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Salvete! – Witajcie!  

 
Nauka języka łacińskiego wielu osobom kojarzy się ze żmudnym przyswajaniem 

dziesiątek reguł gramatycznych, zakuwaniem kolejnych końcówek, 

zapamiętywaniem bardzo starych powiedzeń ludzi, którzy nie żyją już od setek 

lat. Zapamiętywanie form fleksyjnych i nauka łacińskich sentencji stanowi 

rzeczywiście pewien element naszych szkolnych spotkań, lekcje łaciny to jednak 

dużo więcej niż te aktywności. Oto czas - zazwyczaj około 90 minut w każdym 

tygodniu - kiedy poznajemy barwny świat starożytnego Rzymu, arkana języka 

Kościoła oraz przybliżamy dzieje naszej własnej kultury. Poznajemy język, 

którym z powodzeniem posługiwali się Kadłubek, Długosz, Kopernik, Janicki, 

Frycz-Modrzewski, Kochanowski i wielu innych. Łacina była w Europie i w Polsce 

zawsze, nadal obserwujemy ją w języku nauki, w terminologii medycznej, 

biologicznej, prawniczej, w nazewnictwie historycznym. Łacina jest stale obecna 

wszędzie wokół nas. Coraz trudniej jednak zdajemy się ją zauważać. Tę 

umiejętność ćwiczyć chcemy podczas naszych lekcji. 

 

W herbie naszej szkoły zobaczysz dwa elementy, które wymagają od uważnego 

obserwatora znajomości łaciny: 

 

 

 

   

 

 

 

Ursa Minor (Mała 

Niedźwiedzica), czyli 

po prostu „ursula” -  

symbolizuje męstwo 

i odwagę, którymi 

chcemy się odznaczać. 

Serviam – nasze motto, które oznacza „będę służyć” 

(Bogu, Ojczyźnie, Rodzinie). 
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Linguam Latinam discimus – Uczymy się łaciny 

 

W naszej szkole staramy się uczyć łaciny w sposób ciekawy i aktywny. Co to 

oznacza? Od samego początku nauki zachęcamy uczniów do uważnego 

słuchania, ale również czynnego używania języka. Dużo czytamy, wszak nauka 

łaciny ma nam pozwolić przede wszystkim czytać to, co w tym języku zostało 

napisane. I nie chodzi tu jedynie o wymagające dzieła starożytnych pisarzy, ale 

też o treści łatwiejsze. Zaczynamy od tekstów naprawdę łatwych, chcemy by 

uczniowie czytali jak najwięcej i mieli możliwe jak najczęstszy kontakt 

z językiem. 

Podczas naszych lekcji nieraz trzeba także coś napisać. Zaczynamy od prostego 

uzupełniania luk w tekstach, dopisywania końcówek. Bawimy się krzyżówkami 

i komiksami, wreszcie staramy się napisać w języku Rzymian własną prostą 

historię – często o nas samych. W ten sposób ćwiczymy użycie języka 

i utrwalamy poznane formy. Najwytrwalsi żołnierze piszą do nauczyciela 

wiadomości po łacinie.  

Wreszcie ćwiczymy fleksję i tworzenie zdań starając się mówić do siebie 

w prosty i bezpośredni sposób. Zaczynamy od krótkich komend: „audi!” - 

„posłuchaj!”, „surge!” – wstań”,  „veni!” – „podejdź”, „lege!” – „przeczytaj!”. 

Parafrazujemy to, o czym czytamy w naszych tekstach, starając się używać 

z każdym tygodniem nowopoznanych form. Tak oto realizuje się zdanie 

wypowiedziane niegdyś przez Jana Komeńskiego: Discamus primo Latine 

balbutire, tum loqui; tandem Ciceronem, ut nobis dicendi quoque commonstret 

artificia, adibimus (Nauczmy się najpierw gaworzyć po łacinie, potem mówić, 

wreszcie przejdziemy także do Cycerona, aby nam pokazał kunszt wymowy). 

