VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO
REGULAMIN KONKURSU
I. ZAŁOŻENIA I CELE KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III szkół ponadpodstawowych (gimnazjów lub
liceów) z województwa łódzkiego i świętokrzyskiego. Nie powinny brać w nim udziału
osoby, które w tym samym roku znalazły się w etapie okręgowym Olimpiady Języka
Łacińskiego.
Organizatorami Konkursu są Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego oraz
Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Siedziba organizatorów znajduje się
w gmachu Wydziału Filologicznego UŁ przy ul. Pomorskiej 171/173 , 90-236 Łódź.
Cele konkursu:
- rozbudzanie i rozwijanie w uczniach zainteresowań językiem łacińskim,
- zachęcanie do pogłębiania znajomości języka łacińskiego,
- zwrócenie uwagi uczniów na łacińskie korzenie języka łacińskiego widoczne w językach
współczesnych (także w języku polskim),
- podnoszenie poziomu umiejętności językowych oraz kształtowanie świadomości językowej
uczniów.
II. PRZEBIEG KONKURSU:
Konkurs przeprowadzany jest dwuetapowo i anonimowo.
Testy obu etapów tworzy Komisja Konkursowa.
Pierwszy etap konkursu polega na przeprowadzeniu przez nauczyciela, wśród uczniów
zgłoszonych do konkursu, testu gramatycznego otrzymanego od organizatorów. Testy (po
1 egzemplarzu, do powielenia w potrzebnej liczbie kopii) zostaną wysłane pocztą do szkół
oraz elektronicznie nauczycielom. Test należy przeprowadzić w placówce macierzystej
uczestników w wyznaczonym dniu między godziną 8.00 a 16.00, na rozwiązanie testu należy
przeznaczyć 45 minut. Prace, sprawdzone według otrzymanych wytycznych, należy nadesłać
pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Katedry Filologii Klasycznej UŁ, w kopercie
z adnotacją Konkurs Języka Łacińskiego. Prace należy wysłać w ciągu tygodnia od
przeprowadzenia I etapu. Do prac należy dołączyć listę uczestników z danej szkoły (imię,
nazwisko, klasa).
Komisja przegląda prace i weryfikuje punktację (chodzi przede wszystkim o ujednolicenie
punktacji w przypadku odpowiedzi poprawnych, lecz niepełnych), po czym ustala listę
uczniów zakwalifikowanych do II etapu i, po konsultacjach z nauczycielami, informuje o jego
terminie.
Drugi etap konkursu przeprowadza Komisja Konkursowa w Katedrze Filologii Klasycznej
w Łodzi i jednocześnie w wybranym liceum w Kielcach. Na rozwiązanie testu należy
przeznaczyć 90 minut.
Komisja Konkursowa sprawdza prace i ustala laureatów konkursu (miejsca I-III oraz
wyróżnienia).
Wszyscy uczestnicy II etapu konkursu oraz ich nauczyciele zostaną uhonorowani dyplomami;
laureaci mogą ponadto dostać nagrody rzeczowe.

III. ZAKRES MATERIAŁU:
I etap
fleksja:
• rzeczowniki i przymiotniki deklinacji I i II,
• zaimki osobowe i dzierżawcze
• czasowniki koniugacji I – IV (bez deponentiów) oraz esse, w następujących formach:
> indicativus et infinitivus praesentis activi et passivi
> imperativus praesentis activi
> indicativus imperfecti activi et passivi,
> indicativus futuri I activi et passivi
II etap
fleksja: j.w.
składnia:
• orzeczenie imienne,
• dativus possessivus,
• nominativus duplex,
• accusativus duplex,
• accusativus cum infinitivo,
• nominativus cum infinitivo,
• zamiana strony czynnej na bierną i na odwrót.
Podczas obu etapów konkursu uczestnicy powinni posługiwać się małym Słownikiem
łacińsko-polskim PWN pod red. Kazimierza Kumanieckiego lub Józefa Korpantego.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia elektroniczne na adres: charisia@uni.lodz.pl

