
Grupy dla przedmiotów 

cyklu: 2020Z

kod przedmiotu nazwa przedmiotu typ zajęć prowadzący sposób zaliczenia termin aplikacja

1. 3700-FN-1-AIDLG

Analiza i interpretacja dzieł literatury greckiej w przekładach 

polskich

Konwersatoriu

m dr Ewa Janion 

praca roczna, którą studenci mają przesłać do 27 

stycznia

przesłanie pracy do 

27.01.2021

2. 3700-FN-1-NJNGZEJ-1

Nauka języka nowogreckiego z wykorzystaniem elementów 

językoznawstwa Ćwiczenia

Sotirios Karageorgos 

Ampatzis Daniil

3. 3700-FN-1-NJSGR1 Nauka języka starogreckiego z elemetami kulturoznawstwa Ćwiczenia dr Ilona Szewczyk zaliczenie pisemne 8.02.2021 16:00-18:00 Google Meet

4. 3700-FN-1-WDKGA

Wprowadzenie do kultury Grecji antycznej (wraz z kanonem 

lektur w przekładach polskich)

Konwersatoriu

m

prof. dr hab. Małgorzata 

Borowska

zadania pisemne:

 1/ analiza porównań homeryckich w Iliadzie pod kątem 

obrazu natury lub życia codziennego; 

2/ prezentacja indywidualna z materiałem 

ikonograficznym dowolnie wybranego tematu (w 

uzgodnieniu z wykładowcą); 3/ praca "stylizowana" 

(monolog/dialog, lament, mowa 

oskarżycielska/obronna/pochwała/nagana/zachęta, 

relacja sportowa itp.) na dowolny temat mitologiczny 

lub historyczny (np. Miltiades zachęca Greków do walki 

przed bitwą pod Maratonem lub lament jokasty po 

odkryciu prawdy o swoim mężu Edypie);

 4/ omówienie zawartości Poetyki Arystotelesa; koniec sesji

5. 3700-FN-1-WN Wstęp do neogrecystyki

Konwersatoriu

m dr hab. Przemysław Kordos

praca pisemna do przesłania do ostatniego dnia sesji 

egzaminacyjnej

przeslanie pracy do 

ostatniego dnia sesji Google meets

6. 3700-FN-2-JNGR2 Język nowogrecki - fakultet dla II roku FN Ćwiczenia Karageorgos Sotirios zaliczenie na ocenę

7. 3700-FN-2-NJNGZEJ

Nauka języka nowogreckiego (2) z wykorzystaniem elementów 

językoznawstwa i literaturoznawstwa Ćwiczenia

Sotirios Karageorgos 

Ampatzis Daniil

8. 3700-FN-2-NJSGR1

Nauka języka starogreckiego (2) z elemetami kulturoznawstwa- 

średniozaawansowana Ćwiczenia dr Ilona Szewczyk zaliczenie pisemne 8.02.2021 14:00-16:00 Google Meet

9. 3700-FN-2-P Prawosławie I

Konwersatoriu

m dr Konrad Kuczara zaliczenie ustne 27.02.2021 godz. 11.30 Google meets

10. 3700-FN-2-WHKB Wprowadzenie do historii i kultury Bizancjum

Konwersatoriu

m dr hab. Grala Hieronim

11. 3700-FN-2-WJ Wstęp do językoznawstwa

Konwersatoriu

m dr hab. Ewa Rudnicka egzamin ustny on-line 4.02.2021, godz. 10.00 Google Meet

12. 3700-FN-2-WLGN Wprowadzenie do literatury Grecji nowożytnej Wykład

prof. dr hab. Małgorzata 

Borowska

 pisemne opracowanie 25 zagadnień wybranych z 60 

podanych na początku semestru oraz pisemna analiza 3 

wierszy. koniec sesji

13. 3700-FN-2-WZGJNG

Wybrane zagadnienia z gramatyki opisowej języka 

nowogreckiego

Konwersatoriu

m dr Konrad Kuczara zaliczenie ustne 9.02.2021 godz 11.00 Google meets

14. 3700-FN-L3-ALKR Arcydzieła literatury kreteńskiej okresu renesansu, 2

Konwersatoriu

m

prof. dr hab. Małgorzata 

Borowska

czynny udział w zajęciach (przygotowanie tekstu w 

oryginale i jego analizy) oraz indywidualne opracowanie 

pisemne zestawu zagadnień; koniec sesji

15. 3700-FN-L3-WDK Wstęp do katarewusy

Konwersatoriu

m dr Ewa Janion ocenę ciągłą za bieżące prace


