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1.Ogólna charakterystyka kierunku studiów  
  

  

Nazwa kierunku studiów:  Wychowanie Fizyczne  

Poziom studiów:  studia I stopnia  

Profil:  praktyczny  

Forma studiów:  stacjonarne  

Czas trwania studiów (liczba 

semestrów) i łączna liczba godzin:  6 semestrów;  2117 godz.  

Liczba punktów ECTS konieczna do 

ukończenia studiów na danym 

poziomie:  189  

Tytuł zawodowy nadawany 

absolwentom:  licencjat  

Dziedzina/-y nauki, do której/-ych 

przyporządkowany jest kierunek 

studiów:  Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu;   

Dyscyplina/-y naukowa/-e, do której/ych 

przyporządkowany jest kierunek 

studiów:  Nauki o kulturze fizycznej;   

W przypadku programu studiów dla 

kierunku przyporządkowanego do 

więcej niż jednej dyscypliny należy 

określić procentowy udział liczby 

punktów ECTS dla każdej  z 

dyscyplin w łącznej liczbie punktów 

ECTS, ze wskazaniem dyscypliny 

wiodącej;  
Nie dotyczy  
  

Termin rozpoczęcia cyklu:  01.10 2020 r  
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Wskazanie związku kierunku studiów ze 

strategią rozwoju oraz misją PWSZ w 

Krośnie:  

Propozycja kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne stwarza 

szerokie możliwości edukacyjne, oferując studentem szansę wyboru 

ścieżki rozwoju zawodowego. Zgodnie z hasłem: „Wiedza blisko 

Ciebie!” oraz „Uczelnia na miejscu” przewiduje się, iż ze szansy 

zdobywania wiedzy, nabywania umiejętności i kompetencji społecznych 

przygotowujących do wykonywania zawodu skorzystają głównie 

mieszkańcy małych miast i wsi z terenu Podkarpacia. Praktyczny profil 

kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne oparty na 

wielopoziomowej współpracy z lokalnymi instytucjami i 

przedsiębiorstwami pozwala studentom zdobywać kompetencje dzięki, 

którym będą przygotowani do podjęcia pracy w obszarze związanym z 

kulturą fizyczną. Oferta studiów jest na bieżąco dostosowywana do 

informacji pochodzących z regionalnego i krajowego rynku pracy oraz 

zapisami strategii rozwoju województwa podkarpackiego.  

Misja kierunku nierozłącznie związana jest z promowaniem wiedzy, 

nauki, zdrowego stylu życia, sportu i innych form aktywności fizycznej 

na wszystkich szczeblach edukacji oraz rozwijaniem, propagowaniem i 

wdrażaniem we wszystkich pokoleniach postawy „uczenia się przez całe 

życie”. Dlatego też, studenci i pracownicy biorą czynny udział w 

organizowaniu zajęć w ramach Akademii Młodych, Nocy Nauki czy 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach współpracy ze środowiskiem 

lokalnym, studenci aktywnie uczestniczą w organizacji imprez 

sportoworekreacyjnych dla dzieci z przedszkoli i młodzieży szkolnej 

oraz mieszkańców miasta i okolic. Pracownicy naukowi pozyskują 

granty i realizują projekty badawcze związane głównie z 

diagnozowaniem poziomu zdolności motorycznych, treningiem 

zdrowotnym i wpływem różnych form aktywności fizycznej na zdrowie 

osób w różnym wieku. Jednym z celów działalności kierunku jest rozwój 

współpracy z uczelniami akademickimi w kraju i za granicą. Współpraca 

ta polega na wymianie kadry naukowej, wspólnej  realizacji projektów 

oraz na dostosowaniu prowadzonych kierunków studiów do możliwości 

kontynuowania przez studentów kształcenia na studiach magisterskich II 

stopnia.  

Dbając o wysoki poziom kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne 

dąży się do ciągłego  doskonalenia wewnętrznego systemu zapewniania 

jakości kształcenia. Związane z tym działania polegają między innymi 

na modyfikacji programu i planu studiów oraz zakładanych efektów 

uczenia się, tak aby były one zbieżne z wymogami współczesnego rynku 

pracy, doborze do prowadzenia przedmiotów nauczycieli akademickich 

z dużym doświadczeniem praktycznym oraz podnoszeniem ich 

kwalifikacji. Istotnym elementem dbałości o jakość kształcenia jest głos 

studentów, którzy za pomocą ankiet dokonują oceny pracowników, 

wyrażają swoją opinię na temat poszczególnych modułów, bądź 

przedmiotów, formułują wnioski dotyczące programów studiów, 

harmonogramów zajęć, organizacji studiów. Niezwykle ważnym 

zagadnieniem jest współpraca z różnymi instytucjami w zakresie 

kształcenia praktycznego studentów oraz podejmowania przez nich 

pierwszej pracy. Władze Uczelni oraz Instytutu Zdrowia i Gospodarki 

systematycznie podpisują porozumienia umożliwiające studentom 

odbywanie praktyk i osiąganie przez nich efektów uczenia się zbieżnych 



4 
 

z kierunkiem studiów. Biuro Karier monitoruje losy absolwentów, 

wspiera ich w poruszaniu się na rynku pracy pomagając znaleźć pierwsze 

zatrudnienie.  

Podejmowane są starania, które mają na celu zwiększenie liczby 

studentów zagranicznych na kierunku wychowanie fizyczne oraz 

zwiększenie liczby studentów wyjeżdżających na semestralne studia 

zagraniczne (Program Erasmus) oraz na staże i praktyki zagraniczne.   

 

Informacja na temat uwzględnienia w 

programie studiów potrzeb 

społecznogospodarczych oraz zgodności 

zakładanych efektów uczenia się z tymi 

potrzebami: 

Opracowując program studiów na kierunku Wychowanie fizyczne oraz 

zakładane efekty uczenia się uwzględniono potrzeby otoczenia 

społeczno- gospodarczego i wymagania jakie stawiają przed 

absolwentami pracodawcy. Wymogi lokalnego rynku pracy mają istotne 

znaczenie przy powoływaniu specjalności oraz opracowaniu   treści 

kształcenia oraz zakładanych do osiągnięcia w ramach kierunku efektów 

uczenia się. Kształcenie specjalistów praktyków w zakresie profilaktyki i 

zdrowego stylu życia oraz rożnych form aktywności ruchowej  jest 

odpowiedzią na potrzeby społeczne i coraz większą świadomość 

dotycząca konieczności dbałości o własne zdrowie, urodę i kondycję 

psycho-fizyczną.  Zakładane efekty uczenia się uwzględniają zatem 

wyposażanie absolwenta w kompetencje, które pozwolą mu służyć 

fachowym doradztwem w zakresie treningu personalnego, odnowy 

biologicznej czy gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej z 

uwzględnieniem możliwości i potrzeb ludzi w różnym wieku. Po 

ukończeniu studiów student posiądzie wiedzę, umiejętności i 

kompetencje społeczne pozwalające mu skutecznie oddziaływać na 

uczniów lub klientów w celu osiągnięcia celów pedagogicznych, 

zdrowotnych, profilaktycznych czy wychowawczych.      

Program studiów uwzględnia także wymagania zawarte w standardach 

kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Monitorowanie potrzeb rynku pracy jest ważnym elementem 

uwzględnianym w ofercie kształcenia również w zakresie studiów 

podyplomowych i dodatkowych kursów zwiększających szansę 

zatrudnienia absolwentów.   
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Ogólne cele kształcenia oraz możliwości 

zatrudnienia, typowe miejsca pracy i 

możliwości kontynuacji kształcenia przez 

absolwentów:  

Nadrzędnym celem kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne w 

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w 

Krośnie jest dbanie o rozwój osobisty studentów poprzez wszechstronne 

kształcenie i wychowanie oraz nabywanie kompetencji zawodowych 

odpowiadający ich wykształceniu, a także przygotowanie studentów do 

uczenia się przez całe życie. Cele kształcenia zakładają osiągnięcie przez 

studenta kompetencji z zakresu wiedzy i umiejętność oraz kompetencji 

społecznych, właściwych dla danej dziedziny nauk o zdrowiu i dyscypliny 

związanej z naukami o kulturze fizycznej. Nabyte efekty uczenia się 

student będzie mógł wykorzystać w pracy dydaktycznowychowawczej 

oraz promowaniu zdrowia i aktywności fizycznej w różnych 

środowiskach, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji 

aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi oraz urodzie. 

