) t∏um w krótkim czasie dzi´ki zdolnoÊci do zgodnego dzia∏ania sta∏ si´
paƒstwem.
Ka˝dy zatem lud (naród), który jest takim zgromadzeniem ludzi, jak to wyjaÊni∏em, wszelka spo∏ecznoÊç,
która jest z ustanowienia ludu, wszelkie paƒstwo, które, jak powiedzia∏em, jest w∏asnoÊcià ludu, musi byç
rzàdzone przez jakàÊ rad´ (w∏adz´), aby mog∏o byç trwa∏e.
7. Na koniec warto poleciç uczniom uwa˝ne przeczytanie tekstu (oryginalnego, t∏umaczonego) w domu i podkreÊlenie dwoma kolorami zdaƒ twierdzàcych i przeczàcych.
8. Podsumowujàc lekcj´, zadajmy uczniom kilka pytaƒ: Po co uwa˝nie czytamy tekst? Po co analizujemy zdanie?
Czemu ma s∏u˝yç zadanie domowe?
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Temat lekcji 2:
Filozofowie o genezie paƒstwa.
Cele lekcji:
Wskazanie na uniwersalnoÊç antycznych kryteriów okreÊlajàcych wspólnot´ paƒstwowà.
Interpretacja fragmentu tekstu Cycerona De republica.
Zapoznanie uczniów z poglàdami filozofów greckich i Cycerona na genez´ paƒstwa wolnych i odpowiedzialnych
obywateli.
Przebieg lekcji:
1. Z pewnoÊcià uczniowie zechcà podzieliç si´ swoimi spostrze˝eniami zwiàzanymi z zadaniem domowym. Mo˝e
sformu∏ujà kilka pytaƒ wyp∏ywajàcych z uwa˝niejszej lektury. Uczniowie mogà dojÊç do wniosku, ˝e autor tekstu polemizuje z jakimiÊ poglàdami na temat genezy paƒstwa, z innymi zaÊ si´ zgadza (albo sà to w∏asne poglàdy
autora).
2. Mo˝na poleciç uczniom, by, wykorzystujàc tekst, sformu∏owali przeciwne poglàdy do cyceroƒskich (np. poniewa˝ cz∏owiek w pojedynk´ jest s∏aby, musi wejÊç w zwiàzki z innymi, by przetrwaç).
3. Podajemy stosowne objaÊnienia:
Cyceron, dociekajàc istoty i genezy paƒstwa, zna oczywiÊcie przemyÊlenia greckich mistrzów, zw∏aszcza
Platona i Arystotelesa.
Platon w Paƒstwie mówi ustami Sokratesa: „Wydaje mi si´, ˝e paƒstwo powstaje dlatego, poniewa˝ nikt z nas
nie jest samowystarczalny, lecz potrzebuje pomocy wielu innych”.
Na czym opiera Platon swój poglàd co do genezy paƒstwa? (Byç mo˝e uczniowie zauwa˝à realne racje jego
przemyÊlenia).
W razie trudnoÊci powinniÊmy dopomóc dodatkowymi pytaniami do sformu∏owania wniosku: Si´gajàc do
samych êróde∏, z których mo˝na by uzasadniç istnienie paƒstwa, za podstaw´, bierze Platon natur´ ludzkà
w jej niedoskona∏oÊci, s∏aboÊci (imbecillitas), a zatem nie mogàcej wystarczyç samej sobie.
Uczniowie bez trudnoÊci wysunà inne racje genezy paƒstwa wynikajàce z tekstu. My s∏u˝ymy dodatkowà informacjà:
Arystoteles widzi êród∏o paƒstwa w wyposa˝eniach naturalnych cz∏owieka, jego dà˝eniach opartych na
mo˝liwoÊciach wpisanych niejako w natur´ [anthropos physei politikon dzoon, tzn. cz∏owiek jest z natury stworzony do ˝ycia w paƒstwie – jest istotà spo∏ecznà]. „To bowiem jest w∏aÊciwoÊcià cz∏owieka odró˝niajàcà go od
innych stworzeƒ ˝yjàcych, ˝e on jedyny ma zdolnoÊç rozró˝niania dobra i z∏a, sprawiedliwoÊci i niesprawiedliwoÊci i tym podobnych; wspólnota zaÊ takich istot staje si´ podstawà rodziny i paƒstwa”.8
4. Stawiamy pytania:
Za którym autorem idzie w swoim rozumowaniu Cyceron? Zbadajmy, na jakich pozytywnych sk∏onnoÊciach
tkwiàcych w cz∏owieku opiera Cyceron swoje poglàdy co do genezy paƒstwa:
a. naturalis congregatio (naturalny p´d do ˝ycia zbiorowego),
b. concordia (zdolnoÊç do zgodnego porozumienia si´).
W konsekwencji, podstawà paƒstwa (populus) jest (uczniowie znajdujà w tekÊcie odpowiednie has∏a-kryteria):
a. consensus iuris (uznawanie tego samego prawa),
b. communio utilitatis (po˝ytek wynikajàcy ze wspólnego ˝ycia),
c. consilium (rada, w∏adza kierownicza, zapewniajàca trwa∏oÊç paƒstwa).
Czy sà to kryteria czasowe, czy uniwersalne? Czy kryteria te mogà byç podstawà rozumienia, czym jest paƒstwo
wolnych obywateli?
5. Formu∏ujemy koƒcowy wniosek:
Na podstawie uj´tej w pkt. a, b, c buduje si´ praworzàdnoÊç. PraworzàdnoÊç gwarantuje istnienie zdrowego
rzàdu, zapewnia ogó∏owi (ludowi) bezpieczeƒstwo i tworzy zdyscyplinowane spo∏eczeƒstwo (Êwiadome swych
obowiàzków i praw).
6. Na koniec mo˝emy zadaç kilka pytaƒ do przemyÊlenia:
Czy majà wartoÊç (jeÊli tak, to jakà?) te teoretyczne rozwa˝ania dla Twojego bycia obywatelem we wspó∏czesnym paƒstwie demokratycznym? Podziel si´ swoimi przemyÊleniami.
