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Indywidualizacja materiałów dydaktycznych 
do nauczania języka koptyjskiego  
w przypadku słuchaczy studiów niefilologicznych  
z polskim jako językiem pierwszym

Z punktu widzenia przeciętnego Europejczyka  –  nierzadko nawet 
tego, który posiada wykształcenie humanistyczne – egipska mniejszość 
chrześcijańska stanowi społeczność niemal nieznaną. Mało kto dyspo-
nuje więc dokładniejszą wiedzą o  jej tradycji i historii. Automatycznie 
zatem sprawą jeszcze bardziej unikatową, szczególnie zaś w środowisku 
filologów środkowoeuropejskich, jest kwestia rozważań nad metodyką 
nauczania języka koptyjskiego. Niezwykle zaś ważnym i niezbywalnym 
elementem owej metodyki pozostaje kwestia opracowywania jak najlep-
szych materiałów dydaktycznych, dostosowanych do potrzeb i możliwo-
ści uczniów. Niniejsze rozważania stanowią próbę choć cząstkowego za-
pełnienia tejże luki poprzez przedstawienie kilku uwag teoretycznych 
oraz zaprezentowanie przykładów ćwiczeń i zadań językowych opraco-
wanych przez autorkę dla potrzeb nauczania języka koptyjskiego w przy-
padku studentów historii. Problem tworzenia tychże materiałów bynaj-
mniej nie wyrósł na podłożu dysput czysto akademickich, lecz poniekąd 
wyłonił się sam w toku praktyki dydaktycznej. Na rynku polskim nie ma 
bowiem po dzień dzisiejszy podręcznika do nauczania języka koptyjskie-
go, który odpowiadałby graficzno-edytorskim standardom, do jakich 
przyzwyczaiły studentów współczesne wydawnictwa lingwistyczne1. Zaś 

1 Największą popularnością w  tym względzie cieszy się praca W.  Myszora pt. Język 
koptyjski. Kurs podstawowy dialektu saidzkiego (Warszawa 1998), która jednakże po-
siada charakter bliższy skryptowi, aniżeli podręcznikowi językowemu we współcze-
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dostępne pomoce obcojęzyczne noszą znamiona publikacji dedykowa-
nych filologom i zmuszają – na zasadzie ignotum per ignotum – do nauki 
gramatyki jednego języka obcego za pomocą innego2.

Kilka uwag na temat języka koptyjskiego

Tytułem wprowadzenia należy jeszcze dodać kilka informacji po-
rządkujących status języka koptyjskiego. Należy on do rodziny afroazja-
tyckiej i stanowi ostatnią fazę rozwoju języka egipskiego. Jako taki składa 
się z liter alfabetu greckiego oraz znaków zapożyczonych z pisma demo-
tycznego dla zapisu głosek swoistych. Za moment jego wykrystalizowa-
nia się uchodzi przełom II i III stulecia, jednak od podboju Egiptu przez 
Arabów język Koptów powoli wymierał. Pomimo tego do XVII–XVIII 
wieku pisano w nim powszechnie teksty liturgiczne, zaś jeszcze za cza-
sów Champolliona niektórzy kapłani egipscy swobodnie mówili i pro-
wadzili korespondencję po koptyjsku. Od początków XX wieku czynio-
ne są próby wprowadzenia tegoż języka do szkół i uczynienia go znów 
w pełni funkcjonalnym. Tym bardziej, iż w latach 30. ubiegłego stulecia 
uczeni odkryli, że niektórzy mieszkańcy wiosek położonych w Górnym 
Egipcie wciąż używają w swojej mowie (w języku arabskim) szeregu wy-
razów i zwrotów koptyjskich. Obecnie, dzięki postępowi technicznemu 
i pojawieniu się Internetu, język ten na nowo wzbudził zainteresowanie 
szerszych kręgów. Zaczęto też wprowadzać do niego współczesne wyra-
zy i określenia (np. pitelenau – telewizja), a nawet zgłoszono pro-
jekt stworzenia koptyjskiej Wikipedii3. 

snym rozumieniu tego słowa. Ważką pomoc dla polskich lektorów stanowi również: 
A. Dembska, W. Myszor, Podręczny słownik koptyjsko-polski, Warszawa 1996. 

