
JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA 

 

 

Uczniowie będą poddawani kontroli bieżącej. Oceniana będzie przede wszystkim aktywność na lekcji. Sprawdzana będzie umiejętność czytania 

wyrazów łacińskich oraz znajomość zasad wymowy (zadanie obowiązkowe). Raz w semestrze uczniowie będą musieli zaliczyć zestaw sentencji 

łacińskich (ustalany wspólnie z uczniami). Każdy uczeń będzie musiał obowiązkowo zrealizować z wykorzystaniem zasobów cyfrowych projekt 

„Zabytki starożytnego i nowożytnego Rzymu” (raz w roku szkolnym). Uczniowie będą mogli wykonywać zadania dodatkowe. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował pamięciowo słownictwo w niewielkim zakresie wobec stawianych wymagań; 

 potrafi wykorzystywać z pomocą tabeli elementarne zasady gramatyczne, niezbędne dla dalszej nauki; 

 zna częściowo zasady wymowy w języku łacińskim, popełnia błędy podczas czytania; 

 dokonuje z pomocą nauczycieli analizy prostych zdań tekstu łacińskiego; 

 tłumaczy z pomocą nauczyciela tekst łaciński o małej trudności; 

 potrafi korzystać ze słownika; 

 dostrzega związki pomiędzy językiem łacińskim a innymi językami jedynie na drodze mechanicznego kojarzenia; 

 potrafi wyszukać podstawowe informacje na temat zagadnień z zakresu kultury antycznej; 

 potrafi z pamięci odtworzyć 5 sentencji łacińskich; 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 zna podstawowy zakres wymaganego słownictwa; 

 potrafi wykorzystywać z pomocą tabeli proste zasady gramatyczne; 
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 zna zasady wymowy w języku łacińskim, ale czasami popełnia błędy podczas czytania; 

 dokonuje samodzielnie analizy zdań łacińskich; 

 naprowadzany pytaniami pomocniczymi nauczyciela tłumaczy poprawnie nieskomplikowane zdania; 

 potrafi korzystać ze słownika; 

 dostrzega wpływ języka łacińskiego na język polski oraz języki obce; 

 potrafi wyszukać w różnych źródłach i wykorzystać w czasie lekcji informacje na temat zagadnień z zakresu kultury antycznej, robi w 

większości samodzielne notatki; 

 potrafi z pamięci odtworzyć 10 sentencji łacińskich; 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował słownictwo i potrafi wykorzystywać z pomocą tabeli większość struktur gramatycznych; 

 zna zasady wymowy w języku łacińskim i rzadko popełnia błędy podczas czytania; 

 samodzielnie dokonuje analizy tekstu i tłumaczy z niewielką pomocą nauczyciela tekst łaciński; 

 w sposób właściwy posługuje się słownikiem; 

 rozumie wpływ języka łacińskiego na język polski i języki obce; 

 potrafi wyszukać w różnych źródłach i przetwarzać informacje na temat zagadnień z zakresu kultury antycznej, robi samodzielnie notatki; 

 potrafi z pamięci odtworzyć 15 sentencji łacińskich; 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował słownictwo i potrafi wykorzystywać z pomocą tabeli struktury gramatyczne; 

 zna bardzo dobrze zasady wymowy w języku łacińskim, nie popełnia błędów podczas czytania; 

 samodzielnie tłumaczy tekst łaciński; 
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 wykazuje się umiejętnością przekładu na język polski; 

 sprawnie posługuje się słownikiem; 

 dokonuje analizy wpływu języka łacińskiego na język polski i języki obce; 

 potrafi wyszukać w różnych źródłach (książki, słowniki, Internet) i przetwarzać informacje na temat zagadnień z zakresu kultury antycznej, 

robi samodzielnie notatki, dzieli się wiedzą z kolegami i koleżankami; 

 aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych; 

 potrafi z pamięci odtworzyć 20 sentencji łacińskich; 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował słownictwo i struktury gramatyczne; 

 zna bardzo dobrze zasady wymowy w języku łacińskim, nie popełnia błędów podczas czytania; 

 samodzielnie tłumaczy tekst łaciński; 

 wykazuje się umiejętnością przekładu z języka łacińskiego na język polski oraz z języka polskiego na języka łaciński; 

 sprawnie posługuje się słownikiem; 

 dokonuje analizy wpływu języka łacińskiego na język polski i języki obce, samodzielnie wskazuje wpływy języka łacińskiego i kultury 

antycznej na późniejsze epoki; 

 potrafi wyszukać w różnych źródłach (książki, słowniki, Internet) i wykorzystywać samodzielnie informacje na temat zagadnień z zakresu 

kultury antycznej, robi samodzielnie notatki, dzieli się wiedzą z kolegami i koleżankami; 

 bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, wykonuje zadania dodatkowe; 

 potrafi z pamięci odtworzyć 30 sentencji łacińskich; 