Praktyczne umiejętności zawodowe nabyte podczas praktyk w szkołach, 

klubach sportowych, ośrodkach odnowy biologicznej czy innych 

instytucjach związanych z kulturą fizyczną, połączone z umiejętnościami 

interpersonalnymi nabytymi przez studentów podczas zajęć na uczelni 

pomagają im odnaleźć się na rynku pracy. Po ukończeniu studiów 

absolwent może pracować jako nauczyciel wychowania fizycznego i 

gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu lub szkole podstawowej. 

Dodatkowe kompetencje wynikające z wybranej przez niego ścieżki 

rozwoju zgodnej z  zainteresowaniami umożliwiają mu podjęcie 

zatrudnienia lub samozatrudnienie poza oświatowym rynkiem pracy, jako 

instruktor w klubie sportowym, sanatorium, ośrodkach odnowy 

biologicznej, Spa, klubach fitness. Absolwent może świadczyć usługi dla 

osób prywatnych w zakresie opracowania indywidualnego planu 

treningowo-zdrowotnego dostosowanego do możliwości i potrzeb klienta 

lub może nauczać wybranej dyscypliny zgodnie z uzyskanymi 

kwalifikacjami. .Będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego 

stopnia.  

Informacja na temat uwzględnienia w 

programie studiów wniosków z analizy 

wyników monitoringu karier 

zawodowych studentów i absolwentów:  

Zgodnie z Misją Uczelni wspiera ona swoich studentów oraz absolwentów 

w nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. Biuro Karier 

jako instytucja rynku pracy organizuje wewnątrzuczelniany system 

wsparcia i doradztwa zawodowego. Uczelnia monitoruje losy 

absolwentów poprzez  system ankietyzacji prowadzony przez Biuro 

Karier. Polega on na wypełnieniu przez absolwentów ankiety 

podstawowej  oraz ankiety rozszerzonej. Ankiety zawierają pytania 

dotyczące m.in. planu indywidualnego rozwoju, planów zatrudnienia lub 

podjętego już zatrudnienia,  zdobytych umiejętności oraz wiedzy 

akademickiej, którą absolwent wykorzystuje w pracy zawodowej. Wyniki 

ankiet przekazywane są władzom uczelni, dyrektorom instytutów, 

kierownikom zakładów oraz Uczelnianej i Instytutowym Komisjom ds. 

Jakości Kształcenia w celu dostosowania programów studiów do potrzeb 

rynku pracy oraz ewentualnego modyfikowania zakładanych efektów 

uczenia się. Organizowane są spotkania absolwentów, którzy są aktywni 

zawodowo (pracują w instytucjach związanych z kulturą fizyczną lub 

prowadzą własną działalność)  ze studentami, podczas których dzielą się 

oni doświadczeniami na temat specyfiki zawodu, wymagań jakie stawiają 

pracodawcy oraz możliwościami samozatrudnienia. 
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Informacja na temat uwzględnienia w 

programie studiów wymagań i zaleceń 

komisji akredytacyjnych,  w 

szczególności Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej:  

Stosując się do zaleceń Polskiej Komisji Akredytacyjnej uporządkowano 

sposób archiwizacji prac etapowych, poprzez gromadzenie takiej 

dokumentacji, która umożliwia  całościową ocenę sposobu weryfikacji 

przedmiotowych efektów uczenia się. Dokumentacja potwierdzająca 

osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów uczenia się 

przechowywana jest w teczkach przedmiotowych.  

Informacja na temat uwzględnienia w 

programie studiów przykładów dobrych 

praktyk:  

• aktywizacja studentów poprzez włączanie ich do dodatkowych 

działań takich jak udział w badaniach naukowych, organizacja 

imprez sportowo- rekreacyjnych, turniejów, festynów, udział w 

akcjach promujących uczelnię,  

• promowanie idei wolontariatu, np. poprzez współpracę z Biurem 

Osób Niepełnosprawnych przy organizacji i przeprowadzaniu 

obozów i wyjazdów integracyjno - szkoleniowych, czy opiekę nad 

miejscami pamięci narodowej  

• współpraca ze szkołami partnerskimi, organizowanie wizyt uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych w obiektach Uczelni, również w ramach 

projektów  

• konsultacje programu praktyk zawodowych z pracodawcami.  

Informacja na temat współdziałania w 

zakresie przygotowania programu 

studiów z interesariuszami 

zewnętrznymi:  

Opinie interesariuszy zewnętrznych są ważnym głosem branym pod 

uwagę przy projektowaniu programu studiów. Jako głos doradczy 

uczestniczą oni w projektowaniu, modyfikacji i aktualizacji programu 

studiów, efektów uczenia się oraz przy określaniu perspektyw rozwoju 

kierunku. Opinie opiekunów z ośrodków w których studenci odbywają 

praktyki programowe pomagają określić słabe i mocne strony 

przygotowania praktycznego i teoretycznego studentów.  Dzięki temu 

można dostosowywać treści i metody kształcenia do realnych wymagań 

związanych z przyszłym zawodem nauczyciela, trenera lub instruktora.  

Informacje interesariuszy dotyczące zapotrzebowania na specjalistów z 

określonej dyscypliny pomagają zaplanować studentom indywidualną 

ścieżkę rozwoju.   

Opis kompetencji oczekiwanych od 

kandydata ubiegającego się o przyjęcie 

na studia:  

Kandydat powinien charakteryzować się dobrym stanem zdrowia 

potwierdzonym badaniem lekarskim oraz odpowiednim poziomem 

sprawności fizycznej. Przyszły student kierunku wychowania fizycznego 

powinien przejawiać zamiłowanie do aktywności ruchowej, być osobą 

odpowiedzialną, komunikatywną, potrafiącą współpracować w grupie. 

Jego zainteresowania powinny być związane z obszarem nauk o kulturze 

fizycznej, zdrowiu oraz nauk społecznych.  
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2.Efekty kształcenia  
OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA 

KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Tabela odniesień efektów uczenia się [KEU]do charakterystyk efektów uczenia się [CEU]  

Nazwa kierunku studiów: Wychowanie Fizyczne  

Dziedzina nauki: Nauki medyczne i  nauki o zdrowiu  

Dyscyplina nauki: Nauki o kulturze fizycznej  

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia  

Profil studiów: praktyczny  

Tytuł zawodowy: licencjat  

Opis zakładanych kierunkowych efektów uczenia się dla kierunku studiów, poziomu i profilu uwzględnia 

efekty uczenia się zdefiniowane w postaci uniwersalnych charakterystyk poziomu 6  pierwszego stopnia 

typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego, określone w załączniku do 

ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153) oraz 

rozporządzeniu w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w 

sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy  

Kwalifikacji (Dz.U, poz.2218)  

Symbol efektu 

uczenia się dla 

kierunku 

studiów 

(KEU)  

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku 

Wychowanie Fizyczne, w kategorii:  

Odniesienie do charakterystyk 

uczenia się {CEU]:  

pierwszego 

stopnia  

drugiego  

stopnia  

efekty z części  

I  

WIEDZA absolwent zna 

i rozumie:  

K_W01  Zna miejsce i rolę wychowania fizycznego w kulturze 

fizycznej oraz jego związek z innymi dziedzinami 

praktycznymi (sportem, gimnastyką korekcyjną, odnową 

biologiczną). Zna strukturę, funkcję i cele systemu 

edukacji.  