2 Zob. B. Layton, A Coptic Grammar, Wiesbaden 2004; tenże, Coptic in 20 Lessons, Leu-
ven–Paris–Dudley 2007 oraz W. E. Crum, A Coptic Dictionary, Oxford 1939 (i póź-
niejsze wydania). A także internetowe pomoce dydaktyczne, np. http://scriptorium.
lib.duke.edu/papyrus/texts/coptic/introduction.html (08.04.2013); http://www.stshe-
nouda.com/coptlang/cptlsn1w.htm (08.04.2013); http://www.coptic.net/CopticWeb/
Contributions/CopticLanguageLessons.pdf (08.04.2013).

3 Zob. N. S. Atalla, Illustrations from Coptic Manuscripts, Cairo 2000, s. 91–93; A. S. Atiya, 
Historia Kościołów Wschodnich, Warszawa 1978, s. 14–16; W. V. Davies, Egipskie hie-
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Z  punktu widzenia klasyfikacji funkcjonalnej koptyjski balansuje 
więc między grupą języków wegetujących (takich, które jeszcze używa-
ne są przez niewielkie społeczności, ale raczej nie podlegają już rozwo-
jowi) a  językami żywymi (zdolnymi do zaspokajania bieżących po-
trzeb komunikacji określonej grupy ludności, która posługuje się nim 
od urodzenia) oraz odrodzonymi (czyli grupą języków pierwotnie mar-
twych lub wegetujących, a  obecnie ponownie żywych wskutek decy-
zji politycznej zaakceptowanej przez ludność)4. Współcześnie do naj-
ważniejszych centrów prowadzących badania nad językiem koptyjskim 
należą: The Institute of Coptic Studies w Kairze (ufundowany w 1954 
roku) oraz francuska L’École Biblique et Archéologique w Jerozolimie. 
Zaś mniej czy bardziej regularne kursy języka koptyjskiego dostępne są 
obecnie w  niemal pięćdziesięciu krajach świata (w Europie, Australii, 
Kanadzie i Stanach Zjednoczonych). 

Oczekiwania studentów historii wobec sposobów 
prowadzenia zajęć z języka koptyjskiego  
oraz wykorzystywanych materiałów dydaktycznych – 
wyniki badań

Punkt wyjścia dla niniejszych rozważań nad problemem opracowy-
wania zindywidualizowanych materiałów dydaktycznych do naucza-
nia języka koptyjskiego w przypadku słuchaczy studiów niefilologicz-
nych z polskim jako językiem pierwszym stanowiły – oprócz refleksji 
własnych autorki – wyniki badań o charakterze anonimowej ankiety5. 
Sondaż ten przeprowadzony został wśród studentów Wydziału Historii 
i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie, którzy uczyli się koptyj-
skiego w latach 2009–2012. Próbę statystyczną tworzyły tu cztery grupy 

roglify, Warszawa 1998, s. 6–10; http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_koptyjski 
(08.04.2013).

4 Zob. A. F. Majewicz, Języki świata i ich klasyfikowanie, Warszawa 1989.
5 Przytoczone poniżej odpowiedzi na pytania otwarte zacytowane zostały w brzmieniu 

dosłownym.
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lektoratowe: trzy na poziomie początkującym (tj. po dwóch semestrach 
nauki), liczące od dziesięciu do piętnastu osób oraz jedna pięcioosobo-
wa grupa reprezentująca poziom zaawansowany (tj. po czterech seme-
strach nauki). Łącznie była to próba składająca się z czterdziestu dwóch 
osób. Nadmienić trzeba, że 62% studentów nie uczyło się nigdy języków 
innych niż zaliczane do grupy kongresowych plus łacina. W pozosta-
łych przypadkach (szesnaście osób) mieli kontakt z językiem arabskim 
i hebrajskim. Całość ankiety składała się z siedmiu pytań, z czego dwa 
pierwsze miały na celu określenie profilu respondenta, zaś pozostałe do-
tyczyły dwóch przedstawionych poniżej płaszczyzn. 

