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Klasa I
l.p. Tematyka zaj´ç Zadania nauczyciela Za∏o˝one osiàgni´cia uczniów

1.

Liczba 
godzin
– 1

– Wymowa i akcent w j´zyku
∏aciƒskim.

– Wyrazy ∏aciƒskie w j´zyku polskim.
– Latinitas viva.

– Zaznajomienie uczniów 
z wymowà g∏osek ∏aciƒskich 
i prawid∏owym akcentowaniem.

– Zapoznanie z niektórymi
sposobami powstawania
zapo˝yczeƒ ∏aciƒskich w j´zyku
polskim.

– Zasygnalizowanie zjawiska ∏aciny
mówionej we wspó∏czesnej 
kulturze europejskiej 
i amerykaƒskiej.

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 czasowni-
kowe; infinitivus jako dope∏nienie).

– Przybory do pisania w czasach
staro˝ytnoÊci i Êredniowiecza.

– 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.

Rozk∏ad materia∏u nauczania ze wskazaniem 
oczekiwanych osiàgni´ç

– 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.
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3.

Liczba
godzin
– 2–3

– 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 sen-
tencji 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.

4.

Liczba 
godzin
– 3 

– 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 Grecji oraz 
system szkolnictwa 
w staro˝ytnym Rzymie. 

– Uczeƒ rozumie specyficzne cechy
pisarstwa i nauczania literatury 
i historii w staro˝ytnoÊci.
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5.

Liczba 
godzin
– 2

– Accusativus cum infinitivo.
– J´zyk ∏aciƒski a j´zyki romaƒskie.

– Zapoznanie uczniów z konstrukcjà
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.

6. 

Liczba 
godzin 
– 3

– 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.

7. 

Liczba 
godzin
– 3

– 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˝enia-
mi 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.

– 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). 
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– 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. 

8.

Liczba 
godzin 
– 4–5

– 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 sposoba-
mi 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.

9.

Liczba 
godzin 
– 2–3

– 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 i ze
sposobem wyra˝ania stanu 
posiadania przez czasownik esse
(dativus possessivus) i wyçwicze-
nie 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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– Doskonalenie umiej´tnoÊci
poprawnego pod wzgl´dem
j´zykowym i stylistycznym
t∏umaczenia tekstu zawierajàcego
dotychczas poznany materia∏ 
gramatyczny.

10b

Liczba 
godzin
– 1–2 

– 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.

10. 

Liczba 
godzin 
– 4–5

– 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. 

– 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.
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11. 

Liczba
godzin
– 3

– 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.

12. 

Liczba 
godzin 
– 3–4

– 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. 

– 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.
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13. 

Liczba
godzin
– 3

– 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 analo-
gi´ 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.

14. 

Liczba
godzin
– 3

– 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 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.

– Zapoznanie uczniów ze 
sposobem tworzenia 
rzeczowników abstrakcyjnych
(przyrostki -tia/-itia)

– Doskonalenie umiej´tnoÊci 
analizowania podrz´dnie
z∏o˝onego zdania ∏aciƒskiego.

– 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.
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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.

16.

Liczba
godzin
– 3

– 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.

– 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.).

Klasa II
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17. 

Liczba
godzin
– 2

– Participium futuri activi. 
– Infinitivus futuri activi.
– Accusativus cum infinitivo futuri

activi.
– O ucztowaniu – obyczaje biesiadne.

– Wskazanie lub przypomnienie
sposobu tworzenia participium
futuri activi. 

– ObjaÊnienie lub przypomnienie
sposobu t∏umaczenia participium
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.

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. 

– 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.

– 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.
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19.

Liczba
godzin
– 2

– 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.

20.

Liczba
godzin
– 2–3

– 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 regu-
larnoÊç 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.

20b.

Liczba
godzin
– 1–2

– Teatr w Grecji. – Zapoznanie uczniów ze znacze-
niem 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.

– Poznaje rol´ i znaczenie teatru 
w ˝yciu religijnym i spo∏ecznym
w Grecji.

– Poznaje genez´ teatru jako
miejsce agonu tragediowego.

– Poznaje genez´ teatru jako
budowli, potrafi wymieniç
przyk∏ady takich budowli.

– Zna ró˝nice mi´dzy teatrem
greckim i rzymskim.

– 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.
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21. 

Liczba
godzin
– 3–4

– 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.) 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.

22. 

Liczba
godzin
– 3–4

– 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).

23. 

Liczba
godzin
– 3–4

– 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 conven-
erant ad ludos spectandos; ludos
spectatum; ut ludos spectarent).

– 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.
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24. 

Liczba
godzin
– 3–4

– 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.

– 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.

25. 

Liczba
godzin
– 4

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

retoryczne w Rzymie.

– Zapoznanie uczniów z coniugatio
periphrastica passiva.

– Doskonalenie techniki przek∏adu
i analizy rzeczowej tekstu.

– Zaznajomienie ze sposobem
kszta∏cenia mówcy-polityka
(osoby publicznej) w staro˝ytnym
Rzymie.

– Uczeƒ dostrzega konstrukcj´
wyra˝ajàcà koniecznoÊç 
i zna technik´ t∏umaczenia
coniugatio periphrastica passiva.

– Uczeƒ rozumie ró˝nic´ mi´dzy
przek∏adem filologicznym 
a literackim.

– Uczeƒ poznaje istot´ i rol´
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.

– 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.
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26. 

Liczba
godzin
– 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.

27.

Liczba
godzin
– 2–3

– 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. 

– Uczeƒ rozumie odpowiedzialnoÊç
osób publicznych za
wypowiadane s∏owo.

