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Z DOŚWIADCZEŃ
NAUCZYCIELI

Kinga Rekucka–Bugajska1)

Kraków

Nauczanie słownictwa łacińskiego

Nauczanie s³ownictwa jest w dydaktyce
ka¿dego jêzyka spraw¹ trudn¹, poniewa¿ m³o-
dzie¿ jest wrogo nastawiona do pamiêciowego
opanowywania du¿ej liczby s³ówek czy zwro-
tów. Bez ich znajomoœci nie mo¿na jednak mó-
wiæ o znajomoœci jêzyka. Nauczyciele jêzyków
¿ywych czêœciowo pokonuj¹ ten problem,
wprowadzaj¹c liczne æwiczenia maj¹ce wyrobiæ
schematyczne reakcje jêzykowe. W nauczaniu
jêzyków martwych nie mamy do czynienia
z metodami bezpoœrednimi, a opanowywanie
s³ownictwa nale¿y urozmaiciæ w inny sposób.

Czytanki podrêcznika posiadaj¹ s³owniczki
nowych wyrazów wystêpuj¹cych w nich, dlatego
prowadzenie przez uczniów osobnych s³ownicz-
ków by³oby przepisywaniem podrêcznika. W miej-
sce tego mo¿na poleciæ uczniom, aby sporz¹dzali
s³owniczki tematyczne. Pocz¹tkowo nauczyciel
powinien pokierowaæ na lekcji opracowywaniem
kilku takich tematów, potem mo¿e zleciæ przygo-
towanie innych tematów w domu. Zadanie to
nadaje siê bardzo dobrze do zorganizowania pra-
cy w grupach, przy czym dana grupa opracowy-
wa³aby jeden temat uzupe³niaj¹c siê wzajemnie.

Przyk³adowo mo¿na podaæ grupy tema-
tyczne:

I. Homo:
a) aspectus hominis:
1. generalia,
2. caput,
3. truncus,
4. membra,
5. crines,
6. vestis,

b) vita hominis:
1. vivere,
2. aetas,
3. valetudo,
4. morbus,
5. mors,
6. sepultura.

Mo¿na te¿ podaæ rozpisanie tematu:
I. a.2. caput:

caput, capitis, n. – g³owa,
frons, frontis, f. – czo³o, twarz,
tempus, -ǒoris, n. – skroñ,
cerebrum, -i, n. – mózg, czaszka,
facies, -ēei, f. – twarz,
vultus, -us, m. – twarz, oblicze, mina,
oculus, -i, m. – oko,
nasus, -i, m. – nos,
naris, -is, f. – nos,
auris, -is, f. – ucho,
supercilium, -ii, n. – brew,
os, oris, n. – usta,
dens, dentis, m. – z¹b,
labrum, -i, n. – usta, wargi,
labium, -i, n. – usta, wargi,
lingua, -ae, f. – jêzyk,
gena, -ae, f. – policzek,
mentum, -i, n. – broda,
fauces, -ium, f. – gard³o, gardziel,
guttur, -uris, n. – gard³o, szyja,
gula, -ae, f. – gard³o, szyja.

W miarê zapoznawania siê uczniów
z trudniejszymi tekstami, tematy s³owniczków
mog¹ byæ bardziej abstrakcyjne, np.:
II. Spatium et motus
III. Natura
IV. Mens (cogito, verbum, artes, ludi)
V. Existentia et ordo
VI. Voluntas
VII. Actiones
VIII. Res publica
IX. Bellum

1) dr Kinga Rekucka-Bugajska jest starszym wyk³adowc¹ w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagielloñskiego.
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Innym bardzo interesuj¹cym sposobem
uczenia s³ownictwa jest zwracanie uwagi na
wp³yw jêzyka ³aciñskiego na leksykê innych
jêzyków. Podstawy tego znajdujemy w podrê-
cznikowych s³owniczkach do czytanek. Nauczy-
ciel mo¿e stopniowo zbieraæ te wiadomoœci
przypominaj¹c, ¿e 92% s³ownictwa jêzyków ro-
mañskich pochodzi z jêzyka ³aciñskiego, a w jê-
zyku angielskim oko³o 72%. Mo¿na wiêc robiæ
zestawienia, k³ad¹c szczególny nacisk na ten
jêzyk nowo¿ytny, którego ucz¹ siê uczniowie,
nie pomijaj¹c tak¿e innych jêzyków. Taka tabe-
la mo¿e na przyk³ad wygl¹daæ nastêpuj¹co:

£aciñski Francuski W³oski Hiszpañski

vermis
viridis
vitrum

ver
vert
verre

verme
verde
vetro

verme
verde
vidrio

Dobrze jest te¿ pogrupowaæ rodziny wy-
razów, np.:
³aciñski annus = rok,
angielski – anniversary, annual, annualy, bien-

nial, centennial, perennial, millenial,
francuski – an, année, annuaire, anniversaire,

biennal, millenaire, pérenne, pérennité,
w³oski – annata, anniversario, anno, annuale,

annale, biennale, millenario, perenne,

³aciñski spiro, -are, avi, atum = oddychaæ,
angielski – aspirant, aspirate, aspiration, aspira-

tor, conspirator, dispirit, inspirator, espira-
tion, respirable,

francuski – aspirail, aspirant, aspirateur, aspira-
trice, aspiration, expirer, inspirant, inspira-
teur, respirabilité, respirant, spirituel,

w³oski – aspirante, aspirazione, conspirazione,
espirazione, dispirazione, spirito, spirituale,
respirazione.

W jêzyku niemieckim równie¿ istnieje
wiele wyrazów pochodz¹cych z ³aciny: niemiec-
kie Abenteur pochodzi od ³aciñskiego advenio,
a dalej:
Dichter – dico,
Doppel – duplex,
fein – finio,
Insel – insula,
Kerker – carcer,

Kette – catena,
Markut – merx,
Mauer – murus,
Mischen – misceo.

Tego rodzaju zestawienia prowadz¹ nas
do innej dziedziny nauki o jêzyku – morfologii.
M³odzie¿ powinna poznaæ przynajmniej najwa¿-

niejsze przyrostki i przedrostki, ich znaczenie,
a tak¿e ich funkcjonowanie w wyrazach zapo¿y-
czonych z ³aciny do jêzyka polskiego, np.:

Fero, ferre, tuli, latum:

– ab – aufero, auferre, abstuli, ablatum,
– de – defero, deferre, detuli, delatum,
– dis – dif, differo, differre, distuli, dislatum,
– re – refero, referre, rettuli, relatum,
– in – infero, inferre, intuli, illatum,
– con – confero, conferre, contuli, collatum.

Mówi¹c o przejmowaniu wyrazów ³aciñ-
skich do jêzyka polskiego, dobrze jest uwzglêd-
niæ czas, kiedy to przejêcie siê dokona³o oraz
jego sposób, tzn. czy jest to zapo¿yczenie bezpo-
œrednie, czy te¿ za poœrednictwem innego jêzy-
ka. Najstarsze zapo¿yczenia s¹ zwi¹zane z przyjê-
ciem chrzeœcijañstwa. Dotycz¹ wiêc terminologii
koœcielnej, a nastêpnie szkolnictwa i dworu.

Z ³aciny za poœrednictwem czeskim do-
sta³y siê do polszczyzny s³owa: anioł, ewangelia,
kolęda oraz:
pacierz – ³ac. pater noster
poganin – ³ac. paganus
ołtarz – ³ac. altare

W okresie póŸniejszym, w tzw. dobie
œredniopolskiej obserwujemy tak¿e wp³ywy:
czeskie, ³aciñskie, niemieckie, w³oskie, francus-
kie, a tak¿e ruskie, tureckie i wêgierskie.

Zapo¿yczenia ³aciñskie mo¿na podzieliæ na
trzy grupy: pierwsza to wyrazy oderwane, stano-
wi¹ce nazwy urz¹dzeñ, instytucji, ró¿nych dzia³añ
ludzkich, wytworów umys³owej dzia³alnoœci itp.
Nale¿y tu s³ownictwo specjalistyczne, np.: praw-
nicze, medyczne, liturgiczne, geograficzne. Grupa
druga, to nazwy osób od ich dzia³alnoœci. Grupa
trzecia to nazwy konkretnych wytworów.

Zapo¿yczenia te mo¿na podzieliæ z kolei
na podgrupy, gdzie podgrupa ,,a’’ oznacza wy-
razy bêd¹ce w u¿yciu we wspó³czesnej pol-
szczyŸnie oraz podgrupa ,,b’’ wyrazy, które we
wspó³czesnym jêzyku s¹ ju¿ nieu¿ywane. Z na-
szego punktu widzenia, wa¿niejsze bêd¹ pod-
grupy ,,a’’. Jako latynizmy s¹ tu potraktowane
tak¿e wyrazy, które (dla œcis³oœci) powinno siê
nazywaæ greko–latynizmem, np.:
Ia. abdykowaæ, absolut, akademia, antypatia,

apelacja, apetyt, aprobowaæ,
Ib. absolwowaæ = rozgrzeszaæ,

abrewiacja = skrót w piœmie,
alteracyja = zmartwienie,
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IIa. akademik, aktor, architekt, ekonom, fizyk,
kapelan, medyk, oficja³, patron, polityk,
profesor, rektor,

IIb. adwersarz = przeciwnik, anatomik = roz-
bieracz zwierz¹t, audytor = s³uchacz,

IIIa. ampu³ka, aparat, biret, cymba³, fosa, ka³a-
marz, kolumna, korona, tron,

IIIb. cytra, frukt, insu³a, kamera, pugilares, wi-
rydarz, wikt.

