
Łacina dla humanistów 

Wymagania na oceny śródroczne w klasie I 

dopuszczający dostateczny 

spełnia wymagania na ocenę 

dopuszczającą oraz 

Dobry 

spełnia wymagania na ocenę 

dostataeczną  oraz 

bardzo dobry 

spełnia wymagania na ocenę 

dobrą oraz 

Celujący 

spełnia wymagania na ocenę 

bardzo dobrą oraz 

1. zna zasady poprawnego 

czytania po łacinie 

1. poprawnie czyta po łacinie 

pojedyncze słowa 

1. poprawnie czyta i akcentuje 

pojedyncze  zdania łacińskie 

1. poprawnie czyta i akcentuje 

dowolny tekst łaciński 

1. samodzielnie pracuje 

wykraczając poza program 

szkolny 

2. zna terminy dotyczące 

koniugacji – łacińską nazwę 

czasownika oraz 

podstawowych kategorii 

gramatycznych 

2. posługuje się poprawnie 

łacińskimi nazwami trybów 

i czasów 

2. posługuje się poprawnie 

łacińskimi nazwami trybów 

i czasów 

2. tworzy formy osobowe 

czasowników regularnych i 

poprawnie tłumaczy je na język 

polski 

 

3. zna zasady podziału 

czasowników na koniugacje 

3.poprawnie rozpoznaje 

przynależność czasownika do 

koniugacji 

3. potrafi wskazać przykład 

czasownika nieregularnego 

3. poprawnie rozpoznaje, 

tworzy i tłumaczy na j. polski 

poznane formy czasownika 

nieregularnego 

 

4. potrafi poprawnie 

wyznaczyć temat praesentis 

4. swobodnie wyznacza temat 

praesentis 

4. odmienia czasowniki 

regularne w czasie praesens 

4. tłumaczy samodzielnie tekst 

łaciński preparowany przy 

pomocy słownika 

 

5. zna nazwy przypadków 

łacińskich 

5. zna pytania przypadków po 

łacinie 

5. odmienia poprawnie 

singularis dekl. I i II 

5. aktywnie uczestniczy w 

pracy lekcyjnej, wykazując 

zainteresowanie językiem 

łacińskim 

 

6. rozpoznaje formę 

słownikową rzeczownika 

6. rozpoznaje przypadki 

używane jako forma 

słownikowa 

6. zna funkcje przypadków w 

zdaniu 

  

7. dzieli rzeczowniki na 

deklinacje 

7. zna zakończenia 

deklinacyjne 

7. odmienia  singularis i 

pluralis dekl. I i II 

  

8. charakteryzuje deklinację I i 

II 

8. odmienia poprawnie 

singularis dekl. I i II 

8. rozpoznaje i odmienia 

przymiotniki dekl. I i II 

  

 

 

 



Łacina dla humanistów 

Wymagania na oceny roczne w klasie I 

dopuszczający dostateczny 

spełnia wymagania na ocenę 

dopuszczającą oraz 

Dobry 

spełnia wymagania na ocenę 

dostataeczną  oraz 

bardzo dobry 

spełnia wymagania na ocenę 

dobrą oraz 

Celujący 

spełnia wymagania na ocenę 

bardzo dobrą oraz 

1.poprawnie czyta i akcentuje 

pojedyncze  zdania łacińskie 

1. definiuje pojęcie składni 

ACI 

1. poprawnie wskazuje 

elementy składni ACI w zdaniu 

1. poprawnie tłumaczy zdania 

ze składnią ACI na j. polski 

1. samodzielnie pracuje 

wykraczając poza program 

szkolny 

2. posługuje się poprawnie 

łacińskimi nazwami trybów 

i czasów 

2. rozpoznaje formy czasu 

imperfectum 

2. odmienia czasowniki w 

formach czasu imperfectum 

2. tworzy formy osobowe 

czasowników regularnych w 

czasach z tematu praesentis i 

poprawnie tłumaczy je na język 

polski 

 

3. poprawnie rozpoznaje 

przynależność czasownika do 

koniugacji 

3. rozpoznaje formy czasu 

futurum I 

3. odmienia czasowniki w 

formach czasu futurum I 

3. poprawnie rozpoznaje, 

tworzy i tłumaczy na j. polski 

poznane formy czasownika 

nieregularnego 

 

4. odmienia czasowniki 

w formach czasu praesens 

4. rozpoznaje formy strony 

biernej 

4. odmienia czasowniki w 

formach strony biernej 

4. tłumaczy samodzielnie tekst 

łaciński preparowany przy 

pomocy słownika 

 

5. rozpoznaje formy 

deklinacyjne użyte w zdaniu 

łacińskim 

 5. dokonuje transformacji zdań 

ze zmiany czynnej na bierną 

bez zmiany znaczenia 

5. aktywnie uczestniczy w 

pracy lekcyjnej, wykazując 

zainteresowanie językiem 

łacińskim 

 

