
A TANTÁRGY ADATLAPJA 

 
1. A képzési program adatai 
1.1 Felsőoktatási 
intézmény 

Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 

1.2 Kar  Történelem és Filozófia Kar 
1.3  Intézet Magyar Történeti Intézet 
1.4 Szakterület Történelem 
1.5 Képzési szint Alapképzés (BA) 
1.6 Szak / Képesítés Régészet, Történelem 

 

2. A tantárgy adatai 
2.1 A tantárgy neve Klasszikus latin nyelv II HLM 1413 
2.2 Az előadásért felelős tanár neve Gálfi Emőke 
2.4 Tanulmányi 
év 

II 2.5 
Félév 

4. 2.6. Értékelés 
módja 

Kollokvium 
C. 

2.7 Tantárgy 
típusa 

Alaptantárgy 
DF 

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 
3.1 Heti óraszám 2 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor 0 
3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 28 melyből: 3.5 előadás 28 3.6 szeminárium/labor 0 
A tanulmányi idő elosztása: óra 
A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 20 
Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 30 
Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 0 
Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 15 
Vizsgák 2 
Más tevékenységek: ..................  
3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 67 
3.8 A félév össz-óraszáma 95 
3.9 Kreditszám 3 

4. Előfeltételek (ha vannak) 
4.1 Tantervi  nincs 
4.2 Kompetenciabeli  nincs 

5. Feltételek (ha vannak) 

  

5.1 Az előadás 
lebonyolításának feltételei 

 kötelező jelenlét 



6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 
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  Morfólógiai alapfogalmak: az igék conjugatiója.  

 A mondattan alapjai: a mondat részei; az önálló mondat és fajtái. 

 Alapfogalmak elsajátítása középkori és koraújkori szövegfordítás révén 
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7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

 

8. A tantárgy tartalma 
8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 
A létige – sum, esse, fui – formái 
Diploma servientium regis de Zala 

Fénymásolatok  középkori és 
koraújkori latin szövegekről, 
latin nyelvtankönyvek, 
szótárak használata 

 

Az ige: indicativus imperfectum és 
perfectum 
Jordanes: Getica 

Fénymásolatok  középkori és 
koraújkori latin szövegekről, 
latin nyelvtankönyvek, 
szótárak használata 

 

Az ige: indicativus plus quam perfectum és 
futurum II. 
Rogerius: Carmen miserabile 

Fénymásolatok  középkori és 
koraújkori latin szövegekről, 
latin nyelvtankönyvek, 
szótárak használata 

 

Az ige: coniunctivus praesens és 
imperfectum 
Rogerius: Carmen miserabile 

Fénymásolatok  középkori és 
koraújkori latin szövegekről, 
latin nyelvtankönyvek, 
szótárak használata 

 

Az ige: coniunctivus perfectum és plus 
quam perfectum 
Rogerius: Carmen miserabile 

Fénymásolatok  középkori és 
koraújkori latin szövegekről, 
latin nyelvtankönyvek, 
szótárak használata 

 

7.1 A tantárgy általános 
célkitűzése 

  A latin nyelv hozzáférhetővé tétele. 

7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 
 
 

 A latin nyelvű szövegek feloldásának metodológiája 
nyelvtani alapismeretek útján, melynek eredményeként 
érthetővé válik egy   középkori vagy koraújkori latin 
szöveg.  



Az igenevek (activum) 
Szamosközy István: Rerum Ungaricarum 
libri 

Fénymásolatok  középkori és 
koraújkori latin szövegekről, 
latin nyelvtankönyvek, 
szótárak használata 

 

Az igenevek (passivum)  
Szamosközy István: Rerum Ungaricarum 
libri 

Fénymásolatok  középkori és 
koraújkori latin szövegekről, 
latin nyelvtankönyvek, 
szótárak használata 

 

A deponens és a semideponens igék 
Szamosközy István: Rerum Ungaricarum 
libri 

Fénymásolatok  középkori és 
koraújkori latin szövegekről, 
latin nyelvtankönyvek, 
szótárak használata 

 

A körülírt igeragozás 
Szamosközy István: Rerum Transilvanarum 
pentas  
 

Fénymásolatok  középkori és 
koraújkori latin szövegekről, 
latin nyelvtankönyvek, 
szótárak használata 

 

A rendhagyó igék I. 
 Szamosközy István: Rerum Transilvanarum 
pentas 
 

Fénymásolatok  középkori és 
koraújkori latin szövegekről, 
latin nyelvtankönyvek, 
szótárak használata 

 

A rendhagyó igék II. 
Szamosközy István: Rerum Transilvanarum 
pentas 

Fénymásolatok  középkori és 
koraújkori latin szövegekről, 
latin nyelvtankönyvek, 
szótárak használata 

 

Az accusativus cum infinitivo 
Wolfgangus Bethlen: Historia de rebus 
Transilvanicis 

Fénymásolatok  középkori és 
koraújkori latin szövegekről, 
latin nyelvtankönyvek, 
szótárak használata 

 

A nominativus cum infinitivo 
Wolfgangus Bethlen: Historia de rebus 
Transilvanicis 

Fénymásolatok  középkori és 
koraújkori latin szövegekről, 
latin nyelvtankönyvek, 
szótárak használata 

 

Az ablativus absolutus 
Wolfgangus Bethlen: Historia de rebus 
Transilvanicis 

Fénymásolatok  középkori és 
koraújkori latin szövegekről, 
latin nyelvtankönyvek, 
szótárak használata 

 

Könyvészet 
Latin szótárak, lehetőleg: Finály Henrik: A latin nyelv szótára 
Latin nyelvtankönyvek, lehetőleg: M. Nagy Ilona – Tegyei Imre: Latin nyelvtan 
Rogerius: Carmen miserabile, Szamosközy István: Rerum Ungaricarum libri; Rerum 
Transilvanarum pentas 
Wolfgangus Bethlen: Historia de rebus Transilvanicis 
 

 
 



9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület 
reprezentatív munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 

   
 

10. Értékelés 
Tevékenység típusa 10.1 Értékelési 

kritériumok 
10.2 Értékelési 
módszerek 

10.3 Aránya a 
végső jegyben 

10.4 Előadás   önálló munka a 
kurzusokon 

50% 

 vizsga 50% 
10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

  Egy latin nyelvű szöveg lefordítása érthető módon. 75% 
 Nyelvtani alapfogalmak: 25% 

 

Kitöltés dátuma      Előadás felelőse 

2020. 03. 31.       dr. Gálfi Emőke 

 

Az intézeti jóváhagyás dátuma     Intézetigazgató 

2020. 03. 31.      Nagy Róbert Miklós egyetemi docens 

          

 