1. Pytania ogólne

a) Pytanie otwarte: W jakiej mierze Pana (-i) zdaniem zajęcia z języ-
ka koptyjskiego wymagają odmiennej metodyki i formy przeprowadzania, 
aniżeli lektoraty z języków kongresowych? 

Odpowiedzi udzieliło trzydziestu czterech ankietowanych, z  cze-
go jedenaście osób stwierdziło, iż: „Nie są wymagane odmienne for-
my prowadzenia zajęć” lub jest to potrzebne „w niewielkim stopniu”. 
Zaś dwudziestu trzech badanych zauważyło potrzebę istnienia odrębnej 
metodyki nauczania, ukonkretniając w kilku przypadkach, iż: „Zajęcia 
te wymagają odmiennego sposobu pracy z oryginalnymi źródłowymi 
tekstami oraz szczególnie dużego zwracania uwagi na kontekst histo-
ryczny i kulturowy”. Nota bene opinia ta na dobrą sprawę stanowiła już 
odpowiedź na pytanie kolejne.

b) Jak ocenia Pan (-i) potrzebę przekazywania w trakcie lektoratu ję-
zyka koptyjskiego wiadomości z zakresu szeroko pojętej kultury i historii 
świata Koptów? 

Było to pytanie półotwarte  –  opatrzone trzema proponowany-
mi odpowiedziami do wyboru oraz możliwością dopisania własnych 
uwag. W tym przypadku odpowiedzi udzielili wszyscy studenci, z cze-
go 94% ankietowanych zaznaczyło, iż „Jest to konieczne do właści-
wej interpretacji tłumaczonych tekstów i uatrakcyjnia zajęcia”. Z ko-
lei trzech studentów (6%) wybrało możliwość: „Nie są to wiadomości 
niezbędne, ale mogą pojawić się w trakcie zajęć lektoratowych”. Nikt 
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natomiast nie opowiedział się za odpowiedzią: „Lektorat powinien 
ograniczyć się wyłącznie do przekazywania informacji z zakresu «ję-
zykoznawstwa»”.

2. Pytania dotyczące form materiałów dydaktycznych

c) Jak ocenia Pan (-i) przydatność i atrakcyjność wymienionych po-
niżej form ćwiczeń językowych w przypadku nauki języka koptyjskiego? 

Pytanie zamknięte, w którym respondenci proszeni byli o przyzna-
nie każdej z podanych form określonej liczby punktów w skali od 1 do 
5 (gdzie 1 to ocena najgorsza, a 5 najlepsza). Odpowiedzi udzielili wszy-
scy ankietowani, przy czym liczbę punktów uzyskanych przez poszcze-
gólne rodzaje ćwiczeń ukazuje poniższa tabela (w nawiasie podano 
miejsce na liście rankingowej).

Forma ćwiczeń Przydatność 
(max 210 pkt) 

Atrakcyjność  
(max 210 pkt)

Samodzielne tłumaczenie zdań koptyjskich  
na język polski i polskich na język koptyjski 192 (1) 176 (5)

Ćwiczenia typu testowego (np. wskaż wśród podanych 
możliwości poprawne tłumaczenie) 181 (3) 186 (2)

Ćwiczenia typu graficznego (np. przyporządkuj  
formy gramatyczne do podanych grup) 176 (4) 181 (3)

Ćwiczenia typu leksykalnego  
(np. krzyżówki, wykreślanki) 168 (5) 178 (4)

Ćwiczenia z wykorzystaniem materiału ikonograficzne-
go (np. odczytywanie fragmentów inskrypcji z załączo-
nych ilustracji)

189 (2) 197 (1)

d) Pytanie otwarte: Czy Pana (-i) zdaniem włączenie fragmentów 
oryginalnych pisanych źródeł koptyjskich do zestawów tekstów ćwicze-
niowych może utrudnić zrozumienie omawianego zagadnienia języko-
wego, czy też jest sposobem na uatrakcyjnienie materiału dydaktycz-
nego?