P6U_W  P6S_WG  

K_W02  Zna terminologię używaną w naukach o kulturze fizycznej i 

naukach o zdrowiu.   P6U_W  P6S_WG  

K_W03  Zna makroskopową budowę organizmu człowieka i zasady 

jego funkcjonowania.   P6U_W  P6S_WG  

K_W04  Wie jak przebiega rozwój człowieka i jakie zmiany 

zachodzą w organizmie w trakcie życia zarówno w 

aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz 

społecznym. Wie jakie zmiany fizjologiczne zachodzą w 

organizmie człowieka pod wpływem wysiłku fizycznego i  

ograniczenia aktywności fizycznej (hipokinezy)   

P6U_W  P6S_WG  

K_W05  Zna metody kontroli sprawności fizycznej człowieka  i 

sposoby kształtowania zdolności motorycznych. Ma 

wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań 

diagnostycznych w praktyce pedagogicznej z 

uwzględnieniem specjalnych potrzeb uczniów z 

zaburzeniami w rozwoju    

P6U_W  P6S_WG  
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K_W06  Zna założenia profilaktyki zdrowotnej, zdrowego trybu 

życia i edukacji zdrowotnej. Wie jak aktywnie 

wypoczywać i jak regenerować organizm po wysiłku.   
P6U_W  P6S_WG  

 

K_W07  Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia 

się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych 

procesów oraz przebieg procesu pedagogicznego.   
P6U_W  P6S_WG  

K_W08  Wie jak nauczać różnych form ruchu i elementów 

dyscyplin sportowych i jak oddziaływać na uczniów dla 

osiągnięcia celów pedagogicznych z uwzględnieniem 

uczniów ze specjalnymi potrzebami, w tym szczególnie 

uzdolnionych.   

P6U_W  P6S_WG  

K_W09  Zna zasady gry i przepisy popularnych dyscyplin 

sportowych oraz wie jak organizować imprezy 

sportoworekreacyjne.  
P6U_W  P6S_WK  

K_W10  Rozumie znaczenie i konieczność przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa w procesie pedagogicznym i wie jak 

reagować w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia człowieka.  
P6U_W  P6S_WK  

K_W11  Zna podstawowe akty prawne regulujące działalność  w 

obrębie kultury fizycznej, turystyki, sportu i rekreacji oraz 

edukacji. Ma wiedzę  z zakresu BHP, zna zakres i zasady 

ochrony własności przemysłowej i intelektualnej.  

P6U_W  P6S_WK  

K_W12  Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form 

indywidualnej przedsiębiorczości i samozatrudnienia w 

instytucjach związanych z kulturą fizyczną. Wie jak 

projektować ścieżkę własnego rozwoju i awansu 

zawodowego.  

P6U_W  P6S_WK  

UMIEJĘTNOŚCI absolwent 

potrafi:  

K_U01  Potrafi komunikować się z jednostką, sprawdzić i określić 

potrzeby jednostki  i grupy w zakresie ruchu, aktywności 

fizycznej i zdrowia. Potrafi wskazać nieprawidłowości w 

budowie ciała, potrafi określić wiek morfologiczny oraz 

poziom zdolności motorycznych i umiejętności na 

podstawie testów.  

P6U_U  P6S_UK  

P6S_UW  

  

K_U02  Potrafi dobrać i zastosować metody, formy i środki 

kształtowania aktywności fizycznej w zależności od 

potrzeb pedagogiczno-zdrowotnych.  

P6U_U  P6S_UW  

K_U03  Potrafi nauczać różnych form aktywności fizycznej  i 

elementów techniki w popularnych dyscyplinach 

sportowych. Potrafi dokonać oceny pracy ucznia.  

P6U_U  P6S_UW  

K_U04  Posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu 

wybranych form aktywności fizycznej (zdrowotnej, 

rekreacyjnej, sportowej, estetycznej) i potrafi je 

zademonstrować.  

P6U_U  P6S_UW  
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K_U05  Potrafi posługiwać się sprzętem sportowym,  przyborami i 

przyrządami stosowanymi w trakcie aktywności fizycznej 

oraz diagnozowania potrzeb i możliwości jednostki  

P6U_U  P6S_UW  

K_U06  Potrafi opracować w formie pisemnej (wydruku) konspekt 

lekcji wf, treningu sportowego lub zdrowotnego. Potrafi 

opracować indywidualny program treningowy w 

zależności od potrzeb jednostki.  

P6U_U  
  

P6S_UW 

P6S_UO  

K_U07  Potrafi korzystać ze źródeł wiedzy fachowej, baz danych i 

zasobów informacji oraz posługiwać się podstawowymi 

programami informatycznymi.   

P6U_U  P6S_UW  
  

K_U08  Potrafi udzielić i zorganizować pomoc w nagłych  P6U_U  P6S_UW  

 wypadkach oraz sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.    

K_U09  Posiada podstawowe umiejętności z zakresu prowadzenia 

badań, analizowania danych, wyciągania wniosków oraz 

ich prezentowania.  

P6U_U  P6S_UW 

P6S_UK  

K_U10  Potrafi planować i realizować pracę indywidualną oraz w 

zespole.   
P6U_U  P6S_UO  

K_U11  Nabył umiejętności porozumiewania się w wybranym 

języku obcym według wymogów poziomu B2  

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  

P6U_U  P6S_UK  

K_U12  W oparciu o wiedzę teoretyczną potrafi podejmować 

działania diagnostyczne, profilaktyczne i edukacyjne 

odpowiadające potrzebom jednostki oraz grupy społecznej   

P6U_U  P6S_UW  

K_U13  Potrafi  samodzielnie  planować  ścieżkę  rozwoju 

zawodowego i realizować własne uczenie się przez całe 

życie.  

P6U_U  P6S_UU  

 KOMPETENCJESPOŁECZNE 

absolwent jest gotów do:  

  

K_K01  Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, i rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania się oraz zasięgnięcia 

opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 

rozwiązaniem problemu  

P6U_K  P6S_KK  

K_K02  Jest przygotowany do pracy z ludźmi w różnym wieku  w 

obszarze kultury fizycznej i pełnieniu roli animatora 

różnych form aktywności fizycznej w swoim środowisku- 

rodzinnym i lokalnym.  

P6U_K  P6S_KO  

K_K03  Kreuje dobrą atmosferę i przyjazne stosunki między 

członkami grupy. Motywuje ich i jednoczy we współpracy 

i realizacji wspólnych celów.  

P6U_K  P6S_KO  

K_K04  Ma świadomość konieczności dbania o poziom sprawności 

fizycznej i propagowania własnym przykładem 

postępowania pro-zdrowotnego.  

P6U_K  P6S_KR  

K_K05  Zauważa potrzeby i niesie pomoc osobom o mniejszych 

predyspozycjach fizycznych i psychicznych oraz 

niepełnosprawnym.  

P6U_K  P6S_KO  
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K_K06  Propaguje postępowanie zgodne z prawem, przepisami, 

zasadami etyki i fair-play.   
P6U_K  P6S_KR  

K_K07  Zachowuje się profesjonalnie, przygotowuje się do pracy 

oraz planuje i realizuje swoje działania w sposób 

odpowiedzialny i przedsiębiorczy.  

P6U_K  P6S_KR  

K_K08  Ma przekonanie o potrzebie współpracy z różnymi 

instytucjami publicznymi w celu szerokiej promocji 

aktywności fizycznej i zdrowego życia.  

P6U_K  P6S_KO  

K_K09  Jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań 

zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela, 

instruktora.  

P6U_K  P6S_KK  
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3.Plany studiów  

 

Profil: praktyczny

Cykl kształcenia od roku akademickiego: 2020/21

                                         