Wa¿nym czynnikiem, mog¹cym wp³yn¹æ
na motywacjê uczenia siê jêzyka ³aciñskiego,
jest podkreœlanie, ¿e terminologia wielu dzie-
dzin wiedzy pochodzi z ³aciny. Uczniom o na-
stawieniu humanistycznym bêdzie imponowa³
fakt, ¿e rozumiej¹ znaczenie wielu terminów
specjalistycznych, u¿ywanych nawet w naukach
przyrodniczych i technicznych, np.:
Ö absorpcja, afiniczny, aglomerat, aglutynacja,

agrawacja, dekstran, dyfuzja,
Ö dyfundowaæ, dyfrakcja, dyferencja³, kombi-

nacja, komercjalizm, rotograwiura.
Lektura Cezara jest okazj¹ do tego, aby

uczniowie sporz¹dzili obszerny s³ownik terminów
dotycz¹cych wojny. Chodzi tu nie tylko o po-

szczególne wyrazy, ale te¿ zwroty charakterystycz-
ne dla jêzyka wojskowego tych czasów. Czytaj¹c
zaœ Cycerona zwrócimy uwagê na terminologiê
s¹downicz¹, a tak¿e polityczn¹ i logistyczn¹.

Istnieje wiele sposobów powiêkszania
zasobu leksykalnego uczniów. Trzeba tylko pa-
miêtaæ, ¿e w nauczaniu jêzyka ³aciñskiego nie
mo¿na niewolniczo powielaæ metod stosowa-
nych w nauczaniu jêzyków nowo¿ytnych, bo
inny jest cel, do którego d¹¿ymy.
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Janina Skrzypczyńska1)

Ostrowiec Świętokrzyski

Teksty typu fiction i non-fiction jako źródło ćwiczeń
słownikowych w nauczaniu języka angielskiego

Tekst mo¿e byæ wykorzystany w toku lek-
cji jêzyka obcego do osi¹gniêcia wielu celów.
Mo¿na go na przyk³ad u¿yæ do zademonstrowa-
nia okreœlonych struktur gramatycznych w kon-
tekœcie lub do wprowadzenia konkretnych infor-
macji. Mo¿e on tak¿e pos³u¿yæ rozwijaniu spraw-
noœci czytania czy poszerzaniu zasobu s³ownic-
twa. Aby osi¹gn¹æ zamierzony cel, mo¿emy wy-
braæ zarówno teksty typu fiction (fragmenty po-
wieœci, nowel, opowiadañ; utwory poetyckie
itp.) jak i non-fiction (artyku³y z czasopism i ga-
zet, broszury informacyjne, teksty piosenek itp.)

Teksty literackie lub ich fragmenty mog¹
byæ doskona³ym Ÿród³em materia³u jêzykowe-
go, który w znaczny sposób podniesie motywa-

cjê naszych uczniów do pog³êbienia wiedzy
jêzykowej. Literatura jest bowiem najlepszym
œrodkiem pozwalaj¹cym zilustrowaæ u¿ycie po-
prawnych form jêzykowych i wprowadziæ ele-
menty kulturoznawcze do programu nauczania.
Nasz sukces w tej dziedzinie w du¿ej mierze
bêdzie uwarunkowany tym, jakie wybierzemy
teksty. Nie mog¹ one byæ zbyt trudne dla
uczniów zarówno pod wzglêdem jêzykowym,
jak i treœciowym. Wybranie tekstu jest dopiero
pierwszym krokiem w kierunku próby wykorzy-
stania literatury w procesie nauczania jêzyka
obcego. Kolejnym krokiem jest jego w³aœciwe
u¿ycie w klasie przez dobór odpowiednich æwi-
czeñ jêzykowych.

1) Autorka jest wyk³adowc¹ w Wy¿szej Szkole Biznesu i Przedsiêbiorczoœci oraz w Nauczycielskim Kolegium Jêzyków
Obcych w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim.