Odpowiedzi udzieliło trzydziestu dziewięciu respondentów i wszy-
scy uznali taki zabieg za dobrą metodę podniesienia jakości zajęć. Opi-
nię tą argumentowano w następujący sposób: „Daje to możliwość wy-
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korzystania w praktyce zdobytej wiedzy dotyczącej danego zagadnienia 
językowego”, „Dzięki takim fragmentom zajęcia są ciekawsze”, „Włącze-
nie tych fragmentów nie utrudnia zrozumienia materiału i pozwala zo-
baczyć, jak koptyjski «funkcjonuje w rzeczywistości»”.

e) Pytanie otwarte: O jakie formy ćwiczeń językowych lub materiałów 
edukacyjnych chciałby (-aby) Pan (-i) wzbogacić zajęcia z języka koptyj-
skiego? 

Odpowiedzi udzieliło 43% respondentów i w każdym z tych przy-
padków pojawiały się uwagi w stylu: „nie trzeba ubogacać zajęć, chy-
ba że więcej informacji o kulturze”; „więcej zajęć dotyczących kultury”. 
Wysunięto także konkretne propozycje wykorzystania w trakcie lekto-
ratu większej liczby koptyjskich utworów muzycznych czy  –  w  miarę 
możliwości – filmów (dokumentalnych i fabularnych). 

Studenci biorący udział w ankiecie wyraźnie widzieli więc potrze-
bę zastosowania podczas nauczaniu języka koptyjskiego odmiennej 
metodyki i  podkreślali konieczność rozwijania u  słuchaczy kompe-
tencji kulturowej, a co za tym idzie dostosowywania pod tym kątem 
materiałów dydaktycznych. Ciekawe rozróżnienie nastąpiło przy oce-
nie wymienionych form ćwiczeń  –  standardowe zadania polegające 
na ustnym i pisemnym tłumaczeniu zdań uzyskały bowiem najwyż-
szą ocenę pod względem przydatności, ale też uznano je za najmniej 
atrakcyjne. Zatem w  ogólnym rozrachunku najlepiej wypadły ćwi-
czenia z  wykorzystaniem oryginalnego materiału ikonograficznego 
(pierwsze miejsce pod względem atrakcyjności i  drugie jeśli chodzi 
o przydatność) oraz różnego rodzaju testy, czy nieco ludyczne ćwicze-
nia leksykalne. Pozytywnie oceniono także zastosowanie w trakcie za-
jęć multimediów6. 

6 Nota bene podobne wyniki badań uzyskały już w 1999 roku E. Marynowska-Sowula 
i Z. Wajda z Politechniki Wrocławskiej. Ponad stu ankietowanych przez nie studen-
tów, którzy oceniali nowo wprowadzone środki audiowizualne (folie, slajdy, prezen-
tacje multimedialne), uznało jednogłośnie, iż pozwalają one na lepsze opanowanie 
materiału i uatrakcyjniają zajęcia. Zob. E. Marynowska-Sowula, Z. Wajda, Pomoce 
dydaktyczne na lektoracie języka rosyjskiego – wczoraj, dziś, jutro…, [w:] O nauczaniu 
języków obcych z perspektywy końca XX wieku, red. R. Kuźmińska, Wrocław 1999, 
s. 70–75.
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Indywidualizacja materiałów dydaktycznych do nauczania 
języka koptyjskiego w przypadku polskich studentów 
historii – wnioski z praktyki dydaktycznej