godz. forma godz. forma godz. forma godz. forma godz. forma godz. forma

A 210 14

1 Technologia informacyjna z 30 P 2 30 2

2
BHP i ochrona własności 

intelektualnej
z 15 1 15 1

3 Lektorat języka obcego E4 30 Le 2 30 Le 2 30 Le 2 30 Le 2 120 8

4 Wprowadzenie do studiowania z 15 1 15 1

5 Wykłady tematyczne z 15 1 15 1

6 Przedsiębiorczość z 5 10 A 1 15 1

B 435 33

1 Anatomia E 2 15 15 A 3 15 15 A 3 60 6

2 Antropologia E 5 15 15 P 3 30 3

3 Biochemia z biologią E 1 15 15 A 3 30 3

4 Fizjologia E 4 15 15 A 2 15 15 A 2 60 4

5 Pedagogika 
s E 2 30 15 A 3 15 30 A 3 90 6

6 Psychologia ogólna
s E 1 15 30 A 3 45 3

7 Psychologia rozwojowa
s E 2 30 15 A 3 45 3

8 Podstawy dydaktyki Z 15 15 2 30 2

9 Teoria wychowania fizycznego E 2 15 30 A 3 45 3

C 1147 88

1 Antropomotoryka E 6 15 30 A 3 45 3

2 Biomechanika E 3 15 15 A 2 30 2

3
Ćwiczenia kompensacyjno-

korekcyjne
E 3 15 15 A 2 30 2

4 Edukacja zdrowotna Z 15 15 A 2 30 2

5 Emisja głosu Z 30 A 2 30 2

6 Fitness i aerobic Z 15 P 1 15 P 1 30 2

7 Historia kultury fizycznej Z 15 1 15 1

8
Metodyka wychowania 

fizycznego 
E3 15 15 P 2 20 P 1 50 3

9 Organizacja i prawo w oświacie Z 15 1 15 1

10
Pierwsza pomoc 

przedmedyczna/ First aid
PL, E Z 15 A 1 15 1

11
Injury prevention in sport and 

physical activity
E Z 15 1 15 1

12 Muzyka, rytm, taniec Z 15 P 1 10 P 1 25 2

13 Teoria i metodyka gimnastyki Z 20 P 1 15 P 1 15 P 1 15 P 1 65 4

14 Teoria i metodyka lekkoatletyki Z 30 P 2 15 P 1 15 P 1 15 P 1 75 5

15

Teoria i metodyka 

pływaniaj/Theory and 

methodology of swimming 
PL, E

Z 15 Wa 1 30 Wa 2 15 Wa 1 15 Wa 1 75 5

16

Teoria i metodyka piłki 

siatkowej/Theory and 

methodology of volleyball 
PL, E

Z 25 P 2 25 P 2 50 4

17 Teoria i metodyka piłki nożnej Z 25 P 2 25 P 2 50 4

18 Teoria i metodyka koszykówki Z 25 P 2 25 P 2 50 4

19 Teoria i metodyka piłki ręcznej Z 25 P 2 25 P 2 50 4

20 Teoria sportu dzieci i młodzieży E 4 20 20 P 2 40 2

21 Zabawy i gry ruchowe Z 30 P 2 30 2

22 Obóz zimowy Z 56 (7 dni) 3 56 3

23 Obóz letni Z 56 (7 dni) 3 56 3

24 Sporty indywidualne* Z 30 P 2 30 2

25 Zimowe sporty indywidualne** Z 30 P 2 30 2

26 Formy turystyki kwalifikowanej*** Z 40 Wa 2 40 2

27 Sporty zespołowe**** Z 30 P 2 30 2

28 Sporty całego życia***** Z 30 P 2 30 2

29
Seminarium dyplomowe i praca 

dyplomowa
Z 30 Wa 4 30 Wa 12 60 16

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

Kierunek: Wychowanie fizyczne

Poziom; pierwszy

Forma:  studia stacjonarne

Plan studiów

Lp. Nazwa przedmiotu

Egz po 

sem/ 

zalicz

Rok I Rok II  

ECTS W

ĆW

ECTS

ĆW

ECTS W

ĆW

ECTS

Moduł zajęć ogólnych

Moduł zajęć podstawowych

Moduł zajęć kierunkowych

Suma 

godzin

Suma 

ECTS

sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6

W

ĆW

Rok III  

ECTSW W

ĆW

ECTS W

ĆW
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D

D1 280 27

1 Podstawy kinezyterapii Z 10 15 P 2 25 2

2 Podstawy masażu Z 10 15 P 2 25 2

3 Masaż sportowy Z 15 A 1 15 A 1 30 2

4
Fizykoterapia w odnowie 

biologicznej
Z 15 15 P 2 30 2

5 Podstawy żywienia Z 15 1 15 1

6 Relaksacja psychofizyczna Z 15 A 1 15 1

7 Metodyka treningu zdrowotnego Z 5 15 P 1 20 1

8
Rozwój psychofizyczny dzieci i 

młodzieży
Z 15 A 1 15 1

9

Charakterystyka 

anatomopatologiczna wad 

postawy ciała 

E 3 15 A 1 15 1

10 Diagnozowanie postawy ciała Z 15 A 1 15 1

11 Postępowanie korekcyjne Z 15 A 1 15 1

12 Metodyka gimnastyki korekcyjnej Z 15 P 1 15 1

13 Pływanie korekcyjne Z 15 Wa 1 15 1

14
Zajęcia warsztatowe z gimnastyki 

korekcyjnej
Z 15 P 1 15 P 1 30 2

15
Praktyka w ośrodkach odnowy 

biologicznej
Z (3 tyg.) 4 (3 tyg) 4 6 tyg. 8

D2 280 26

1
Podstawy kształtowania 

zdolności wysiłkowych
E 5 10 15 A 1 15 A 1 40 2

2
Trening siłowy z elementami 

kulturystyki
Z 30 P 1 30 1

3 Trening funkcjonalny Z 30 P 2 30 2

4 Aqua fitness  trening Z 10 P 1 10 1

5
Wspomaganie procesu 

treningowego
E 6 5 10 A 1 10 20 A 2 45 3

6 Techniki relaksacyjne Z 15 P 1 15 1

7 Trening zdrowotny Z 15 P 1 15 1

8 Trening seniora Z 15 P 1 15 1

9 Trening ukierunkowany Z 10 A 1 10 1

10 Zarządzanie klubem fitness Z 15 A 1 15 1

11 Psychologia pracy z klientem Z 10 1 10 1

12
Diagnozowanie w treningu 

indywidualnym
z 15 A 1 15 1

13 Nowoczesne formy gimnastyki Z 15 P 1 15 P 1 30 2

14 Praktyka w klubie fitness, siłowni Z (3 tyg.) 4 (3 tyg.) 4 6 tyg. 8

D3 280 26

1 Specjalizacja sportowa I E 4 15 25 P 3 15 25 P 3 80 6

2 Specjalizacja sportowa II E 6 15 25 P 3 15 25 P 3 80 6

3 Teoria treningu E 6 15 15 P 1 30 1

4
Dietetyka i suplementacja w 

sporcie
Z 15 1 15 1

5 Odnowa i masaż w sporcie E 5 10 15 P 1 30 P 1 55 2

6
Zarządzanie instytucjami 

sportowymi i rekreacyjnymi
Z 10 1 10 1

7 Podstawy rekreacji Z 10 1 10 1

8 Praktyka w klubie sportowym Z (3 tyg.) 4 (3 tyg) 4 6 tyg. 8

D4 19 tyg. 25

1 Praktyka metodyczna Z (2 tyg.) 3 2 tyg. 3

2
Praktyka pedagogiczna 

śródroczna w kl. I-III
Z (3 tyg.) 4 3 tyg. 4

3
Praktyka pedagogiczna 

śródroczna kl.IV-VIII
Z (3 tyg.) 4 (4 tyg.) 5 7 tyg. 9

4
Praktyka pedagogiczna ciagła w 

kl.IV-VIII
Z (3 tyg.) 4 (2 tyg.) 3 5 tyg. 7

5
Praktyka organizacji imprez 

sportowo-rekreacyjnych
Z (1 tyg.) 1 (1 tyg.) 1 2 tyg. 2

E 45 2

1 Socjologia kultury fizycznej Z 15 1 15 1

2 Elementy kultury współczesnej Z 30 A 1 30 1

135 295 31 120 376 34 60 351 31 50 305 32 70 160 30 50 145 31 2117 189

2117 189

W - wykład, A - ćwiczenia audytoryjne, L - ćwiczenia laboratoryjne, P - ćwiczenia praktyczne, Pr - ćwiczenia projektowe, Wa - warsztaty, S - seminarium, Le - lektorat

Sporty indywidualne* (do wyboru: sporty z rakietą, sporty walki)

Formy turystyki kwalifikowanej*** (do wyboru: wodna, piesza, rowerowa)

Sporty zespołowe**** (do wyboru:  korfball, unihokej, siatkówka plażowa, beach soccer, piłka ręczna plażowa)

Sporty całego życia***** (do wyboru: nordic walking, jogging, ringo, gry i zabawy terenowe)

Grupa przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych 

230 195

Zimowe sporty indywidualne** (do wyboru: łyżwiarstwo,narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, ski touring)

Suma 

Ogółem 430 496 411 355

s- przedmioty z dziedziny nauk społecznych, E- przedmiot prowadzony w języku angielskim, PL,E- przedmiot prowadzony w języku polskim i angielskim

Grupa przedmiotów do wyboru:

W zakresie praktyk zawodowych

W zakresie: Trener osobisty

W zakresie: Instruktor sportu

W zakresie: Odnowa biologiczna z gimnastyką korekcyjną
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4.Karty przedmiotów   
  