Czy nasuwajà Ci si´ jakieÊ niepokojàce pytania w zwiàzku z analizowanym tekstem a Twoim miejscem w demokratycznym wspó∏czesnym paƒstwie? Sformu∏uj te pytania.
8
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VI. Ârodki dydaktyczne
W realizacji programu nauczania i osiàgania za∏o˝onych celów kszta∏cenia niezb´dne sà ró˝ne Êrodki dydaktyczne. Do podstawowych nale˝y oczywiÊcie podr´cznik j´zyka ∏aciƒskiego, s∏ownik i gramatyka, które ka˝dy uczeƒ
powinien posiadaç lub mieç do nich ∏atwy dost´p. Znacznym u∏atwieniem jest podr´cznik, w którym znaleêç mo˝na teksty z dziedziny kultury antycznej w j´zyku polskim oraz barwne ilustracje odnoszàce si´ do treÊci tekstów.
Niema∏e znaczenie ma te˝ dobrze zaopatrzona biblioteka gabinetowa. Nauczyciel j´zyka ∏aciƒskiego powinien dysponowaç du˝ym ksi´gozbiorem dotyczàcym nie tylko samego j´zyka (s∏owniki, gramatyki, tablice gramatyczne)
i kultury antycznej (leksykony, encyklopedie, opracowania historii staro˝ytnej, dziejów literatury, sztuki i filozofii, monografie dotyczàce szeroko poj´tej kultury Êródziemnomorskiej itp.), ale równie˝ pozycjami z póêniejszego
okresu kultury europejskiej po czasy wspó∏czesne, b´dàcymi Êwiadectwem ciàg∏ej recepcji Antyku przez dzieje naszego kontynentu. Poza ksià˝kami wskazana by∏aby te˝ p∏ytoteka z utworami s∏owno-muzycznymi wyrastajàcymi
na przestrzeni wieków z tradycji Êródziemnomorskiej. Wielu uczniów i nauczycieli ch´tnie skorzysta z coraz bogatszej oferty internetu.
Na koniec warto te˝ wspomnieç o „mówiàcej” dekoracji gabinetu: odmiany, wykresy zdaƒ, sentencje, reprodukcje
rzeêby, ceramiki itp.
Dzi´ki tak zgromadzonym Êrodkom mo˝liwa b´dzie korelacja naszego przedmiotu z wieloma innymi dziedzinami
wiedzy szkolnej. Obszerna bibliografia pomagajàca zrealizowaç za∏o˝one w programie cele kszta∏càce i wychowawcze
jest podana w za∏àczeniu.
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VII. Przewidywane osiàgni´cia uczniów.
Uszczegó∏owienie zapisu w Podstawie programowej
1. Rozumienie i t∏umaczenie (z wykorzystaniem s∏ownika) oryginalnych tekstów ∏aciƒskich:
a. Uczeƒ opanowa∏ elementarne wiadomoÊci konieczne przy t∏umaczeniu i analizowaniu przy pomocy s∏ownika oryginalnych tekstów ∏aciƒskich (sentencje, teksty preparowane, teksty ciàg∏e oryginalne, prozaiczne i poetyckie),
– umie poprawnie czytaç tekst ∏aciƒski,
– w zakresie fleksji: rozpoznaje i umie okreÊliç formy rzeczownikowe i czasownikowe, zna paradygmaty
odmian,
– w zakresie sk∏adni: rozpoznaje konstrukcje sk∏adniowe, umie wskazaç zwiàzki mi´dzywyrazowe,
b. Uczeƒ umie korzystaç ze s∏ownika ∏aciƒsko-polskiego oraz z podr´cznika i gramatyki w pracy nad przek∏adem i analizà tekstów oryginalnych,
c. Uczeƒ opanowa∏ umiej´tnoÊç pos∏ugiwania si´ wiadomoÊciami wed∏ug podanych uprzednio wzorów,
d. Uczeƒ umie dokonywaç analizy i syntezy nowych dla niego zjawisk j´zykowych,
e. Uczeƒ umie stawiaç pytania do t∏umaczonego tekstu i formu∏owaç odpowiedzi,
f. Uczeƒ doskonali sztuk´ zapami´tywania; zapami´tuje przys∏owia i sentencje ∏aciƒskie.
2. Analizowanie, interpretowanie i komentowanie tekstów oryginalnych i w przek∏adach:
a. Uczeƒ potrafi analizowaç, interpretowaç i komentowaç teksty oryginalne i w przek∏adach,
b. Uczeƒ pami´ta konieczne terminy, fakty, teorie naukowe, wykazuje pewien poziom rozumienia tych wiadomoÊci, nie myli ich ani nie zniekszta∏ca przy analizowaniu i interpretowaniu tekstów,
c. Uczeƒ rozumie przeczytany i przet∏umaczony tekst i potrafi wyciàgnàç z niego odpowiednie wnioski,
d. Uczeƒ zdobywa umiej´tnoÊç przek∏adu tekstu ∏aciƒskiego na j´zyk polski wed∏ug regu∏ poprawnoÊci i klarownoÊci j´zykowej oraz estetyki wypowiedzi.
3. Operatywna znajomoÊç gramatyki ∏aciƒskiej:
a. Uczeƒ zna cz´Êci mowy i zasady ich przynale˝noÊci do w∏aÊciwego systemu fleksyjnego,
b. Uczeƒ rozpoznaje budow´ s∏owotwórczà i fleksyjnà wyrazów,
c. Uczeƒ pos∏uguje si´ formami fleksyjnymi przy tworzeniu wypowiedzi w j´zyku ∏aciƒskim,
d. Uczeƒ opanowa∏ budow´ i szyk zdania ∏aciƒskiego:
– cz´Êci zdania: podmiot, orzeczenie proste i z∏o˝one, dope∏nienie bli˝sze i dalsze, przydawka przymiotnikowa, dope∏niaczowa, przyimkowa, okolicznik,
– sk∏adnia: a.c.i., n.c.i., dativus possessivus, ablativus absolutus, coniugatio periphrastica activa i passiva,
sk∏adnia przypadków (ablativus temporis, ablativus comparationis, genetivus partitivus),
e. Uczeƒ zna funkcje sk∏adniowe i semantyczne nieosobowych form czasownikowych (infinitivus, participia,
gerundium, supinum),
f. Uczeƒ rozró˝nia i t∏umaczy zdania pojedyncze i wspó∏rz´dnie z∏o˝one,
g. Uczeƒ rozró˝nia i t∏umaczy zdania podrz´dnie z∏o˝one z orzeczeniem w indicatiwie i coniunctiwie; rozumie
i stosuje zasady consecutio temporum.
4. Poprawne stosowanie w wypowiedziach wyra˝eƒ i terminów pochodzàcych z j´zyków klasycznych:
a. Uczeƒ rozumie znaczenie wyrazów i wyra˝eƒ (np. bona fide, lege artis, argumentum ad hominem, uno animo),
b. Uczeƒ rozumie kontekst wypowiadanego s∏owa i wyra˝enia,
c. Uczeƒ zna êród∏os∏ów u˝ywanego terminu i umie go odpowiednio zastosowaç (np. rarytas od rarus; oportunista od opportunus).
5. Wykorzystywanie znajomoÊci j´zyka ∏aciƒskiego do lepszego zrozumienia zjawisk j´zykowych
zachodzàcych w j´zyku polskim i innych j´zykach nowo˝ytnych:
a. Uczeƒ dostrzega zwiàzki mi´dzy wyrazami ∏aciƒskimi a pochodzàcymi od nich wyrazami j´zyków obcych
nowo˝ytnych i j´zyka polskiego,
b. Uczeƒ rozumie wag´ znajomoÊci paradygmatów odmian w konfrontacji z j´zykiem polskim i innymi j´zykami,
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c. Uczeƒ dostrzega i rozpoznaje ∏aciƒskie konstrukcje sk∏adniowe wyst´pujàce w j´zykach nowo˝ytnych (a.c.i.,
konstrukcje imies∏owowe, budowa zdania),
d. Uczeƒ umie wykorzystaç na lekcjach j´zyków nowo˝ytnych i innych przedmiotów wiedz´ zdobytà podczas
nauki j´zyka ∏aciƒskiego,
e. Uczeƒ zauwa˝a zmiennoÊç znaczeƒ wyrazów i poj´ç odnoszàcych si´ do ró˝nych zjawisk spo∏ecznych i politycznych w ich historycznym rozwoju.
6. Poprawne formu∏owanie myÊli i sàdów:
a. Uczeƒ rozumie i umie dobieraç odpowiednie s∏ownictwo w poprawnym formu∏owaniu myÊli,
b. Uczeƒ zna teoretyczne zasady gramatyczne i j´zykowe,
c. Uczeƒ zna wymogi stylu retorycznego (m.in. poprawnoÊci j´zykowej, klarownoÊci, stosownoÊci) i stara si´ je
stosowaç we w∏asnej wypowiedzi,
d. Uczeƒ dba o estetyk´ wypowiedzi i umie zastosowaç odpowiednià intonacj´ wypowiadanego zdania,
e. Uczeƒ ma krytyczny stosunek do przesz∏oÊci i teraêniejszoÊci oraz umiej´tnoÊç wartoÊciowania przejawów
dzia∏alnoÊci cz∏owieka na przestrzeni wieków.
7. Dostrzeganie ponadczasowych wartoÊci w dzie∏ach z odleg∏ych epok i rozumienie ich znaczenia dla
wspó∏czesnej kultury polskiej i Êwiatowej:
a. Uczeƒ poznaje metod´ i wartoÊç uwa˝nego czytania, umiej´tnoÊç wyboru wartoÊciowej literatury,
b. Uczeƒ dostrzega bogactwo i pi´kno dóbr kultury antycznej materialnej i duchowej,
c. Uczeƒ zna przesz∏oÊç Europy, zw∏aszcza te wydarzenia, których skutki trwajà do dziÊ,
d. Uczeƒ rozumie wartoÊç wa˝nych dla kultury polskiej treÊci wywodzàcych si´ z tradycji Êródziemnomorskiej
(grecko-rzymskiej i judeochrzeÊcijaƒskiej),
e. Uczeƒ dostrzega ciàg∏oÊç rozwoju cywilizacji ∏aciƒskiej do czasów wspó∏czesnych,
f. Uczeƒ umie pozytywnie oceniç przynale˝noÊç Polski do ∏aciƒskiego kr´gu kulturowego i doceniç wartoÊci
cywilizacyjne wniesione do kultury polskiej od momentu chrztu Mieszka I w 966 r.,
g. Uczeƒ zauwa˝a uniwersalnoÊç kryteriów antycznych okreÊlajàcych m.in. wolnoÊç jednostki, wspólnot´
spo∏ecznà (paƒstwowà), dobro wspólne oraz to, co im zagra˝a,
h. Uczeƒ rozumie mocne i s∏abe strony demokracji dzi´ki wiedzy zdobytej z lektury tekstów ∏aciƒskich oraz
komentarzy popularno-naukowych,
i. Uczeƒ dzi´ki lekturze tekstu filozoficznego i biblijnego rozpoznaje i rozró˝nia powinnoÊç cz∏owieka jako obywatela i jako osoby,
j. Uczeƒ potrafi oceniç rol´ wykszta∏cenia u osób publicznych decydujàcych o ˝yciu spo∏ecznym (w antyku
i wspó∏czesnoÊci),
k. Uczeƒ rozumie odpowiedzialnoÊç instytucji paƒstwowych za poziom kszta∏cenia w spo∏eczeƒstwach wspó∏czesnych,
l. Uczeƒ rozumie odpowiedzialnoÊç osób publicznych za wypowiadane s∏owo.