Tworząc przez ostatnie pięć lat własne materiały do nauczania języka 
koptyjskiego, autorka artykułu starała się odpowiadać na przedstawione 
powyżej potrzeby i oczekiwania studentów. Po pierwsze więc – w myśl 
zasady, iż „poznawanie języków obcych to jednocześnie poznawanie in-
nych kultur, zaś poznawanie innych kultur jest nierozerwalnie związa-
ne z poznawaniem języków”7 – szeroko wykorzystywane były materia-
ły kształcące jednocześnie kompetencję kulturową8. Za koniecznością 
stosowania takiego zabiegu przemawia tu dodatkowo szczególnie wy-
raźna odmienność cywilizacji egipskich chrześcijan od realiów życia 
przeciętnego Polaka; rozbieżność nieporównanie większa aniżeli ma 
to miejsce w przypadku zestawienia Polak – Anglik czy Polak – Fran-
cuz9. Trzeba zatem studentom zaszczepić świadomość faktu, iż specyfi-
ka kultury Koptów bazuje de facto na kwestiach związanych ściśle z hi-
storią religii. Z  kolei brak wiedzy z  zakresu patrystyki uniemożliwia 
prawidłowe odczytanie większości – czasem nawet najprostszych – ory-
ginalnych tekstów koptyjskich; zaś współczesna sytuacja chrześcijan 
egipskich wymaga z kolei znajomości zagadnień politologicznych, za-
sadniczo obcych dla człowieka żyjącego w kraju na wskroś katolickim. 
Już na początku nauki – choćby w podstawowym słownictwie rzeczow-
nikowym – studenci otrzymują więc obraz społeczeństwa, którego nie 

7 M. Torenc, Nauczanie międzykulturowe – implikacje glottodydaktyczne, Wrocław 2007, 
s. 9. Rzeczywistość tę podobnie opisał M. Kuczyński, stwierdzając: „Język i kultura są 
ze sobą w pewnym stopniu nierozerwalnie związane. To takie dobre, trwałe «małżeń-
stwo»: «on» – język i «»ona» – kultura” (tenże, Skuteczna nauka języka obcego, Sule-
chów 2008, s. 24). Por. M. dr Greve, F. Van Passel, Langues et culture, Bruxelles 1972.

8 W klasycznym ujęciu kompetencją kulturową nazywane jest przyswojenie norm, 
wartości i postaw tworzących dane społeczeństwo, jak również umiejętność rozpo-
znawania kulturowo istotnych faktów i tego, jakie zachowanie jest akceptowane bądź 
nie. Zob. H. H. Stern, Issues and Options in Language Teaching, Oxford 1992, s. 83.

9 Por. P.  Sobkowiak, Rozwijanie kompetencji interkulturowej w  wybranych podręczni-
kach do nauki języka angielskiego, [w:] Materiały edukacyjne w nauczaniu języków ob-
cych – teoria i praktyka, red. K. Droździał-Szelest, Gorzów Wielkopolski 2010, s. 43–54.
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rozumieją i oczekują od lektora wyjaśnień wykraczających poza płasz-
czyznę czysto językową10.

W miarę możliwości korzystano zatem z  mówionych i  pisanych 
materiałów autentycznych, tj. tych, które nie zostały stworzone z my-
ślą o wykorzystaniu podczas nauki danego języka, ale przeznaczone 
są dla jego rodzimych użytkowników11. Ich niewątpliwą zaletą jest bo-
wiem różnorodność i naturalność lingwistyczna, aktualność i osadze-
nie w realiach kulturowych. Dobierając jednak materiał autentyczny 
o znacząco wysokich walorach realioznawczych, należy jednak pamię-
tać o jego adaptacji do programu kursu oraz profilu grupy docelowej12. 
Skoro zaś w omawianym przypadku słuchaczami byli studenci histo-
rii należało w możliwie szerokim zakresie wykorzystać materiał histo-
ryczny.

Biorąc natomiast pod uwagę fakt, iż 75% informacji dociera do 
ośrodków mózgowych za pomocą organu wzroku  –  co o  wiele ład-
niej ujmuje maksyma Konfucjusza „To, co słyszę, zapomnę. To, co wi-
dzę, pamiętam” – starano się zastosować bogate materiały wizualne. 
Pomoce takie zwracają bowiem uwagę studentów, urozmaicają zaję-
cia, sprzyjają konceptualizacji i wspierają pamięć, a także pokazują za-
angażowanie wykładowcy13. Trzeba też nadmienić, że materiały iko-

10 Zob. A. Mędrecka-Kondak, The influence of teacher’s positive reinforcement over lear-
ners’ foreign language acquisition, [w:] O nauczaniu języków obcych…, dz. cyt., s. 91. 