  
 

A1 Technologia informacyjna 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): 

Technologia informacyjna ( A1) 
 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): 
Information technology 

 
 

Kierunek studiów: WF  

Poziom studiów: studia I stopnia  

Profil: Praktyczny (P)  

Forma studiów: studia stacjonarne  

Punkty ECTS: 2  

Język wykładowy: polski  

Rok akademicki: 2020/2021  

Semestr: 1  

Koordynator przedmiotu: mgr Robert Rajs  

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Treści wynikające z programu nauczania przedmiotu oparte są na rozszerzeniu wiedzy i 

umiejętnościach praktycznych oraz dostosowanie programu nauczania dla potrzeb przygotowania 

zawodowego studenta kierunku Wychowanie fizyczne 

Ukształtowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi systemu operacyjnego rodziny 

Windows i aplikacji użytkowych (pakiet biurowy Ms Office/LibreOffice/Open Office, sieć lokalna, 

sieć Internet, usługi sieci Web oraz aplikacji użytkowych w wychowaniu fizycznym, kulturze 

fizycznej, sporcie). 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

30 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

 

 

 

K_W01 

 

 

K_W02 

w zakresie wiedzy: 

1. Student zna podstawową 

terminologię z zakresu zagadnień 

związanych z technologią 

informacyjną, społeczeństwem 

informacyjnym w zakresie 

niezbędnym dla zrozumienia celów 

przedmiotu  

 

 

K_W01 

 

 

 

 

 

 

Laborat 

 

 

 

Laborat 

 

 

 

test 
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 2. Student posiada podstawową 

wiedzę, obejmującą wybrane 

elementy (hardware+software), 

właściwe dla studiowanego 

kierunku, zorientowaną na obsługę 

sprzętu i oprogramowania 

komputerowego   
3. Student posiada podstawową 

wiedzę dotyczącą przydatności 

obsługi podstawowej gamy 

oprogramowania biurowego dla 

potrzeb nauczyciela wychowania 

fizycznego, trenera, menadżera 

sportu. 

K_W01 

 

 

 

K_W09 

P6U_W 

P6S_WK 

 

K_W08 

 

 

 

Laborat 

 

. 

 

Kolokwium 

 

 

 

 

K_U01 

 

 

 

 

 

K_U03 

 

 

w zakresie umiejętności: 

1. Student posiada umiejętność pracy 

indywidualnej oraz zespołowej w 

zakresie pracy w systemie 

operacyjnym oraz aplikacjach 

użytkowych, projektowania 

opracowań informatycznych w 

sporcie. 
2. Student posiada umiejętność 

opracowania i prezentowania 

wyników własnych działań 

dotyczących wybranych tematów 

związanych ze sportem, kulturą 

fizyczną poprzez dobór 

odpowiednich narzędzi 

informatycznych 

 

 

 

P6U_U 

P6S_UW 

 

K_U07 

P6U_U 

 

K_U09 

P6S_UW 

 

 

 

Laborat 

 

 

 

 

Laborat 

 

 

 

Rozwiązyw

anie 

problemów 

- zadania 

 

 

 

 

Kolokwium 

 

 

K_K01 

 

K_K06 

 

w zakresie kompetencji społecznych: 

1. Student ma świadomość społeczną 

ukierunkowaną na odpowiedzialne 

i celowe wykorzystywanie sprzętu i 

oprogramowania komputerowego 

pochodzącego z legalnych źródeł. 

P6U_K 

P6S_KK 

 

 

Pogadanka 

 

Dyskusja, 

obserwacje 

     

     

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 
Semestr 1: 2 

(A + B + C) 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n
e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 

 
w sumie: 
ECTS  

0 

 
15 
0,5 

 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

przygotowanie ogólne do zajęć 
praca w bibliotece  
praca nad prezentacją lub projektem,  

referatem 
 

5 
5 
5 
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punktów ECTS: w sumie:   

ECTS 

15 
0,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

ćwiczenia laboratoryjne 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

 

30 

1 

 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia w 

ramach poszczególnych form 

zajęć: 

Ćwiczenia laboratoryjne: 
1. L1 – Zajęcia organizacyjne. Podanie warunków zaliczenia, 

literatury. Pierwsze ćwiczenia z systemu operacyjnego. 

2. L2 – Tworzenie struktury katalogowej, szukanie plików w 

systemie, zarządzanie folderami, plikami 

3. L3 – Narzędzia systemowe,  podgląd ustawień systemowych, 

konfiguracja sieci LAN (dodawanie IP, karta sieciowa), szukanie 

sieci wifi. 

4. L4 – Edytor tekstu.Tworzenie plików tekstowych (CV, list 

motywacyjny). Podanie, dokumentacja, korzystanie z szablonów 

Ustawienia programu, wydruk gotowych dokumentów 

5. L5 – Tworzenie tabel, wykresów, nagłówków, stopek, numeracji 

stron, spisu treści 

6. L6 – Wstawianie grafiki w edytorach tekstu 

7. L7 – Arkusze kalkulacyjne – zasady tworzenia obliczeń, symulacji 

– Ms Excel 

8. L8 – Zarządzanie komórkami, wstawianie formuł (funkcji). Analiza 

wykresowa w arkuszu – wyniki w sporcie 

9. L9 – Tworzenie prezentacji multimedialnych  

– Power Point – sport, drużyna, dyscyplina 

10. L10 – Zarządzanie slajdami, dodawanie animacji, przejścia slajdu, 

wstawianie multimediów 

11. L11 – Tworzenie i edycja elementów graficznych 

12. L12 – Bezpieczeństwo w sieci, bezpieczeństwo informacji w 

systemie operacyjnym (programy antywirusowe, zabezpieczenia, 

kopie bezpieczeństwa) 

13. L13 – Tworzenie dokumentów sieciowych (usługa cloud 

computing). Udostępnianie dokumentów. Tworzenie ankiet, 

formularzy on-line. (narzędzie dysku Google, Onedrive Microsoft) 

14. L14 – Sieć Internet – zarządzanie informacją – szukanie informacji 

w sieci Web, korzystanie z narzędzi i usług sieci Web (portale 

zawodowe, społecznościowe), komunikacja w sieci web. 

L15 – Podsumowanie laboratorium i zaliczenie przedmiotu 
Metody i techniki 

kształcenia:  

• ćwiczenia laboratoryjne  

• prezentacja multimedialna  

• filmy instruktażowe – systemy, oprogramowanie biurowe, sieć 

web 
* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także warunki 

dopuszczenia do egzaminu: 

Przygotowanie ćwiczeń w formie płyty CD z wykonanymi ćwiczeniami z 

zajęć laboratoryjnych. Zaliczenie kolokwium praktycznego. Przygotowanie 

pracy semestralnej z tematu związanego z nowoczesnymi technologiami w 

sporcie, kulturze fizycznej 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność obowiązkowa 
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Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
 

* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Uczestnictwo z inną grupą w obowiązkowych elementach przedmiotu 

 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do sekwencyjności 

przedmiotów:  

Podstawowa znajomość zagadnień związanych z podstawami informatyki, 

wiedzy dotyczącej sprzętu (hardware) i oprogramowania (software). 

Zalecana literatura: 1. Siemieniecki B., Komputer w edukacji. Podstawowe problemy 

technologii informacyjnej, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1998. 

2. Siemieniecki B., Komputery i hipermedia w procesie edukacji 

dorosłych, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydawnictwo 

Adam Marszałek, Toruń 1995 

3. M. Bach , Budowa systemu operacyjnego WNT, 2003-2009.  
4. Windows, MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Express 

ćwiczenia  Wydawnictwo Helion 2000-2003 

5. Piotr Rajca „Internet. Ćwiczenia praktyczne” ISBN: 83-7197-218-0. 
6. Jaronicki, Adam „MS Office 2013 PL”. Gliwice : Wydawnictwo 

Helion , cop. 2013  
7. Piotr Rajca „Internet. Ćwiczenia praktyczne” ISBN: 83-7197-218-0. 

8. Siemieniecki B., Skarbińska A., Ks. Sykulski J. (red.), Technologia 

informacyjna w zmieniającej się edukacji, Wydawnictwo Żak, 

Ciechocinek-Toruń-Suwałki 2000. 

