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ZALICZENIE  
Praca pisemna na arkuszu przygotowanym przez egzaminatora  
(łączny czas 35 minut, maksymalna ilość punktów 24) 

CZĘŚĆ 1 - Czternaście zwrotów do przetłumaczenia z listy zagadnień (części A i B) - (20 minut) 
  Siedem z języka łacińskiego na język polski (7 punktów) 
  Siedem z języka polskiego na język łaciński  (7 punktów)      --- łącznie 14 punktów 
CZĘŚĆ 2 - Kazus – 10 punktów  (15 minut) 
 
 Próg zaliczenia  15 punktów  
 Punktacja: 
      15-16 pkt - ocena 3 (dst) 
      17-18 pkt - ocena 3,5 (dst+) 
      19-20 pkt - ocena 4 (db) 
      21-22 pkt - ocena 4,5 (db+) 
      23-24 pkt - ocena 5 (bdb) 
 
CZĘŚĆ 1: sprawdzenie wiedzy odbywa się albo przez proste przetłumaczenie/wyjaśnienie paremii  
lub przez uzupełnienie tekstu danym zwrotem.  

Przykłady:  
Łacińskie określenie na dziecko poczęte, a jeszcze nienarodzone to (po łacinie) .................................... 

Jedną z form naprawienia szkody wyraża łaciński zwrot "in integrum restitutio", który oznacza  
(po polsku) ...............................…………………     

 Lista zagadnień jest aktualizowana przez prowadzącego po każdym wykładzie. 
 W ciągu trzech dni od ostatniego wykładu na stronie Katedry (www.rzym.amu.edu.pl/materialy) 
 opublikowana zostanie ostateczna lista  obowiązujących w danym roku akademickim. 
 
 
CZĘŚĆ 2 (kazus) 
W ramach części 2 (kazusu) oceniana są: 
a)  0-2 pkt: umiejętność sprecyzowaniu problemu prawnego,  
b) 0-8 pkt: umiejętność zastosowania poznanych reguł prawniczych i terminologii; propozycję 
rozwiązania problemu z krótkim uzasadnieniem; umiejętność wskazania argumentów (najlepiej obu 
stron);   

Przykładowy kazus: 
Bracia Antek (lat 14) i Wojtek (lat 15) uciekli z lekcji. Udali się do pobliskiego składu drewna, gdzie palili 
papierosy. Wywołali przy tym pożar, który spowodował szkodę na mieniu spółki X w wysokości 
200.000zł. Spółka domaga się odszkodowania w tej właśnie kwocie. 
W przypadku dzieci jest zasadą, że za ich czyny odpowiada ten, kto jest zobowiązany do nadzoru nad 
nimi. Spółka pozwała o zapłatę opiekunów prawnych dzieci tj. ich rodziców.  
Rodzice odmawiają zapłaty wskazując, że dzieci były wtedy w szkole, a więc pod opieką nauczycieli i to 
na nauczycielach spoczywał obowiązek nadzoru. Dyrektor podnosi zaś, że obaj chłopcy od dawna 
sprawiali problemy wychowawcze, regularnie uciekali z lekcji, palili papierosy, o czym informowano 
rodziców.   

a) Sprecyzuj problem prawny powstały w przywołanym kazusie.  
b) Zaproponuj rozwiązanie i uargumentuj je, wskazując też na argumenty drugiej strony  