44

Porta Latina nova. Program nauczania © Wydawnictwo Szkolne PWN

© Wydawnictwo Szkolne PWN

strona 43 z 60

Język łaciński, Porta Latina nova

www.wszpwn.com.pl

VIII. Kontrola i ocena pracy ucznia
Formy kontroli
1. Kontrola bie˝àca (sprawdzamy post´py uczniów, zach´cajàc ich do dalszej systematycznej pracy. Zauwa˝onym brakom w wiedzy przeciwdzia∏amy i umo˝liwiamy uzupe∏nienie luk):
– odpowiedzi ustne (z bie˝àcych lub kilku ostatnich lekcji),
– prezentacja rozwiàzanego zadania (wykonanego w klasie lub w domu),
– aktywnoÊç ucznia na zaj´ciach,
– prace pisemne (sprawdziany, kartkówki, testy badajàce znajomoÊç j´zyka),
– referaty,
– wykonanie pomocy naukowych,
– udzia∏ w konkursach i olimpiadzie j´zyka ∏aciƒskiego.
2. Kontrola okresowa (sprawdza opanowanie wi´kszej partii materia∏u i jest dokonywana kilka razy w roku
szkolnym):
– testy i zadania kontrolne: testy zamkni´te sprawdzajàce znajomoÊç j´zyka – fleksji, sk∏adni. Nie sà one Êrodkiem idealnym obiektywnego oceniania, poniewa˝ nie mo˝na za ich pomocà sprawdziç wszystkich rodzajów
umiej´tnoÊci j´zykowych ucznia. Mimo to trzeba je stosowaç, by przyzwyczaiç ucznia do tej formy sprawdzania wiedzy,
– zadania otwarte: sprawdzajàce znajomoÊç j´zyka – fleksji, sk∏adni,
– przek∏ad tekstu prozaicznego i poetyckiego (parafraza). PowinniÊmy wymagaç odpowiednio wysokich walorów estetycznych i poprawnoÊci j´zykowej.
– zadania otwarte: prace pisemne potwierdzajàce znajomoÊç wiedzy o kulturze antycznej i jej recepcji do czasów wspó∏czesnych (forma rozprawki, eseju, listu, analizy tekstu, analizy porównawczej itp.).
3. Ocena koƒcowa (semestralna i roczna):
– jest podsumowaniem pracy ucznia w ciàgu semestru i jest obliczana na podstawie ocen czàstkowych
z uwzgl´dnieniem wagi poszczególnych ocen. Nale˝y uwzgl´dniç znajomoÊç j´zyka, nabyte umiej´tnoÊci
pos∏ugiwania si´ formami fleksyjnymi i sk∏adniowymi, umiej´tnoÊci t∏umaczenia (przek∏adu) tekstu, znajomoÊç zagadnieƒ kulturowych oraz formy i poziom wypowiedzi na ich temat.