 Stosowane przez autorkę niniejszego artykułu techniki, które integrują nauczanie ję-
zyka i kultury, zaprojektowane zostały jako: dygresja kulturowa, kawałek życia, kap-
suła kulturowa, kulturogram, incydenty krytyczne oraz mikroteksty. Zob. E. Bandura, 
Nauczyciel jako mediator kulturowy, Kraków 2007, s. 48–49; M. Derenowski, Wykorzy-
stanie komponentu kulturowego w procesie efektywnego rozwijania sprawności języko-
wych, [w:] Materiały edukacyjne w nauczaniu języków obcych…, dz. cyt., s. 214–215.

11 Zob. J. Harmer, The practice of English language teaching, Harlow 2007, s. 269.
12 Zob. A. Jankowska, Projektowanie zajęć w oparciu o materiały autentyczne, [w:] Mate-

riały edukacyjne w nauczaniu języków obcych…, dz. cyt., s. 158–159. W glottodydak-
tyce polskiej znaczenie owego realioznawstwa szczególnie dobitnie podkreślała He-
lena Żmijewska. Zob. M. Gnyś, Zagadnienia kulturowe i kulturoznawcze w nauczaniu 
języków obcych, Siedlce 2003, s. 195.

13 Zob. J. Jacoby, Nowoczesne środki i materiały dydaktyczne, Warszawa 1979, s. 7, 11; 
A.  Pakulska, B.  Franków-Czerwonko, Materiały edukacyjne i  techniki rozwijające 
sprawności mówienia i słuchania, [w:] Materiały edukacyjne w nauczaniu języków ob-
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nograficzne były zarówno bazą dla klasycznych ćwiczeń językowych, 
jak również przybierały postać edukacyjnych prezentacji multime-
dialnych14. 

Indywidualizacja materiałów dydaktycznych do nauczania 
języka koptyjskiego w przypadku polskich studentów 
historii – propozycje ćwiczeń

Poniżej zaprezentowano przykłady autorskich ćwiczeń do nauki ję-
zyka koptyjskiego, które stworzone zostały według omówionych uprzed-
nio założeń z myślą o studentach kierunków historycznych z rodzimym 
językiem polskimi. Pzyporządkowując poszczególne rodzaje zadań do 
zdobywania lub ćwiczenia konkretnych umiejętności językowych, po-
siłkowano się typologią Hanny Komorowskiej15. 

Ćw. 1. W koptyjskiej inskrypcji ze ste-
li nagrobnej proszę odnaleźć imię zmar-
łego, w transliteracji brzmi ono „Kah”16. 
(Ćwiczenie umiejętności czytania – tak-
że ze zrozumieniem – oraz dokonywania 
transkrypcji, wzbogacone o wiedzę z za-
kresu historii sztuki i paleografii).

cych…, dz. cyt., s. 200–201; G. Petty, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki 
i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców, Sopot 2010, s. 345–346.

14 Najczęściej były to prezentacje, które – korzystając z klasyfikacji Jacka Jędryczkow-
skiego – zaliczyć należy do grupy sekwentywnych o uproszczonej strukturze nawiga-
cyjnej. Zob. tenże, Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela, Zielona Góra 2008, 
s. 63.

15  Zob. H. Komorowska, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 1999.
16 Il. 1. Kamień nagrobny Kah z: K. Wessel, Sztuka koptyjska – koptyjski zbiór Muzeum 

Ikon w Recklinghausen, Kraków 1966, fot. 36.
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Ćw. 2. W tekście doksolo-
gii na święto Wejścia Pana do 
Ziemi Egipskiej proszę od-
naleźć partykułę względną17. 
(Ćwiczenie umiejętności czy-
tania i  utrwalanie formuł 
gramatycznych, wzbogacone 
o informacje na temat liturgii 
koptyjskiej).