W ten sposób – a więc czytając, pisząc i mówiąc – chcemy poznawać język 

łaciński podczas całego okresu nauki w liceum. Stąd też nazwa naszego 

programu: 

Legere, scribere, loqui 
Czytanie, pisanie, mówienie 

 
Opisana w tym dokumencie propozycja zajęć jest owocem dotychczasowych 

doświadczeń autora oraz stosowanego wcześniej w Liceum Sióstr Urszulanek 

autorskiego programu nauczania Lingua aeterna autorstwa dr Katarzyny Ochman. 
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Ad discendum parati – Gotowi do nauki 

 

W jaki sposób przygotować się do lekcji łaciny? Zwiększanie kontaktu ucznia 

z językiem to bardzo ważne zadanie, gdy zaczynamy naukę. W przypadku 

języków klasycznych jest to trudne – nie możemy przecież przenieść się do 

starożytnego Rzymu i słuchać ludzi rozmawiających po łacinie tak, jak możemy 

polecieć do Londynu lub Paryża. Istnieje jednak kilka sposobów, by wyrobić 

w sobie nawyki systematycznego kontaktu z językiem: 

1. Poświęć na łacinę 20 minut dziennie poza szkołą, lepsze to niż trzy godziny 

w sobotę. Gdy czytamy na lekcji jakiś tekst - staraj się go przeczytać kilka razy 

przed kolejnym spotkaniem. Wracaj do niego, „przeskanuj” choćby wzrokiem 

na chwilę przed snem. Wypisz nowe słówka z bieżącego tygodnia, zadane 

ćwiczenia rozłóż równomiernie na kolejne dni. W każdym dniu postaraj się 

o „chwilę dla łaciny”. 

2. Obserwuj swoje otoczenie – gdy zwrócisz uwagę na słowo, które „brzmi jakby 

znajomo”, sprawdź w słowniku, czy masz rację. Gdy na lekcji innego języka 

zobaczysz słowo pochodzenia łacińskiego, zrób stosowną uwagę również 

w zeszycie do łaciny. Zdziwisz się, ile słów dookoła pochodzi od Rzymian. 

3. Skorzystaj z tej możliwości i zmień język w serwisie Facebook na łacinę. To nie 

żart! 

4. Myślisz, że nie można usłyszeć ludzi mówiących po łacinie? To nieprawda! 

W naszym kraju kilka razy w roku odbywają się spotkania osób 

rozmawiających w języku Rzymian. W internecie znajdziesz międzynarodowe 

grupy, które raz w tygodniu organizują konwersacje (za darmo!), cały czas 

przybywa podcastów i audycji po łacinie w serwisie YouTube. Właściwie 

niemal codziennie jest coś do odsłuchania i obejrzenia. 

5. Rzetelnie prowadź zeszyt do łaciny. Zapisuj nowe słówka, ale niekoniecznie 

notuj obok nich polskie znaczenie. Łącz „słowa” z „rzeczami” – jeśli np. uczysz 

się o owocach, przy każdym słowie narysuj symbol owocu. Przy czasowniku, 

jeśli to możliwe, naszkicuj postać wykonującą daną czynność. Notuj 

powiedzenia, które usłyszysz podczas lekcji i zdania obrazujące konstrukcje 

gramatyczne. Spróbuj w tygodniu nauczyć się choć jednej sentencji na pamięć. 

6. Gdy czegoś nie rozumiesz – pytaj śmiało. W trakcie nauki w domu zanotuj 

niezrozumiałe zwroty. Jeśli nie chcesz pytać na forum klasy, swobodnie 

możesz podejść i rozwiać swoje wątpliwości po lekcji. Nie bój się też napisać 

do nauczyciela, ale postaraj się chociaż przywitać w niej po łacinie.  
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Argumenta scholarum  – Tematyka lekcji 

 

Treści kursu wynikają z przyjętej metody nauczania oraz nawiązują do obowiązującej 

podstawy programowej przedmiotu „Język łaciński i kultura antyczna”. 

Podstawę naszych spotkań stanowi lektura tekstów zawartych w jednym 

z najpopularniejszych podręczników do nauki łaciny – H. Ørberg, Lingua Latina 

per se illustrata. Pars I: Familia Romana. Podręcznik ten, kładąc nacisk na 

samodzielną lekturę ucznia oraz wnioskowanie z kontekstu, od dziesięcioleci 

cieszy się niezwykłą popularnością na całym świecie. 