Kryteria oceny z j´zyka ∏aciƒskiego
I. Kryteria ogólne
Przy ustalaniu oceny z j´zyka ∏aciƒskiego brane sà pod uwag´:
1. Bieg∏oÊç w czytaniu tekstu prozaicznego,
2. ZnajomoÊç s∏ownictwa odpowiedniego do poziomu nauki j´zyka,
3. ZnajomoÊç form gramatycznych i sk∏adni w zakresie przerobionego materia∏u,
4. Umiej´tnoÊç analizy formalnej zdania (rozpoznawanie form i struktur gramatycznych) i poprawnoÊç t∏umaczenia,
5. Umiej´tnoÊç pos∏ugiwania si´ s∏ownikiem i innymi zalecanymi Êrodkami dydaktycznymi,
6. Umiej´tnoÊç wypowiedzi ustnej i pisemnej na poznane w trakcie nauki tematy z dziedziny kultury antycznej
oraz jej dziedzictwa w kulturze europejskiej i polskiej,
7. Rozpoznawanie zapo˝yczeƒ z j´zyka ∏aciƒskiego w j´zyku polskim i j´zykach obcych,
8. Dostrzeganie korelacji ró˝nych przedmiotów szkolnych (dziedzin wiedzy) z j´zykiem ∏aciƒskim i kulturà antycznà,
9. Czytanie rytmiczne tekstu poetyckiego (znajomoÊç podstawowych zasad metryki).
II. Kryteria szczegó∏owe
1. Ocen´ dopuszczajàcà otrzymuje uczeƒ, który:
– opanowa∏ pami´ciowo s∏ownictwo w niewielkim zakresie wobec stawianych wymagaƒ,
– opanowa∏ elementarne struktury gramatyczne, niezb´dne dla dalszej nauki,
Porta Latina nova. Program nauczania © Wydawnictwo Szkolne PWN

© Wydawnictwo Szkolne PWN

45

strona 44 z 60

Język łaciński, Porta Latina nova

–
–
–
–

www.wszpwn.com.pl

dokonuje samodzielnie analizy prostych zdaƒ tekstu przerobionego,
potrafi korzystaç tylko ze s∏ownika preparowanego,
dostrzega zwiàzki pomi´dzy j´zykiem ∏aciƒskim a innymi j´zykami jedynie na drodze mechanicznego kojarzenia.
wykazuje elementarnà znajomoÊç zagadnieƒ z kultury antycznej przerabianych na lekcjach.

3. Ocen´ dostatecznà otrzymuje uczeƒ, który:
– zna podstawowy zakres wymaganego s∏ownictwa,
– opanowa∏ proste struktury gramatyczne,
– naprowadzany pytaniami pomocniczymi nauczyciela t∏umaczy poprawnie nieskomplikowane konstrukcje
zdaniowe tekstu przerobionego,
– potrafi korzystaç tylko ze s∏ownika preparowanego,
– dostrzega wp∏ywy j´zyka ∏aciƒskiego na j´zyk ojczysty i j´zyki obce,
– wypowiada si´ na tematy zwiàzane z kulturà antycznà poznanà podczas lekcji,
– czyta tekst poetycki jedynie za nauczycielem (poziom kl. II–III).
4. Ocen´ dobrà otrzymuje uczeƒ, który:
– opanowa∏ s∏ownictwo i wi´kszoÊç struktur gramatycznych,
– samodzielnie dokonuje analizy formalnej prostego nowego tekstu i potrafi uchwyciç sens rzeczowy zdania
(z niewielkim wsparciem pytaƒ pomocniczych nauczyciela),
– w sposób w∏aÊciwy pos∏uguje si´ s∏ownikiem,
– rozumie wp∏ywy j´zyka ∏aciƒskiego na j´zyk ojczysty i j´zyki obce,
– redaguje poprawnà wypowiedê pisemnà, wykorzystujàc zdobytà w szkole wiedz´ z kultury antycznej i jej
dziedzictwa europejskiego,
– rozumie zwiàzek z antykiem grecko-rzymskim ró˝nych dyscyplin poznawanych w szkole (np. poj´cia tych dziedzin),
– czyta poprawnie przerobiony tekst poetycki i wykazuje znajomoÊç budowy dystychu elegijnego,
– wykazuje zainteresowanie i aktywnoÊç na lekcjach.
5. Ocen´ bardzo dobrà otrzymuje uczeƒ, który:
– opanowa∏ s∏ownictwo i struktury gramatyczne,
– samodzielnie t∏umaczy przerobiony i nowy tekst pod wzgl´dem formalnym i rzeczowym,
– wykazuje si´ umiej´tnoÊcià przek∏adu na j´zyk polski,
– sprawnie pos∏uguje si´ s∏ownikiem,
– dokonuje analizy wp∏ywu j´zyka ∏aciƒskiego na j´zyk ojczysty i j´zyki obce,
– potrafi przygotowaç analiz´ rzeczowà tekstu literackiego i filozoficznego,
– formu∏uje wypowiedê ustnà zgodnie z zasadami poprawnoÊci j´zykowej,
– redaguje wypowiedê pisemnà, w pe∏ni wykorzystujàc wiedz´ z kultury antycznej i jej dziedzictwa europejskiego zdobytà w szkole i na drodze w∏asnych poszukiwaƒ,
– umie wykorzystaç wiedz´ zdobytà na lekcjach j´zyka ∏aciƒskiego przy rozwiàzywaniu ró˝nych zadaƒ w innych dziedzinach szkolnych,
– czyta tekst poetycki i dokonuje rozbioru metrycznego dystychu elegijnego,
– aktywnie uczestniczy w pracy lekcyjnej, wykazujàc zainteresowanie j´zykiem ∏aciƒskim i kulturà antycznà.
6. Ocen´ celujàcà otrzymuje uczeƒ, który:
– spe∏nia wymagania niezb´dne do oceny bardzo dobrej,
– samodzielnie pracuje, wykraczajàc poza program szkolny, np. w ramach zaj´ç pozalekcyjnych (kó∏ko przedmiotowe, udzia∏ w olimpiadzie i w uroczystoÊciach szkolnych itp.).

