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I. Założenia i cele konkursu:  

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich, o słabozaawansowanej znajomości łaciny. 

Nie powinny brać w nim udziału osoby, które w tym samym roku znalazły się w etapie 

okręgowym Olimpiady Języka Łacińskiego.  

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do pogłębiania znajomości języka łacińskiego przez 

zewnętrzną weryfikację i dowartościowanie już posiadanych umiejętności.   

Organizatorami konkursu są: Uniwersytet Łódzki (Katedra Filologii Klasycznej i Studium Języków 

Obcych) oraz Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Siedziba organizatorów 

znajduje się w gmachu Wydziału Filologicznego UŁ przy ul. Pomorskiej 171/173 , 90-236 Łódź.  

II. Przebieg konkursu  

Konkurs przeprowadzany jest dwuetapowo. 

Jeśli pozwoli sytuacja epidemiologiczna, uczniowie będą rozwiązywali zadania konkursowe obu 

etapów w swoich szkołach. 

Jeśli nie będzie to możliwe ze względu na skierowanie szkoły, klasy lub poszczególnych osób na 

nauczanie zdalne, uczestnicy będą rozwiązywali te same zadania zdalnie w czasie rzeczywistym, 

łącząc się z platformą moodle Uniwersytetu Łódzkiego, a jednocześnie będąc pod nadzorem 

swoich nauczycieli w takim trybie i za pomocą takich narzędzi, jakie stosuje się w danej szkole dla 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. 

Testy obu etapów tworzy Komisja Konkursowa. 

II.1. Terminarz 

Pierwszy etap konkursu odbędzie się 3 marca 2022 r. (czwartek).  

Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie należy wysłać na adres elektroniczny organizatorów 

najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem; powinno ono zawierać adres pocztowy 

szkoły oraz nazwisko i adres elektroniczny nauczyciela.  

Najpóźniej tydzień przed planowanym terminem należy wysłać organizatorom imienną listę 

i adresy elektroniczne uczestników, którzy będą rozwiązywali zadania zdalnie, ze względu na 

konieczność przekazania im klucza dostępu do testu. Nie jest potrzebna imienna lista ani 

dokładna liczba uczestników rozwiązujących zadania stacjonarnie w szkole, na tradycyjnych 

arkuszach testów.  

Testy w postaci tradycyjnej zostaną wysłane nauczycielom tylko elektronicznie (jako pliki PDF) do 

wydrukowania w potrzebnej liczbie egzemplarzy, na 2 dni przed terminem danego etapu.  
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Prace wykonane na tradycyjnych arkuszach testów (po I etapie sprawdzone, po II etapie bez 

sprawdzania) należy w ciągu tygodnia od przeprowadzenia danego etapu nadesłać pocztą lub 

dostarczyć osobiście, w kopercie z adnotacją Konkurs Języka Łacińskiego, pod adres, który zostanie 

podany tuż przed przeprowadzeniem danego etapu. (W związku ze zmieniającą się sytuacją 

epidemiczną nie można w tej chwili przewidzieć, w jakim trybie będzie pracowała administracja 

UŁ i jak będzie zorganizowana dystrybucja poczty.). Do prac należy dołączyć listę uczestników 

z danej szkoły (imię, nazwisko, klasa). 

Komisja ogłasza listę uczestników oraz termin przeprowadzenia II etapu najpóźniej tydzień po 

otrzymaniu wszystkich prac I etapu.  

Drugi etap konkursu odbywa się w kwietniu. Komisja ogłasza punktację uczestników i listę 

laureatów najpóźniej na 2 tygodnie po otrzymaniu wszystkich prac II etapu.  

 
II. 2. Pierwszy etap konkursu 

Test należy przeprowadzić w wyznaczonym dniu między godziną 8.00 a 16.00; na rozwiązanie 

testu należy przeznaczyć 45 minut. Uczniowie, którzy będą rozwiązywali zadania zdalnie, będą 

mieli do nich dostęp w wyznaczonym dniu przez 45 minut od zalogowania, potem system 

zamknie dostęp do testu.  

Zadania I etapu rozwiązywane elektronicznie zostaną sprawdzone automatycznie, z dodatkową 

weryfikacją punktacji przez komisję konkursową. Zadania I etapu wykonane na tradycyjnych 

arkuszach testów sprawdzają nauczyciele według otrzymanych wytycznych i przesyłają je 

organizatorom pocztą, a komisja konkursowa przegląda i weryfikuje punktację (będzie to 

dotyczyło przede wszystkim punktowania odpowiedzi poprawnych, lecz niepełnych). 

II.3. Drugi etap konkursu 

Test należy przeprowadzić w wyznaczonym dniu między godziną 8.00 a 16.00; na rozwiązanie 

testu należy przeznaczyć 90 minut. Uczniowie, którzy będą rozwiązywali zadania zdalnie, będą 

mieli do nich dostęp w wyznaczonym dniu przez 90 minut od zalogowania, potem system 

zamknie dostęp do testu.  

W II etapie zostaną sprawdzone automatycznie te zadania rozwiązywane elektronicznie, 

w których będzie możliwa tylko jedna poprawna odpowiedź; pozostałe rozwiązania przekazane 

przez platformę moodle sprawdzi komisja. Zadania II etapu wykonane na tradycyjnych arkuszach 

testów nauczyciele przesyłają organizatorom, do sprawdzenia przez komisję. 

Komisja Konkursowa sprawdza prace i ustala laureatów konkursu (miejsca I–III oraz 

wyróżnienia).  

Wszyscy uczestnicy II etapu konkursu oraz ich nauczyciele zostaną uhonorowani dyplomami. 

Dyplom finalisty konkursu przysługuje tym uczestnikom, którzy w II etapie uzyskają co najmniej 

50% punktów.  
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III Zakres materiału  

III.1. Zakres materiału w I etapie 

fleksja:  

• rzeczowniki i przymiotniki deklinacji I i II,  

• zaimki osobowe i dzierżawcze  

• czasowniki koniugacji I – IV (bez deponentiów) oraz esse i jego złożenia, w następujących 

formach:  

> indicativus et infinitivus praesentis activi et passivi  

> imperativus praesentis activi 

> indicativus imperfecti activi et passivi  

 

III.2. Zakres materiału w II etapie 

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: anna.maciejewska@uni.lodz.pl  