Każdy omawiany temat jest dodatkowo poszerzany, uczniom proponowane są 

dodatkowe ćwiczenia pisemne i konwersacyjne. Wszelkie materiały do kursu 

zapewnia uczniom nauczyciel. Wersję elektroniczną podręcznika z powodzeniem 

odnaleźć można również w internecie. 

Szczegółowe treści nauczania1: 

Klasa Temat działu Słownictwo Gramatyka Treści kulturowe 

p
ie

rw
sz

a
 

Imperium Romanum 
De Polonia - patria nostra 

nazwy krajów, 

miast, 

narodowości, 

wybrane terminy 

geograficzne 

- wymowa, akcentowanie 

- czasownik sum, esse, fui 

- trzy rodzaje rzeczownika 

(dekl. I i II) 

- zasięg Imperium 

Romanum oraz 

języka łacińskiego 

- geografia Europy 

Familia Romana 
De familia mea 

rodzina, 

pokrewieństwo 

- nominativus, genetivus - stosunki rodzinne 

w Rzymie 

Dominus et servi 
De grege nostra 

słownictwo 

związane z 

najbliższym 

otoczeniem, 

przedmioty 

w klasie, cechy 

wyglądu, ubiór 

- accusativus, dopełnienie 

zdania 

- dativus, vocativus 

- formy podstawowe 

czasownika 

- odmiana koniugacji I-IV 

- zaimki osobowe 

- podstawowe liczebniki 

- tryb oznajmiający i  

rozkazujący czasu teraź. 

- społeczeństwo 

starożytnego 

Rzymu, kwestia 

niewolnictwa 

Villa et hortus 
De domibus nostris 

pomieszczenia 

w willi rzymskiej 

i dzisiejszym 

domu, wystrój 

wnętrz, ogród, 

nazwy kwiatów  

- ablativus 

- strona bierna w czasie 

teraźniejszym 

- podstawowe przyimki 

- składnia nazw miast 

- warunki życia 

w starożytności, 

architektura 

i budownictwo 

rzymskie, system 

dróg 

Taberna Romana 
De cibis potionibusque 

handel, waluta, 

jedzenie: 

- zaimki wskazujące - handel i usługi 

w starożytności 

                                                
1 W rubryce „temat działu” pierwszy tytuł wskazuje rozdział w podręczniku Familia Romana. 

Drugi temat łaciński poniżej opisuje treści dodatkowe i podstawę ćwiczeń konwersacyjnych. 
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warzywa i owoce  

Pastor et oves 
De generibus plantarum 

element 

krajobrazu, 

wybrane nazwy 

zwierząt i roślin 

- deklinacja III (r. męski 

i żeński) 
- klimat Italii, 

hodowla zwierząt 

i roślin 

Bestiae et homines 
De bestiis feris domesticisque 

zwierzęta - accusativus cum 

infinitivo 

- pochodzenie 

nazw zwierząt 

Corpus humanum 
De medicinae arte 

części ciała, 

słownictwo 

anatomiczne 

- deklinacja III (r. nijaki) 

- przymiotniki dekl. III 

- ACI, NCI 

- medycyna 

starożytna 

i dzisiejsza 

terminologia 

medyczna 

d
ru

ga
 

Miles Romanus 
De rebus gestis 

terminologia 

historyczna, 

wojskowa 

- deklinacja IV 

- stopniowanie przym. 

i przysłówków 

- sztuka wojenna, 

źródła do historii 

Rzymu 

Annus et menses 
De ratione temporum 

datowanie, 

nazwy miesięcy, 

dni tygodnia  

- deklinacja V 

- liczebniki porządkowe 

- rachuba czasu 

w starożytności 

Novus dies 
De rebus cotidianis 

codzienne 

czynności 

- part. praes. act. 

- perfectum 

(czas przeszły dokonany) 

- życie codzienne 

w starożytnym 

Rzymie 

Magister et discipuli 
De scholis nostris 

terminologia 

szkolna, 

dziedziny wiedzy  

- liczebniki  

- imperfectum 

(czas przeszły niedokon.) 