– Uczeƒ wyrabia sobie zdanie na
temat odpowiedzialnoÊci za
kszta∏cenie w∏asne.
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28.

Liczba
godzin
– 3–4

– Verba deponentia I–IV koniugacji.
– „Poznaj samego siebie”, czyli

sokratejska antropologia i etyka.

– Powtórzenie i utrwalenie 
wiadomoÊci na temat strony
biernej.

– 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.

29. 

Liczba
godzin
– 3–4

– Verba semideponentia 
I–IV koniugacji.

– Verba defectiva.
– O odpowiedzialnoÊci ludzi w∏adzy

za sytuacj´ w paƒstwie 
(np. Cicero, De officiis).

– Zapoznanie uczniów z grupà 
czasowników zwanych verba
semideponentia i verba defectiva
oraz ze sposobem ich
t∏umaczenia.

– Wyçwiczenie rozpoznawania 
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.

Klasa III

Język łaciński, Porta Latina nova www.wszpwn.com.pl

©  Wydawnictwo Szkolne PWN strona 14 z 21



15Porta Latina nova © Wydawnictwo Szkolne PWN 15

l.p. Tematyka zaj´ç Zadania nauczyciela Za∏o˝one osiàgni´cia uczniów

30.

Liczba
godzin
– 3–4

– 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).

30b.

Liczba
godzin
– 1–2

– 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.

31.

Liczba
godzin
– 4–5

– 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 itp.).

– 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.

– 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.
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32.

Liczba
godzin
– 2

– 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.

33. 

Liczba
godzin
– 3

– Utrwalenie materia∏u
j´zykowego.

– Sztuka zapami´tywania i çwicze-
nie pami´ci (np. fragment dzie∏a
Kwintyliana Institutio oratoria). 

– O sztuce zapami´tywania. 

– 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.

34.

Liczba
godzin
– 2–3

– Utrwalenie materia∏u j´zykowego.
– List do Lucyliusza L.A. Seneki 

jako egzemplifikacja stylu 
retorycznego.

– O czasie wed∏ug Greków:
Chronos i Kairós.

– Utrwalenie przerobionego 
materia∏u gramatycznego 
(np. odmiana fero, fio; 
stopniowanie przymiotników 
i przys∏ówków; a.c.i., n.c.i.).

– Sprawdzenie i nagrodzenie
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

– Uczeƒ rozumie potrzeb´
doskonalenia sfery instynktownej
i emocjonalnej (panowania nad
nimi rozumem i wolà).
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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).

35.

Liczba
godzin
1–2

– Utrwalenie materia∏u
j´zykowego.

– Ad Mare Tiberiadis.
– O symbolach starochrzeÊcijaƒskich.

– 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.

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.

Wybór tekstów (poziom rozszerzony) – R

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

– Zapoznanie uczniów 
z przyk∏adami listów Pliniusza
pisanych do adresatów rzeczy-
wistych 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. Caius Iulius Caesar:
– Commentariorum de bello Gallico

libri
De Galliae partibus I 1
De Gallorum moribus VI 12–16, 19
De Germanorum moribus VI 21–23

– Zapoznanie uczniów 
z pisarstwem historycznym
Cezara jako zapiskami zdarzeƒ
najnowszych w formie zwi´z∏ej,
bez ozdób retorycznych.

– 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.

– 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.

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
jako mówcà i autorem pism 
filozoficznych.

– Zapoznanie uczniów 
z bogactwem j´zyka i si∏à
ekspresji mowy przeciw
Katylinie.

– Przeprowadzenie analizy tekstów
Cycerona o ró˝norodnej tematyce
etycznej dla uchwycenia ich
myÊli przewodniej i wielorakiej
interpretacji (psychologicznej,
etycznej, estetycznej, filozoficznej
[antropologicznej], 
socjologicznej).

– Uczeƒ poznaje Cycerona jako
mówc´ i autora pism 
filozoficznych:
a) poznaje konstrukcj´ mowy 

i jej Êrodki ekspresywne;
b) poznaje ró˝norodnoÊç 

tematycznà czytanych 
fragmentów z rozpraw 
filozoficznych;

c) rozumie potrzeb´ g∏´bszej
refleksji nad pytaniami 
zawartymi w tekÊcie 
filozoficznym.

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.

– 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.

– 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.
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VI. Scriptores Poloni

Andreas Fricius Modrevius: 
– De Republica emendanda

Qui finis sit reipublicae.

Martinus Cromerus: 
– Polonia sive de situ...

De moribus Polonorum

– 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.

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

– Ars amandi I 1–4, II 273–28, 
II 505–508, I 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.

– 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 charak-
terystykà Polaków (m.in. 
z powszechnà ch´cià zdobywania
wiedzy).

– Uczeƒ konfrontuje 
charakterystyk´ Polaków
Kromera z w∏asnà obserwacjà 
i wiedzà na ten temat.
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IX. Quintus Horatius Flaccus:
– Carmina: I 1, 9, 11, 14; II 3, 14;

III 1, 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).

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

– 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.

– 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.
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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.

XIII. – Dies irae. Âredniowieczna poezja
religijna (program poetycko-
-muzyczny)

– Zapoznanie uczniów z tekstem
Dies irae jako przyk∏adem
∏aciƒskiej liryki religijnej XIII w.
(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.

– 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.

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 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.

– Uczeƒ poznaje poetyckà 
i muzycznà twórczoÊç religijnà
XII i XIII w.

– Uczeƒ poznaje style i formy 
w muzyce religijnej Êrednio-
wiecza, 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.
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