
SYLABUS 

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 
WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY 

Katedra Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu 

Katedra Fortepianu 

Katedra Organów 

Katedra Klawesynu i Instrumentów Dawnych 

Katedra Skrzypiec i Altówki 
Katedra Wiolonczeli i Kontrabasu 

Katedra Muzyki Współczesnej i Jazzu 

Stopień/tytuł naukowy  
mgr 

Imię 
Ewa 

Nazwisko 
Stanecka 

 
Kierunek studiów  
Instrumentalistyka 

Specjalność 
wszystkie 

Stopień i tryb studiów 
I-stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Nazwa przedmiotu 
język łaciński 

Rodzaj zajęć (wykład/ćwiczenia) 
ćwiczenia 

Suma godzin we wszystkich semestrach 
120 (przedmiot alternatywny 60) 

Semestry, w których realizowany jest przedmiot 
 I-IV lub przedmiot alternatywny   

Punkty ECTS 
5 (przedmiot alternatywny 3) 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Nauka wymowy łacińskiej, akcent i iloczas wyrazów. Nauka posługiwania się oryginalnym słownikiem. Czasownik łaciński – 
tryb orzekający i rozkazujący w stronie czynnej czasów teraźniejszego, imperfectum oraz przyszłego. 
Odmiana rzeczownika oraz przymiotnika w deklinacji , I, II oraz III wszystkich trzech rodzajów. Participium 
Perfecti Passivi. Lektura tekstów: Ave Maria, Credo oraz Stabat Mater. Lektura fragmentów psalmów oraz 
Requiem. Strona bierna czasownika, Perfectum oraz Participium Futuri  Activi. Tłumaczenie 
spreparowanych tekstów z zakresu łaciny klasycznej. Podstawy metryki łacińskiej, podział na stopy. 

Metody nauczania (sposób prowadzenia/odbywania zajęć, używane środki) 

 

Cele nauczania i efekty kształcenia (oczekiwane rezultaty nauczania, nabyte przez studentów 
umiejętności i wiedza) 

Po roku nauki student potrafi przeczytać każdy tekst łaciński; potrafi również przy pomocy słownika 
zrozumieć i przetłumaczyć mniej skomplikowane teksty z zakresu muzyki kościelnej oraz proste teksty 
napisane łaciną klasyczną.   

Możliwe języki nauczania 

 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

 

Sposoby oceny pracy studenta Udział procentowy w ocenie końcowej 

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) 40 

śródsemestralne kolokwia pisemne/ustne  

końcowe zaliczenie pisemne/ustne/praktyczne  

egzamin pisemny 60 

egzamin ustny  

egzamin praktyczny  

http://www.amuz.krakow.pl/?web=wydzialy_instrumentalny_dete
http://www.amuz.krakow.pl/?web=wydzialy_instrumentalny_piano
http://www.amuz.krakow.pl/?web=wydzialy_instrumentalny_galeria
http://www.amuz.krakow.pl/?web=wydzialy_instrumentalny_harp
http://www.amuz.krakow.pl/?web=wydzialy_instrumentalny_violin
http://www.amuz.krakow.pl/cello/wydzialy_instrumentalny_cello.htm
http://www.amuz.krakow.pl/?web=wydzialy_instrumentalny_wspolczesna


kontrola obecności  

praca końcowa semestralna/roczna  

inne (wymienić)   

Ogółem 100 % 

 
Literatura obowiązkowa 

Materiały własne z zakresu tekstów obecnych w muzyce (części stałe mszy, Requiem, Stabat Mater, inne 
do wyboru). Podręcznik Porta Latina oraz Rudimenta Latinitatis (pomocniczo). Mały Słownik Języka 
Łacińskiego Kazimierza Kumanieckiego. 

 
Literatura uzupełniająca 

 

 

 