9. Białobłocki, T., Moroz, J., Nowina-Konopka, M., Zacher, L., 

(2006). Społeczeństwo informacyjne. Istota, problemy, wyzwania. 

Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne. 

10. Stanek, William R. „Windows 7 : Vademecum administratora / 

William R. Stanek. Warszawa : APN PROMISE , 2009   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bg.pwsz.krosno.pl/?bc&sID=0&lTyp=1&let=MS%20Office%202013%20PL
http://bg.pwsz.krosno.pl/?bc&sID=0&lTyp=1&let=Windows%207
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A2. BHP i ochrona własności intelektualnej 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): BHP i ochrona własności intelektualnej A2 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Safety and hygiene of work, Protection of intellectual property 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia (licencjackie) 

Profil: praktyczny (P) 

Forma studiów: stacjonarna 

Punkty ECTS: 1 pkt ECTS – 3.3 nauki o kulturze fizycznej 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: od 2020/2021 

Semestr: I 

Koordynator przedmiotu: dr Jacek Kraś, MBA 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Zapoznanie słuchaczy z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Przyswojenie podstawowych 

zagadnień z zakresu prawa autorskiego. Zapoznanie studentów z podstawowymi regulacjami 

prawnymi dotyczącymi BHP i własności intelektualnej. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

stacjonarne - wykład 15 h 

 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod 

efektu 

przedmiot

u 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązani

e z KEU 

Forma zajęć 

dydaktyczny

ch 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny 

efektów 

uczenia się  

 

A2_ W01  

 

w zakresie wiedzy: 

Ma wiedzę  z zakresu BHP, zna zakres i 

zasady ochrony własności intelektualnej. 

 

K_W11  

 

 

Wykład 

 

 

Sprawdzian 

pisemny 

 

A2_ K01 

 

 

A2_ K02 

w zakresie kompetencji społecznych: 

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania 

 

Propaguje postępowanie zgodne z prawem 

 

K_K01 

 

 

K_K06 

 

 

Wykład 

 

Sprawdzian 

pisemny 
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A2_ K02 Jest gotów do promowania 

odpowiedzialnego i krytycznego 

wykorzystania mediów cyfrowych oraz 

poszanowania praw własności 

intelektualnej. 

K_K06 Wykład Dyskusja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

1 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład  

konsultacje 

 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

 

 

 

 

15 

0,6 

10 

2 

 

 

 

12 

0,5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie ogólne  

praca w bibliotece  

 

w sumie:   

ECTS 

5 

5 

 

10 

0,4 

7 

6 

 

13 

0,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana 

z tym liczba punktów 

ECTS: 

 

 

 

 

w sumie:   

ECTS 

  

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

Wykłady: 

1. Podstawowe pojęcia i regulacje prawne z zakresu BHP 

2. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników z zakresu BHP 

3. Wypadki przy pracy, postępowanie powypadkowe, choroby zawodowe, 

świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych 

4. Prawo własności intelektualnej – podstawowe pojęcia 

5. Prawo autorskie  w świetle obowiązujących przepisów 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Metody dydaktyczne:  

- wykład, dyskusja 

- analiza przykładów 

* Warunki i sposób zali-

czenia poszczególnych form 

zajęć, w tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także 

warunki dopuszcze-nia do 

egzaminu:  

Sprawdzian pisemny 

 

* Zasady udziału w posz-

czególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

Uczestnictwo w zajęciach - obowiązkowe 
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studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Ocena końcowa:   

Sprawdzian pisemny – 100% 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Ustalane indywidualnie 

Wymagania wstępne i do-

datkowe, szczególnie w 

odniesieniu do sekwen-

cyjności przedmiotów:  

Podstawy komunikacji społecznej na poziomie szkoły ponadpodstawowej. 

Zalecana literatura: 1. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Wolters 

Kluwer, Warszawa 2015. 

2. Rojewski M , Ochrona własności intelektualnej, PWSZ Skierniewice, 

Skierniewice  2012. 

3. Rączkowski B., BHP w praktyce, ODDK, Gdańsk 2006. 

4. Tomaszewska E., BHP w zakładach pracy, Difin, Warszawa 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3.Język obcy 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): 

Język obcy – A3 

Nazwa przedmiotu (j. ang.):  Foreign language  

Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 
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Forma studiów: Studia stacjonarne/niestacjonarne   

Punkty ECTS: 8 

Język wykładowy: polski, angielski, niemiecki, rosyjski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 1, 2, 3, 4 

Koordynator przedmiotu: mgr Anna Świst 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Gramatyka i leksyka danego przedmiotu na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego  (zgodnie z KRK) 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

120 godzin ( 4 semestry x 30 godzin) 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie z 

KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznyc

h 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

 A3_W01 w zakresie wiedzy:  

Student zna słownictwo i struktury 

gramatyczne, pozwalające na 

podejmowanie działań komunikacyjnych. 

Zna podstawowe słownictwo z zakresu 

swojej dyscypliny studiów oraz takie, które 

pozwoli mu poruszać się w środowisku 

uczelnianym i zawodowym. Zna struktury, 

pozwalające mu na łączenie wypowiedzi w 

klarowną i spójną całość. 

 

  

K_W02 

ćwiczenia sprawdzian 

umiejętności 

zaliczenie 

projektu 

prezentacja 

ustna 

  

 

 

A3_U01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w zakresie umiejętności:  

  

Student posługuje się językiem obcym,  

zgodnie z wymaganiami określonymi dla 

poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego. Rozumie  

stosunkowo długie wypowiedzi   na znany 

temat w języku obcym.  Rozumie  artykuły 

i teksty  opisujące  problematykę 

współczesną. Wypowiada  się jasno i 

szczegółowo na wiele tematów 

dotyczących zainteresowań,  przedstawia 

poglądy na aktualne lub abstrakcyjne 

tematy. Ma umiejętność tworzenia 

dłuższych form pisemnych  jak esej lub 

sprawozdanie lub krótszych jak list 

formalny i nieformalny.  

Student przygotowuje prace zaliczeniowe, 

 

 

  

K_U11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ćwiczenia sprawdzian 

umiejętności 

zaliczenie 

projektu 

prezentacja 

ustna 
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A3_U02 

 

prezentacje multimedialne  i projekty  z 

wykorzystaniem różnych technik 

komputerowych  i różnych źródeł   

 

K_U07 

  

A3_K01 

 

 

 

A_K02 

w zakresie kompetencji społecznych: 

Student rozumie konieczność ciągłego 

doskonalenia w celu zwiększania własnych 

kompetencji, wiedzy, postaw i zachowań, 

poprzez naukę przez całe życie 

 

Student współpracuje w grupie.  Wyraża  

własne poglądy, broni ich w dyskusji, ma 

szacunek wobec poglądów innych.  

 

Samodzielne  uzupełnia   i doskonali nabytą 

wiedzę i umiejętności, ma świadomość 

braków, identyfikuje   możliwości i źródła 

służące uzupełnieniu wiedzy i umiejętności. 

 

K_K01 

 

 

 

 

K_K07 

ćwiczenia sprawdzian 

umiejętności 

zaliczenie 

projektu 

prezentacja 

ustna 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

 8 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

ćwiczenia, konsultacje 

 

 

 

 

 
w sumie: 
ECTS 

s. I 30 
s. II 30 

s. III 30 
 s. IV 30 

 

 
      120 

         4,5 

s. I 30 
s. II 30 

s. III 30  
s. IV 30 

 

 
         120 
           4,5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie ogólne 
praca nad projektem 
przygotowanie go egzaminu 
samodzielne doskonalenie kompetencji 

językowych 

 
w sumie: 
ECTS 

10  
  5 
15 
50 

 

 
80 
3,5 

10  
  5 
15 
50 

 

 
80 

3,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

ćwiczenia 
praca nad projektem 
samodzielne doskonalenie kompetencji 

językowych 
 
w sumie: 
ECTS 

120 
5  

50 

 

 
175 

7 

 

120 
5 

50 

 

 
175 

7 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia w 

ramach poszczególnych form 

JĘZYK ANGIELSKI 

I SEMESTR  
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zajęć: Zakres leksykalny 

Job interviews (rozmowy kwalifikacyjne). 