Ćw. 3. Proszę wskazać, 
które z poniższych zdań pra-
widłowo opisuje przedsta-
wiony zabytek koptyjski18. 
(Ćwiczenie umiejętności czy-
tania, także ze zrozumie-
niem lub rozumienia ze słu-
chu oraz nauka słownictwa 
i  struktur gramatycznych, 
wzbogacone o  wiedzę z  za-
kresu historii sztuki).

a) ou-crompe pe
b) n-ou-crompe an pe
c) n-ou-crompe pe

Ćw. 4. Spośród podanych wypowiedzi proszę wybrać dwie najlepiej 
pasujące do sytuacji przedstawionej na miniaturze19. (Ćwiczenie umie-
jętności pisania i mówienia oraz nauka słownictwa i reguł gramatycz-
nych, wzbogacone o wiadomości z zakresu historii sztuki).

17 Il. 2. Doksologia na Święto Wejścia Naszego Pana do Ziemi Egipskiej (Bashons 24) z: 
The Escape to Egipt according to Coptic tradition, red. E. Lambelet, Cairo 1993, s. 4.

18 Il. 3. Lampa w kształcie ptaka z: K. Wessel, Sztuka koptyjska…, dz. cyt., fot. 69.
19 Il. 4. Miniatura z Księgi Rodzaju, zbiory Biblioteki Patriarchatu Koptyjskiego – Seria 

No. 154, Bibl. No. 3 z: N. S. Atalla, Illustrations from Coptic Monuscripts, dz. cyt., s. 9.
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a) n!tok nim
b) oujwwme pe
c) ay pe
d) anok pe adam

Jako sposób utrwalania i porządkowania wiedzy, stanowiący alter-
natywę dla klasycznego powtórzenia i dostarczający jednocześnie uczą-
cym się sporo przyjemności, pojawiają się w proponowanych materia-
łach krzyżówki czy gry leksykalne, np. rebus sylabowo-wyrazowy czy 
diagram literowy20. 

Ćw. 5. W podanym diagramie proszę odszukać nieregularne formy 
imperativusów koptyjskich. 

b a r i r e

a l k s i o

m o u m a p
H y f l n a

Wreszcie oprócz standardowych ćwiczeń translatorskich oraz za-
dań polegających na odmianie podanych przykładów czy też wymienia-
niu wskazanych form (np. nieregularnej liczby mnogiej rzeczowników), 
stosowane są również inne klasyczne ćwiczenia.

20 Por. A. Pięcińska, Możliwości wykorzystania krzyżówki w procesie nauczania języka pol-
skiego jako obcego, [w:] Materiały edukacyjne w nauczaniu języków obcych…, dz. cyt., 
s.  191–196; T. Siek-Piskozób, Gry i  zabawy w nauczaniu języków obcych, Warszawa 
1994, s. 47, 60–61, 66–67.
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Ćw. 6. Czy wszystkie poniższe zdania są gramatycznie popraw-
ne? (Ćwiczenie umiejętności czytania lub rozumienia ze słuchu 
i mówienia, połączone z powtórzeniem zasad gramatycznych i słow-
nictwa).

a) t-tplos ete-ha-p-toy
b) n-et-hn-t- skHnH
c) et-ou-neef pe p-rwme

Ćw. 7. Któremu z poniższych zwrotów koptyjskich odpowiada po-
dane wyrażenie w  języku polskim? (Ćwiczenie umiejętności czytania 
i mówienia, połączone z powtórzeniem zasad gramatycznych i  słow-
nictwa).

ten, należący do lekarza (lekarski)

 a) pa-pe-prodotHs
b) pa-p-orPanos
c) pa-p-saein
d) pa-saein

Ćw. 8. Proszę przyporządkować podane zaimki i rodzajniki koptyj-
skie do odpowiednich grup: rodzajnik określony, rodzajnik nieokre-
ślony, zaimek osobowy niezależny, rodzajnik dzierżawczy; a następnie 
wskazać ich polskie odpowiedniki. (Ćwiczenie asocjacyjne, połączone 
z nauką czytania i pisania). 