Przyk∏ady
Proponujemy nast´pujàcy system oceniania prac sprawdzajàcych znajomoÊç j´zyka (testy, sprawdziany, kartkówki). Najodpowiedniejsza jest skala procentowa za otrzymane punkty. Podane przyk∏ady testów i sprawdzianów
dotyczà materia∏u j´zykowego i kulturowego zawartego w podr´czniku i zeszycie çwiczeƒ Porta Latina nova.
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Przyk∏adowy sprawdzian
po lekcji II w podr´czniku Porta Latina nova9

Po Lectio II
Zadanie 1.
Podaj dalsze formy s∏ownikowe (podstawowe) oraz znaczenie polskie ka˝dej formy:

znaczenie:

1. forma podst.

2. forma podst.

3. forma podst.

4. forma podst.

intro

intrare

intravi

intratum

wchodz´

wejÊç

wszed∏em

aby wejÊç

lego

znaczenie:
saluto

znaczenie:
Zadanie 2.
Wpisz zaznaczone osoby w trzech czasach z polskim znaczeniem i podaj imperativus od:
intro, intrare, intravi, intratum.

praesens
1. os. sing.

imperfectum

futurum I

intro

znaczenie:
2. os. sing.
znaczenie:
1. os. pl.
znaczenie:
3. os. pl.
znaczenie:
Imperativus: sing. ______________________________ pl. _______________________________
Zadanie 3.
W wolne miejsca wpisz zaimek osobowy w odpowiedniej formie i dopisz koƒcówk´
osobowà czasownika:

_ _ _ videmus te et saluta_ _ _. • _ _ ad _ _ (ego) libenter venis.

9

Propozycje sprawdzianów i testów umieszczono w poradniku dla nauczyciela Porta Latina nova
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Punktacja
Zadanie 1.
Za ka˝dà poprawnie utworzonà form´ przyznajemy 2 punkty; za poprawne t∏umaczenie 1 punkt. Razem 20 punktów.
Zadanie 2.
Za poprawne utworzenie ka˝dej formy przyznajemy 2 punkty; za poprawne t∏umaczenie 1 punkt. Razem 38 punktów.
Zadanie 3.
Za poprawne utworzenie ka˝dej formy przyznajemy 2 punkty. Razem 8 punktów.
W sumie 66 punktów.
Ocena niedostateczna:
Ocena dopuszczajàca:
Ocena dostateczna:
Ocena dobra:
Ocena bardzo dobra:

00–33 pkt.
34– 42 pkt.
43–52 pkt.
53–59 pkt.
60–66 pkt.

Maksymalna liczba punktów za ka˝dy test mo˝e byç ró˝na, poniewa˝ zale˝y od liczby i trudnoÊci zadaƒ.
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Przyk∏adowy sprawdzian
po lekcji V w podr´czniku Porta Latina nova

Po Lectio V

(45-minutowy sprawdzian z L. I–V)

Zadanie 1.
Podaj polskie znaczenie wyrazów:
populus, -i

__________________

laudare

__________________

arma, -orum

__________________

tenere

__________________

templum, -i

__________________

trahÅre

__________________

ignavus, -a, -um

__________________

invenire

__________________

terra, -ae

__________________

navigare

__________________

Zadanie 2.
Utwórz gen. i acc. sing. i pl. oraz przet∏umacz wszystkie formy liber antiquus:
gen. sing. _________________________________________________________________________
acc. sing. __________________________________________________________________________
gen. pl. ___________________________________________________________________________
acc. pl. ____________________________________________________________________________
Zadanie 3.
Przet∏umacz podane zdania na j´zyk polski:
a) Discipuli in aula clarum poetam salutant.
________________________________________________________________________________
b) Magister discipulum in scholam intrare videt.
________________________________________________________________________________
Zadanie 4.
Przet∏umacz podane zdania na j´zyk ∏aciƒski w liczbie pojedynczej i mnogiej:
a) Jestem dobrym ˝eglarzem.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b) Nauczycielka opowiada uczennicy histori´ o Afryce.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Zadanie 5. (zadanie dodatkowe na ocen´ celujàcà)
Przet∏umacz podane zdanie na j´zyk ∏aciƒski:
S∏yszymy, ˝e nauczycielka opowiada uczennicom pi´knà histori´ o antycznej Afryce.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Punktacja
Zadanie 1.
Za ka˝de poprawne t∏umaczenie przyznajemy 1 punkt. Razem 10 punktów.
Zadanie 2.
Za ka˝dà poprawnie utworzonà form´ przyznajemy 2 punkty; za poprawne t∏umaczenie 1 punkt.
Razem 12 punktów.
Zadanie 3.
Za ka˝de poprawnie przet∏umaczone s∏owo przyznajemy 1 punkt. Razem 12 punktów
Zadanie 4.
Jestem dobrym ˝eglarzem.
Nauczycielka opowiada uczennicy histori´ o Afryce.