Employment (zatrudnienie) 

Personality, compound adjectives ( cechy osobowości, przymiotniki złożone)  

Illnesses, injuries, symptoms (choroby, kontuzje, objawy)   

Clothes, fashion ( ubrania, moda) 

Describing people (opisywanie osób) 

Air travel (podróżowanie samolotem) 

Books, reading habits ( książki, nawyki czytelnicze) 

 

Zakres gramatyczny 

Rodzaje pytań   

Wyrazy  posiłkowe i ich zastosowanie.  

Czasy: Present Simple i Continuous, Present Perfect, Past Simple i Continuous, 

Future Simple. 

Stopniowanie przymiotników, kolejność przymiotników. 

Zdania porównujące. 

Czasowniki złożone. 

Czasy: Present Perfect Simple i Continuous. 

Użycie przymiotnika w funkcji rzeczownika. 

Czasy: Past Perfect i Past Perfect Continuous. 

Konstrucja so/such...that - użycie w zdaniach 

 

 

II SEMESTR  

Zakres leksykalny 

Ecology, weather ( ekologia, pogoda) 

Predictions- wyrażenia definietely, probably, likely/unlikely (przewidywanie 

przyszłości) 

Risky behaviour and hobbies ( ryzykowne zachowania i hobby) 

Road safety ( bezpieczeństwo na drodze) 

Addictions (uzależnienia) 

Positive and negative feelings ( pozytywne i negatywne uczucia) 

Zakres gramatyczny 

 Pozycja przysłówków i wyrażeń przysłówkowych w zdaniu 

Czasy: Future Perfect i Future Continuous 

Zerowy i pierwszy okres warunkowy 

Zdania czasowe dotyczące  przyszłości 

Drugi i trzeci okres warunkowy 

Zdania z "wish" 

Przymiotniki zakończone na -ed i -ing 

 

III SEMESTR  

Zakres leksykalny 

Music, musical instruments (muzyka , instrumenty muzyczne) 

Sleep, sleeping disorders (Sen i zaburzenia snu) 

Human body ( ciało człowieka) 

Confusing verbs e.g. matter/mind ( czasowniki często mylone np. matter/mind)  

Verbs of senses – czasowniki zmysłów:  look, taste, smell, sound 

Crimes and legal system (przestępstwa i system karny) 

 Zakres gramatyczny 

Forma gerundialna i bezokolicznikowa czasownika 

Konstrukcje: used to, be used to, get used to; would rather 

Czasowniki modalne must,may, can’t  w wyrażaniu prawdopodobieństwa 

Użycie wyrazu   “as” 

Strona bierna; konstrukcje it is said that…, he is thought to…; have something done 

 

IV SEMESTR  

Zakres leksykalny 

Media- press, radio, TV (media- prasa, radio, TV)  

Advertising, business (reklama,  biznes 

Word formation (słowotwórstwo) 

Science (nauka) 

Collocations (kolokacje: pary wyrazowe) 
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Technical language (elementy języka technicznego) 

 Zakres gramatyczny 

Mowa zależna,  czasowniki wprowadzające   

Wyrażanie kontrastu i celu;  

Przysłówki whatever, whenever  itd 

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 

Zaimki ilościowe: all, both itp. 

Przedimki określone i nieokreślone  

============================================= 

JĘZYK NIEMIECKI 

I SEMESTR  

Zakres leksykalny 

Ich und meine Familie -Familienleben / Ja i moja rodzina - życie rodzinne 

Meine Freizeit, meine Hobbys / mój wolny czas, moje zainteresowania 

Freundschaft, meine Freunde - Beschreibung /przyjaźń, moi przyjaciele - opis 

Mein Alltag, mein Wochenende / mój dzień powszedni, mój weekend 

Mahlzeiten, gesundes Essen/ posiłki, zdrowa żywność 

 

Zakres gramatyczny 

Zdanie proste oznajmujące i pytające, tworzenie pytań dwoma sposobami 

Czasowniki mocne w czasie teraźniejszym typu: essen, fahren, sehen 

Tryb rozkazujący  - forma grzecznościowa oraz forma z hätte  

Przeczenie nein – nicht, nein - kein 

Zaimki dzierżawcze i osobowe- odmiana, zastosowanie 

Przysłówki miejsca, czasu 

 

II SEMESTR  

Zakres leksykalny 

Gesundheitswelt - Krankheiten, Besuch beim Arzt / zdrowie - choroby, wizyta u 

lekarza 

Mein Haus, mein Zimmer - Beschreibung /mój dom, mój pokój - opis 

Die Urlaubsreise - Reisefieber, Reisevorbereitungen, Haustauschurlaub /podróż - 

stres z tym związany,przygotowania do podróży, wymiana „dom za dom“ 

Partys - Organisierung - Einladung der Gaste / imprezy - organizacja - zapraszanie 

gości 

Das Wetter - Beschreibung / pogoda - opis 

Zakres gramatyczny 

Liczebniki porządkowe – dokładna data (am, im) 

Zaimki man, es 

Czasowniki modalne, rozdzielnie złożone, zwrotne. 

Rekcja czasownika. Pytanie o rzecz i osobę. 

Rzeczownik - odmiana 

Przyimki 

Czasowniki lassen w zdaniu 

Stopniowanie przymiotnika, zdanie porównawcze 

 

III SEMESTR  

Zakres leksykalny 

Orientierung in der Stadt -Fragen nach dem Weg /orientacja w mieście - pytanie o 

drogę 

Meine Stadt - mein Wohnort / moje miasto - moje miejsce zamieszkania 

Schulwesen - neue Lehrkulturen /szkolnictwo - nowe trendy uczenia 

Schulangst, Gewalt, Mobbing - die Folgen, Ratschlage geben /strach przed szkołą, 

przemoc, mobbing 

„Geld ist nicht alles „ - Gesprache fuhren / „pieniądze to nie wszystko“ - dyskusja 

Zakres gramatyczny 

Czas Perfekt,  Imperfekt, Futur I 

Strona bierna 

Zdanie złożone – spójniki o szyku prostym i przestawnym 

Spójnik ob, dass, weil 

Zdania przyzwalajace  ( obwohl - trotzdem) 

 

IV SEMESTR  

Zakres leksykalny 
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- Das Leben im Seniorenalter  - Einfluss der Tradition und der Familie / życie na 

emeryturze - wpływ tradycji i rodziny 

Arbeitswelt - Neben - und Ferienjob / praca - zajęcie dodatkowe, praca dodatkowa 

Sport im Leben der Menschen/ sport w życiu człowieka 

Mein Studium, meine Zukunftplane / moje studia , moje plany na przyszłość 

Aktive und passive Erholung / aktywny i pasywny wypoczynek 

Zakres gramatyczny 

Zdania warunkowe 

Tryb przypuszczający 

Zdania czasowe ( wszystkie spójniki) 

Konstrukcje bezokolicznikowe z  zu  i bez  zu 

Zdania przydawkowe. 

=================================================== 

JĘZYK ROSYSKI 

I semestr  

Zakres leksykalny 

1. Rodzina (elementy biografii, zainteresowania, drzewo genealogiczne rodziny) 

2. Wakacje, czas wolny 

3. Kraje i narody Europy 

4. Studia, uczelnia (władze, kierunki, przedmioty, harmonogram zajęć) 

5. Praca (zawody, zainteresowania, plan dnia) 

6. Komunikacja (droga do pracy, na uczelnię, komunikacja miejska, 

międzynarodowa) 

7. Zainteresowania, czas wolny 

8. Dom, mieszkanie (położenie, rozkład pomieszczeń, umeblowanie) 

9. Wygląd zewnętrzny, charakter człowieka 

10. Moskwa i jej zabytki 

11. Malarstwo rosyjskie 

12. Moje miasto 

13. Święta w Polsce i Rosji 

Zakres gramatyczny 

Czasowniki: изучать, учиться, учить, посещать, снять 

Stopień wyższy przymiotnika 

Stopień wyższy przysłówka 

Czas przeszły czasowników z sufiksem ну- 

Pisownia przedrostka пол- 

Połączenie liczebników z rzeczownikiem градус 

Konstrukcje służące do porównywania: гораздо холоднее… 

Fonetyka: intonacja służąca do wyrażania emocji (ИК-5) 

Czasowniki dokonane i niedokonane 

Zdania podrzędnie złożone z потому что, поэтому 

Zwroty umożliwiające wyrażanie opinii 

 