Ćw. 9. Proszę połączyć części zdań tak, aby utworzyły całość po-
prawną gramatycznie. (Ćwiczenie umiejętności pisania, czytania, mó-
wienia oraz utrwalenie słownictwa).

ntok pe pe-kritHs
anon ntk-ou-diakonos 
nto  ne n-diakonos 
ntof ou-mesiw 

Ćw. 10. Ćwiczenie polegające na ustnym zaprezentowaniu studen-
tom dwóch wyrazów o  odmiennym znaczeniu i  różniących się tylko 
jednym dźwiękiem (tzw. para minimalna). Słuchający mają stwierdzić 
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czy powtórzony został ten sam wyraz czy też wypowiedziano dwa róż-
ne słowa. (Ćwiczenie wymowy poprzez trenowanie recepcji, połączone 
z nauką słownictwa).

np. maab („trzydzieści”) i maau („matka”)
mane („pasterz”) i mHne („rodzaj”)

Ćw. 11. Zadanie polegające na dopasowaniu wyrazu usłyszanego 
do napisanego. Studenci przepisują zestawy trzech wyrazów o bardzo 
podobnym brzmieniu, a potem zakreślają jeden z nich, wypowiedzia-
ny przez wykładowcę. (Ćwiczenie wymowy poprzez trenowanie re-
cepcji, połączone z nauką słownictwa i ćwiczeniem umiejętności pi-
sania).

np. pat („noga”), pwt („iść”), pwh („rozerwać”)
sak („ozdoba”), swk („worek”), sob („nauka”)

Ćw. 12. Ćwiczenie opiera się na wybranym wyrazie, do którego stu-
denci wymyślają, podają ustnie i dopisują nowe słowa, każde na kolej-
ną literę wyrazu-matki. (Ćwiczenie wymowy i umiejętności pisania oraz 
nauka słownictwa)

np. baki – „STOLICA”: b-bw („drzewo owocowe”), a-al („ka-
myk”), k-kro („brzeg”), i-iohi („stado”)

Ćw. 13. Wykładowca podaje cztery wyrazy, z których trzy tworzą lo-
giczną całość, a jeden nie pasuje do pozostałych; zadaniem studentów 
jest wskazanie „kukułczego jaja”. (Utrwalenie słownictwa oraz nauka ro-
zumienia ze słuchu lub pisania i czytania).

np. hme („czterdzieści”), taiou („pięćdziesiąt”), ya („święto”), 
se („sześćdziesiąt”)

Ćw. 14. Rozsypanka wyrazowa (zdaniowa) – zaprezentowanie serii 
wyrazów (zdań), które po zmianie kolejności mogą utworzyć sensowne 
i poprawne zdanie (wypowiedź). (Sprawdzenie znajomości słownictwa 
i gramatyki oraz umiejętności czytania i pisania).

np. pai („tę”), ai („ja”), jwwme („książkę”), nau („widzia-
łam”) – ai nau pai jwwme („Ja widziałam tę książkę”)
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W chwili obecnej nauczanie bez środków i materiałów dydaktycz-
nych wydaje się być niemal niemożliwe, szczególnie ze względu na dy-
namiczny rozwój technologii i  przekazu informacji. Jest to również 
oczekiwanie studentów. Pamiętać jednak trzeba, iż ta różnorodność 
dostępnych środków stała się zarazem wyzwaniem dla lektorów, któ-
rzy muszą wykazać się umiejętnością ich selekcji i  właściwego zasto-
sowania21. Bo – cytując klasyka – materiały powinny być tak dobrane, 
aby „ułatwiać uczniom naukę; zwiększyć atrakcyjność zajęć i umożliwić 
[to] w sposób bezpieczny, łatwy i praktyczny”22, a żadna technika i na-
wet najlepsze pomoce nie zastąpią w procesie dydaktycznym osoby na-
uczyciela.

21 Zob. M.  Witkowska, Warsztaty jako forma przygotowania nauczycieli do tworzenia 
własnych materiałów dydaktycznych, [w:] Materiały edukacyjne w nauczaniu języków 
obcych…, dz. cyt., s. 253.

22 H. Komorowska, Metodyka nauczania…, dz. cyt., s. 60.