– 6 punktów
– 10 punktów
Razem 16 punktów

Zadanie 5.
Zadanie dodatkowe bierzemy pod uwag´ tylko wówczas, gdy uczeƒ otrzymuje maksymalnà liczb´ punktów za
rozwiàzanie zadaƒ obowiàzkowych. Suma punktów dla otrzymania oceny celujàcej musi przekraczaç 51.
Zadanie 1. – 10 punktów
Zadanie 2. – 12 punktów
Zadanie 3. – 12 punktów
Zadanie 4. – 16 punktów
W sumie 50 punktów.
Dla ∏atwiejszego obliczania procentów liczb´ punktów 50 mo˝na pomno˝yç przez 2: 50 x 2 = 100 pkt., co przyjmujemy jako 100%.
Ocena niedostateczna:
Ocena dopuszczajàca:
Ocena dostateczna:
Ocena dobra:
Ocena bardzo dobra:

50

0% – 50%
51% – 65%
66% – 80%
81% – 90%
91% – 100%

0–50 pkt.
51–65 pkt
66–80 pkt.
81–90 pkt.
91–100 pkt.
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Przyk∏adowy test leksykalno-gramatyczny
po lekcji XXXI w podr´czniku Porta Latina nova
W zadaniach 1–5 wska˝, która z podanych form (A, B, C, D) jest poprawna dla uzupe∏nienia zdania:
Zadanie 1. (1 pkt)
Nullum animal fidelius est _____________
A. cane

B. canis

C. cani

D. canum

Zadanie 2. (1 pkt)
Non omnibus rebus, quae nitent, _____________
A. creditas esse

B. credendum est.

C. ad credendum

D. credenda sunt

C. ut cogitarent

D. cogitare

Zadanie 3. (1 pkt)
Homo natus est _____________
A. cogitandus

B. ad cogitandum

Zadanie 4. (1 pkt)
Achilles Hectorem, _____________ fortissimum, persecutus est.
A. Troianis

B. Troianus

C. Troianorum

D. per Troianos

Zadanie 5. (1 pkt)
Nescio, cur operam philosophiae dare _____________
A. debemus

B. debetur

C. debeamus

D. deberemus

Zadanie 6. (5 pkt.)
Wpisz do tabeli przy kolejnym numerze zdaƒ odpowiednià liter´ oznaczajàcà typ zdania:
I. Consulentibus Pythia respondit, ut Athenienses moenibus ligneis se munirent.
II. Ego stultus sum, qui isti credam.
III. Fortis sis, si pericula patienter feras.
IV. Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas.
V. Quae cum senator dixisset, silentium consecutum est.
A. zdanie przyzwalajàce
B. zdanie czasowe
C. zdanie dope∏nieniowe
D. zdanie warunkowe
E. zdanie wzgl´dno-warunkowe

Numer zadania

Typ zadania

I.
II.
III.
IV.
V.
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W zadaniach od 7. do 10. zakreÊl jednà mo˝liwoÊç poprawnego uzupe∏nienia zdania tak, aby zachowaç znaczenie zdania wyjÊciowego.
Zadanie 7. (3 pkt.)
Invidiam gloriae umbram putamus.
_____________ gloriae _____________ putatur.
A. invidiam ... umbram a nobis
B. invidia ... umbra a nobis
C. invidia ... umbra ab omnibus
D. invidiam ... umbram nobis
Zadanie 8. (2 pkt.)
Creavit Deus hominem de limo terrae.
Homo de limo terrae _____________
A. Deum creatum erat
B. a Deo creatum est
C. Deo creatus erat
D. a Deo creatus est
Zadanie 9. (3 pkt.)
De rebus mihi notissimis dicis.
Scisne _____________ de rebus mihi notissimis _____________
A. te dicere

B. me dixisse

C. te dicturum esse

D. nos dicere

Zadanie 10. (2 pkt.)
Unus Graecorum vir cognomen „Iustus” habebat.
_____________ cognomen „Iustus” erat.
A. uni Graecorum viro
B. uno Graecorum viro
C. unum Graecorum virum
D. unus Graecorum vir

Punktacja
Zadania 1–5
Zadanie 6.
Zadania 7–10

05 punktów
05 punktów
10 punktów

W sumie

20 punktów.

Dla ∏atwiejszego obliczania procentów liczb´ punktów 20 mo˝na pomno˝yç przez 5: 20 x 5 = 100 pkt., co przyjmujemy jako 100%.
Ocena niedostateczna:
Ocena dopuszczajàca:
Ocena dostateczna:
Ocena dobra:
Ocena bardzo dobra:

52

0% – 50%
51% – 65%
66% – 80%
81% – 90%
91% – 100%

00–50 pkt.
51–65 pkt.
66–80 pkt.
81–90 pkt.
91–100 pkt.
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Przyk∏adowy test na rozumienie tekstu czytanego
po lekturze tekstów Cezara w podr´czniku Porta Latina nova
Przeczytaj uwa˝nie poni˝szy tekst.
Mercatoribus est aditus magis eo, ut, quae bello ceperint, quibus vendant, habeant, quam quo ullam rem ad se importari desiderent. Quin etiam iumentis, quibus maxime Galli delectantur quaeque impenso parant pretio, Germani importatis non utuntur, sed, quae sunt apud eos nata, parva atque deformia, haec cotidiana exercitatione,
summi ut sint laboris, efficiunt. Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur equosque
eodem remanere vestigio adsuefecerunt; ad quos se celeriter, cum usus est, recipiunt; neque eorum moribus turpius quicquam aut inertius habetur quam ephippiis uti. Itaque ad quemvis numerum ephippiatorum equitum
quamvis pauci adire audent. Vinum ad se omnino importari non patiuntur, quod ea re ad laborem ferendum
remollescere homines atque effeminari arbitrantur.
(G.I. Caesar, Commentarii de bello Gallico IV 2, 1–6)

W zadaniach od 1. do 5. w wykropkowane miejsca wstaw kwalifikator V (verum) przy tych
zdaniach, które sà zgodne z treÊcià tekstu, kwalifikator F (falsum) przy tych zdaniach, które nie
sà z nim zgodne:
Zadanie 1. (3 pkt.)
_____________

Germanowie pozwalajà przychodziç kupcom, aby mieli komu sprzedawaç ∏upy wojenne.