- futurum 

(czas przyszły) 

- edukacja dawniej 

i dziś 

Litterae Latinae 
De litteris Latinis antiquis 

recentioribusque 

- przysłówek 

- imiesłów 

- historia alfabetu 

i początki literatury 

łacińskiej 

Puer aegrotus 
De diis et heroibus 

rzymski panteon 

bóstw, 

słownictwo 

mitologiczne  

- plusquamperfectum 

- futurum II 

- rola i znaczenie 

mitologii dawniej  

i dziś 

tr
ze

ci
a 

Res rusticae 
De agricultura 

klimat, hodowla  - coniunctivus 

- podstawy składni zdań 

podrzędnych 

- klimat Italii, 

hodowla zwierząt  

i roślin 

Pericula maris 
De itineribus 

podróżowanie - verba deponentia, 

semideponentia 

- zdania podrzędne 

- podróżowanie 

w starożytności 

i czasach 

dzisiejszych 

Convivium 
De moribus 

zwyczaje, życie 

codzienne  

- rodzaje i spójniki zdań 

podrzędnych  

- zwyczaje i obrzędy 

w życiu Rzymian 

De arte poetica 
De poetis spectaculisque 

terminy 

poetyckie, teatr 

- podstawowe informacje 

z zakresu metryki 

- kultura popularna 

w starożytności, 

igrzyska i teatr 

Lektura autorów Caesar, De bello Gallico (I frag.); Vergilius, Aeneis (I, IV frag.); Livius, 

Ab urbe condita (I frag.); Horatius, Carmina (selecta) i inni. 
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Notae scholasticae et examina  – Szkolne oceny i sprawdziany 

 

Podczas nauki języka łacińskiego nie są stawiane oceny w przyjętej szkolnej 

skali. Nie oznacza to jednak, że przygotowanie uczniów do zajęć oraz postępy 

w nauce nie są obserwowane i nagradzane. 

Podstawowym kryterium zaliczenia zajęć jest aktywne uczestnictwo nie 

przekraczające 10% nieusprawiedliwionych nieobecności w ciągu roku 

szkolnego. 

Po każdym z działów tematycznych (kilka do kilkunastu lekcji) następuje 

kartkówka sprawdzająca umiejętności nabyte przez uczniów. Procentowe 

wyniki są następnie podawane do wiadomości uczniów i odnotowywane przez 

nauczyciela. Następuje indywidualne omówienie pracy z uczniem, sugerowane 

są kierunki dalszej pracy. Uczeń ma możliwość poprawienia każdej kartkówki.  

Wyniki procentowe z kartkówek są następnie jako punkty (1% = 1 pkt.) zliczane 

do klasyfikacji końcowej. W przypadku kartkówek poprawianych punkty równe 

są średniej arytmetycznej uzyskanych wyników. Dodatkowo każde wyróżnienie 

aktywności ucznia podczas zajęć nagradzane jest przyznaniem dodatkowych 10 

punktów. Na przykład: 
Imię ucznia I dział II dział III dział Aktywność Suma 

Anna 75% 

(75 pkt.) 

60% 

(60 pkt.) 

75% 

(75 pkt.) 

2 wyróżnienia 

(20 pkt.) 

230 pkt. 

Jan 60% 

(60 pkt.) 

60% 

(60 pkt.) 

45% popr. 60% 

(52,5 pkt.) 

3 wyróżnienia 

(30 pkt.) 

202,5 pkt. 

Uczniowie, którzy z końcem roku szkolnego uzyskają największą liczbę punktów 

w swoim roczniku, wyróżnieni zostają tytułem Primus/a inter pares – 

pierwszego/ej wśród równych. 

W każdym roku na wiosnę organizowany jest również szkolny konkurs 

znajomości języka łacińskiego Legere, scribere, loqui. Podczas konkursu 

zadaniem uczniów będzie wykazanie się tytułowymi trzema umiejętnościami – 

czytania tekstu łacińskiego ze zrozumieniem, tworzenia krótkich wypowiedzi 

pisemnych, zaś zadaniem finałowym będzie rozmowa w języku łacińskim z jury 

konkursu. Nagrodzeni laureaci konkursu będą stanowili jednocześnie szkolną 

reprezentację w najbliższej Olimpiadzie Języka Łacińskiego. 

Zadaniem nauczyciela jest również motywowanie i wspieranie uczniów 

w udziale w przedmiotowych konkursach ogólnopolskich. 

Uczestnictwo w kursie języka łacińskiego poświadczone zostaje przyznaniem 

specjalnego certyfikatu na koniec nauki w liceum. 


