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Wydanie I

Wstęp

W naszej pracy dydaktycznej zauważyłyśmy potrzebę kompleksowego
opracowania ćwiczeń łacińskich, które obejmowałyby całość zagadnień
gramatycznych z zakresu fleksji i składni. Zmiany programowe, jakie
wprowadzono w ciągu ostatnich lat w nauczaniu języków klasycznych
na uczelniach wyższych, uczyniły tę potrzebę pilną. Brakuje zwłaszcza
ćwiczeń dostosowanych do 60-godzinnych kursów obowiązujących na
większości wydziałów humanistycznych (polonistyka, filologie obce,
prawo).
Nasz podręcznik, który powstał przede wszystkim z konieczności
wypełnienia tej luki, może znaleźć zastosowanie nie tylko na podstawowych, ale również na rozszerzonych kursach języka łacińskiego na
uczelniach wyższych oraz w szkołach średnich. Zawiera on bowiem
ćwiczenia z fleksji, ćwiczenia ze składni zdań prostych i podrzędnych,
oratio recta i obliqua oraz funkcji przypadków. Starałyśmy się tak ułożyć materiał oraz tak go zróżnicować, by pozwalał osobom uczącym
na swobodny wybór, dostosowanie do omawianych zagadnień gramatycznych, rodzaju prowadzonych zajęć i możliwości uczniów.
Mamy nadzieję, że ćwiczenia, które oddajemy w Państwa ręce i które powstały w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie, okażą się
pomocne dla nauczycieli oraz dla zgłębiających tajniki gramatyki łacińskiej studentów i uczniów.
Chciałybyśmy zaznaczyć, że pomysł na dwa ćwiczenia z początkowej części podręcznika zawdzięczamy naszej nieżyjącej już Koleżance
Elżbiecie Sroce-Świrskiej.
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Wstęp

Zbiór ćwiczeń składa się z kilku części: wymowa i akcent w języku łacińskim, fleksja, składnia, coniunctivus w zdaniu głównym, oratio recta
i obliqua. Składnię podzieliłyśmy na dwie części: składnię zdań prostych
oraz zdań podrzędnych. Mając na względzie różnorodność kursów łacińskich i zapotrzebowanie na ćwiczenia o różnym stopniu trudności,
przy niektórych zagadnieniach gramatycznych proponujemy oprócz
ćwiczeń na średnim poziomie trudności, ćwiczenia oznaczone gwiazdkami (*). Są to ćwiczenia trudniejsze lub bardziej rozbudowane.
I tak na przykład w ćwiczeniu 1 i 2 na deklinację IV i V część bez
gwiazdki zawiera rzeczowniki deklinacji IV i V z przymiotnikami deklinacji I i II, gwiazdką (*) jest oznaczona część, w której do rzeczowników dodane są przymiotniki deklinacji III, dwiema gwiazdkami (**)
część, w której uwzględniłyśmy wyjątki, a do rzeczowników dodałyśmy również przymiotniki stopniowane.
Z kolei w ćwiczeniach na coniunctivus gwiazdką sygnowane są moduły, w których oprócz form koniunktiwów pojawiają się również formy indikatiwu.
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