Zadanie 2. (3 pkt.)
_____________

Germanowie hodujà w∏asne konie, które, choç sà ma∏e i niepozorne, odznaczajà si´ du˝à wytrzyma-

∏oÊcià.
Zadanie 3. (3 pkt.)
_____________

Codziennie je çwiczà, co kosztuje ich wiele pracy, zw∏aszcza z przyzwyczajeniem ich do noszenia

jeêdêca na siodle.
Zadanie 4. (3 pkt.)
_____________

W czasie bitew konnych cz´sto nie walczà jak jeêdêcy, lecz jak piechurzy.

Zadanie 5. (3 pkt.)
_____________

Wino uwa˝ajà za rzecz, która os∏abia m´˝czyzn, bo stajà si´ niezdolni do znoszenia trudów.

W zadaniach od 6. do 10. w wykropkowane miejsca wstaw kwalifikator V (verum) przy tym znaczeniu wyrazu, które wystàpi∏o w tekÊcie, kwalifikator F (falsum) przy tych wyrazach, które mia∏y inne znaczenie:
Zadanie 6. (1 pkt)
ADITUS tu: _____________ poczàtek
Zadanie 7. (1 pkt)
CAPIO 3, CEPI, CAPTUM tu: _____________ obraç
Zadanie 8. (1 pkt)
VESTIGIUM tu: _____________ miejsce
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Zadanie 9. (1 pkt)
RECIPIO 3, RECEPI, RECEPTUM tu: _____________ cofnàç
Zadanie 10. (1 pkt)
PATIOR, PATI, PASSUS SUM tu: _____________ pozwoliç

Punktacja
Dla ∏atwiejszego obliczania procentów liczb´ punktów 20 mo˝na pomno˝yç przez 5: 20 x 5 = 100 pkt., co przyjmujemy jako 100%.
Ocena niedostateczna:
Ocena dopuszczajàca:
Ocena dostateczna:
Ocena dobra:
Ocena bardzo dobra:

54

0% – 50%
51% – 65%
66% – 80%
81% – 90%
91% – 100%

00–50 pkt.
51–65 pkt.
66–80 pkt.
81–90 pkt.
91–100 pkt.
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Przyk∏adowe zadania sprawdzajàce wiedz´ o kulturze antycznej
i umiej´tnoÊç wypowiedzi w formie pisemnej w serii Porta Latina nova

„Podró˝ przez ˝ycie okr´tem” to motyw bardzo popularny wÊród Greków i Rzymian, a nast´pnie
w literaturze i sztuce póêniejszych epok. ObjaÊnij symbolik´ wiersza Horacego oraz materia∏u
ikonograficznego, dokonaj ich interpretacji, obierajàc okr´t jako a) symbol zbiorowoÊci, b) obraz
jednostki ludzkiej.

MATERIA¸ TEKSTOWY
Horatius Flaccus, Carmen I 14

O navis, referent in mare te novi
fluctus. O quid agis? Fortiter occupa
portum. Nonne vides ut
nudum remigio latus,

O nawo, wracasz na otwarte
Morze! Có˝ czynisz? Zdradne nurty,
trzymaj si´ portu! Nie widzisz,
˝e bez wiose∏ burty,

et malus celeri saucius Africo
antemnaeque gemant ac sine funibus
vix durare carinae
possint imperiosius

maszt afrykaƒskà nawa∏nicà
strzaskany, bez lin j´czà reje.
bez steru kad∏ub dryfuje,
niczym wrak si´ chwieje

aequor? Non tibi sunt integra lintea,
non di, quos iterum pressa voces malo.
Quamvis Pontica pinus,
silvae filia nobilis,

na morzu. Zdarte ˝agle prys∏y,
o pomoc pró˝no bogów b∏agaç.
Pró˝no si´ che∏pi pontyjskich
lasów sosna smag∏a –

iactes et genus et nomen inutile:
nil pictis timidus navita puppibus
fidit. Tu, nisi ventis
debes ludibrium, cave.

ju˝ ród i s∏awa na nic, rufie
malowanej nie ufa ˝eglarz
trwo˝ny. Strze˝ si´, jeÊli wichrom
nie chcesz byç podleg∏a.

Nuper sollicitum quae mihi taedium,
nunc desiderium curaque non levis,
interfusa nitentis
vites aequora Cycladas.

Do trosk niedawnych doszed∏ nowy
niepokój – zgubnych wysp unikaj,
na wzburzonych falach morza
rozb∏yskanych Cyklad.
(przek∏ad: Stefan Go∏´biowski)
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MATERIA¸ IKONOGRAFICZNY
Ambona koÊcio∏a Wizytek
w Warszawie, B. Plersch
zdj. Archiwum redakcji

Statek g∏upców (statek b∏aznów)
zmierzajàcy do Krainy G∏upców
Sebastian Brant, Stultifera Navis, 1494
Courtesy of Special Collections,
University of Houston Libraries
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