6. rozpoznaje formę 

słownikową rzeczownika 

    

7.odmienia rzeczowniki 

deklinacji I i II 

    

 

 

 

 

 



Łacina dla humanistów 

Wymagania na oceny śródroczne w klasie II 

 

dopuszczający dostateczny 

spełnia wymagania na 

ocenę dopuszczającą oraz 

Dobry 

spełnia wymagania na 

ocenę dostataeczną  oraz 

bardzo dobry 

spełnia wymagania na 

ocenę dobrą oraz 

Celujący 

spełnia wymagania na 

ocenę bardzo dobrą oraz 

1. potrafi wyjaśnić znaczenie 

terminów accusativus 

duplex, nominativus duplex 

1. rozpoznaje składnie 

accusativus duplex i 

nominativus duplex 

1. poprawnie tłumaczy 

składnie accusativus duplex 

i nominativus duplex 

1.tłumaczy samodzielnie 

tekst łaciński  przy pomocy 

słownika 

1. samodzielnie pracuje 

wykraczając poza program 

szkolny 

2. zna formę supinum i 

potrafi wyznaczyć temat 

supini 

2. poprawnie wyznacza 

temat supini 

2. tworzy poprawnie 

poznane formy z tematu 

supini 

2. aktywnie uczestniczy w 

pracy lekcyjnej, wykazując 

zainteresowanie językiem 

łacińskim 

 

3. tworzy poprawnie 

participium perfecti passivi 

3. tłumaczy poprawnie 

formę participium perfecti 

passivi na j. polski 

3. tworzy i tłumaczy formy 

czasów dokonanych w 

stronie czynnej 

  

4.zna formy czasów 

dokonanych w stronie 

czynnej 

4.  tworzy formy czasów 

dokonanych w stronie 

czynnej 

4. tworzy i tłumaczy formy 

czasów dokonanych w 

stronie biernej 

  

5. zna formy czasów 

dokonanych w stronie 

biernej 

5. tworzy formy czasów 

dokonanych w stronie 

biernej 

5. rozpoznaje składnie ACI i 

NCI z  bezokolicznikiem dla 

czasów dokonanych 

  

6. zna formę infinitivus 

perfecti activi i passivi 

6. zna zasadę występowania 

bezokolicznika dla czasów 

dokonanych w zdaniu 

6. odmienia  singularis i 

pluralis dekl. III 

  

7. posiada podstawowe 

informacje o Cezarze 

 7.rozpoznaje i odmienia 

przymiotniki dekl. III 

  

 

 

 

 



Łacina dla humanistów 

Wymagania na oceny roczne w klasie II 

dopuszczający dostateczny 

spełnia wymagania na 

ocenę dopuszczającą oraz 

Dobry 

spełnia wymagania na 

ocenę dostataeczną  oraz 

bardzo dobry 

spełnia wymagania na 

ocenę dobrą oraz 

Celujący 

spełnia wymagania na 

ocenę bardzo dobrą oraz 

1. rozpoznaje rzeczowniki 

deklinacji III 

1. dzieli rzeczowniki dekl. 

III na typy  odmian, 

wyznacza temat 

1. poprawnie odmienia 

różnorodne przykłady   

z dekl. III 

1. poprawnie tłumaczy 

zdania złożone na j. polski 

1. samodzielnie pracuje 

wykraczając poza program 

szkolny 

2. rozpoznaje przymiotniki 

dekl. III 

2. odmienia rzeczowniki 

dekl. III 

2. porawnie tłumaczy zdania 

z formami dekl. III, IV, V 

2. tłumaczy samodzielnie 

tekst łaciński preparowany 

przy pomocy słownika 

 

3. rozpoznaje rzeczowniki 

deklinacji IV 

3. odmienia przymiotniki 

dekl. III 

3. zna zaimki wskazujące 3. aktywnie uczestniczy w 

pracy lekcyjnej, wykazując 

zainteresowanie językiem 

łacińskim 

 

4. rozpoznaje rzeczowniki 

deklinacji V 

4. odmienia rzeczowniki 

dekl. IV i V 

4. zna sentencje łacińskie 

 

  

5. wymienia bogów 

olimpijskich 

5. posiada wiedzę o bogach 

olimpijskich 

5. zna konteksty literackie 

i artystyczne związane 

z omówionymi wątkami 

mitologicznymi 

  

6. potrafi wskazać i omówić 

przynjamniej 2 z prac 

Heraklesa 

6. zna dzieje Heraklesa    

7. wie kim był Cyceron 7. omawia biografię 

Cycerona 

   

 

 

 

 



 