II SEMESTR 

Zakres leksykalny 

1. Życie towarzyskie, czas wolny 

2. Żywienie, artykuły spożywcze 

3. Posiłki, lokale gastronomiczne 

4. Kuchnia rosyjska, przepisy 

5. Moda, zakupy 

6. Zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie 

7. Święta w Polsce i Rosji, Wielkanoc 

8. Sport, dyscypliny sportowe 

9. Wybitni sportowcy, idole 

10. Elementy wiedzy o Rosji. Sankt Petersburg 

11. Aleksander Puszkin – życie i twórczość 

Zakres gramatyczny 

Czasowniki: одеваться, одевать, надеть 

Zwroty: следить за собой, одеваться со вкусом 

Konstrukcja typu: мне есть что рассказать 

Konstrukcje: ходить по магазинам, зайти в магазин 

Pytania w mowie zależnej 

Niektóre rzeczowniki pluralia tantum: брюки, духи, макароны  

Rzeczownik o odmiennym rodzaju gramatycznym niż w języku polskim: браслет  
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Tryb rozkazujący 

Krótka i dłuższa forma przymiotników 

czasownik играть z przyimkiem в, на 

Konstrukcja: rzeczowniki typu чемпионат, соревнования … 

Zdania z orzeczeniem imiennym z zaimkami это, от, всё 

Zdania przyczynowe z przyimkami благодаря, из-за 

 

III SEMESTR 

Zakres leksykalny 

1. Podróże 

2. W szpitalu,podstawowe choroby, objawy i leczenie 

3. Zagrożenia współczesnej młodzieży 

4. Wybitni przedstawiciele literatury rosyjskiej 

5. Mój bohater 

6. Święta rodzinne w Polsce i Rosji 

7. Teatr, kino, telewizja, prasa 

8. Anton Czechow – życie i twórczość 

Zakres gramatyczny 

Czasowniki: заниматься, жаловаться 

Nazwy wybranych zawodów mających tylko formę rodzaju męskiego: курьер, 

посол, судья 

Nazwy wybranych specjalizacji lekarskich 

Rzeczowniki mające inny rodzaj w języku polskim i rosyjskim, np. тренировка, 

диагноз, рецепт 

Przymiotniki twardo- i miękkotematowe 

Liczebniki  

Czasowniki увлекаться, нравиться... 

Stopniowanie przymiotników 

 

IV SEMESTR 

Zakres leksykalny 

1. W poszukiwaniu pracy 

2. Plany na przyszłość 

3. W biurze podróży 

4. Ochrona przyrody, zagrożenia cywilizacyjne 

5. Komputer. Pomaga czy szkodzi? 

6. Pamiątki z Rosji 

7. Wybitni przedstawiciele świata muzycznego 

8. Fiodor Dostojewski 

Zakres gramatyczny 

Czasowniki забронировать, снять, заказать...  

Zaimki względne  

Formy biernika liczby mnogiej rzeczowników żywotnych i nieżywotnych, 

Przyimki через, за, с, до... stosowane w konstrukcjach czasowych. 

Słowa, wyrażenia i konstrukcje gramatyczne dotyczące ochrony środowiska 

Czasownik успеть + bezokolicznik czasowników dokonanych 

Zwrot: не опоздать бы мне... 

Określenia czasu, odległości, miary w przybliżeniu 
Metody i techniki 

kształcenia:  

metody podające: opis, prezentacja, objaśnienie, 

metody aktywizujące: dyskusja, gry dydaktyczne, filmy, inscenizacje, metody 

sytuacyjne 

metody praktyczne: ćwiczenia, projekty 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także warunki 

dopuszczenia do egzaminu:  

 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

 

Sposób obliczania oceny Rodzaj zajęć Liczba Waga 
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końcowej: godzin 

ćwiczenia    

I semestr 

30 1 (100%) 

ćwiczenia 

II semestr 

30 1 (100%) 

ćwiczenia 

III semestr 

30 1 (100%) 

ćwiczenia 

IV semestr egzamin 

 

Ocena końcowa  

30 

 

1 (100%) 

1 ( 100 %) 

 

40% (zaliczenie)  + 

60% (egzamin) 
 

Zalecana literatura: Literatura podstawowa 
Język angielski 
Oxenden C., Latham-Koenig Ch.,  English File Third edition, upper-

intermediate lub intermediate, Oxford University Press 2014 
Język niemiecki: 

S.Mróz-Dwornikowska, K. Szachowska , Welttour 1, Welttour 2 oraz 

Welttour 3, Nowa Era 2015 

M.Gurgul  , A.Jarosz , J. Jarosz  Deutsch für Profis, Lektorklett 2013 
 Język rosyjski 
M. Język rosyjski. Rozmawiaj na każdy temat, część 1,2,   Choreva-

Kucharska Poznań 2010 
Pado A. Start.ru 2, język dla średnio zaawansowanych. Wydanie II, WSiP, 

2008 
 

Literatura uzupełniająca 

Język angielski 

Murphy, R., English Grammar in Use, Intermediate / Upper-intermediate, 

Cambridge University Press, Vince M.,  

 First Certificate – Language Practice, Heinemann  . 

Evans V., Practice exam papers for the Revised Cambridge FCE 

Examination, Express Publishing  oraz wybrane ćwiczenia z innych 

podręczników na poziomie B1 i B2 

Język niemiecki: 

Nicoletta Grandi, Ulrike Cohen,  Herzlich willkommen A2 (Lehr-und 

Arbeitsbuch),   

Deutsch für dich 1 i 2 
 Język rosyjski 

Ślusarski Sz. Tiereszczenko I. Pусский язык. Repetytorium tematyczno-

leksykalne, Poznań 2001 
Materiały własne (prezentacje, scenariusze zajęć, foldery o tematyce 

społecznej, gospodarczej, turystycznej); inne internetowe źródła tematyczne 
 

  

 

 

 

A4. Wprowadzenie do studiowania  

Informacje ogólne 

http://ksiegarnia.poltax.waw.pl/autor_products.php/id_autor/5701


27 
 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Wprowadzenie do studiowania A4 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): 
Introduction to study 

 

Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia (licencjackie) 

Profil: ogólny (P) 

Forma studiów: Stacjonarne.,  niestacjonarne  

Punkty ECTS: 1 pkt. ECTS  

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: od 2020/2021 

Semestr: 1 

Koordynator przedmiotu: Dr Krzysztof Frączek 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania 

uczelni, w tym biblioteki. Zapewnienie wiedzy z zakresu BHP oraz zaznajomienie studentów z 

podstawowymi technikami uczenia się i zapamiętywania, szybkiego czytania, jak również przekazanie 

informacji pomagających w procesie motywowania się do uczenia oraz funkcjonowania w warunkach stresu 

fizjologicznego i psychologicznego.  

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

stacjonarne – wykład 15 h 

niestacjonarne- wykład 10 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod 

efektu 

przedmiot

u 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiąza

nie z 

KEU 

Forma 

zajęć 

dydaktyczn

ych 

Sposób weryfikacji 

i oceny efektów 

uczenia się  

 

A1_ W01 

 

A1_W02 

 

w zakresie wiedzy: 

zna wybrane fakty i zjawiska z zakresu BHP, 

 

zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 

komunikowania się obejmujące znajomość 

technik komunikacji społecznej i 

interpersonalnej. 

 

K_W11 

 

K_W07  

 

 

wykład 

 

Obecność podczas 

wykładów.   

 

B3_ U01 

w zakresie umiejętności: 

potrafi samodzielnie planować i organizować 

uczenie się przez całe życie. 

 

K_U13 

 

wykład 

 

Obecność podczas 

wykładów. 

 

B1_ K01 

 

w zakresie kompetencji społecznych: 

dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 

odbieranych treści oraz ciągłego dokształcania 

się 

 

K_K01 

 

 

warsztaty 

Obecność podczas 

wykładów 

 Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 



28 
 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

1 pkt ECTS 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład: 

Pedagogika studiowania 

Spotkanie z kierownikiem zakładu i opiekunem 

roku 

Szkolenie BHP 

Szkolenie biblioteczne 

Spotkanie z samorządem 

w sumie: 

ECTS 

 

4 

2 

4 

3 

2 

15 

1 

 

4 

1 

2 

2 

1 

10 

1 

 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

w sumie:   

ECTS 

  

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana 

z tym liczba punktów 

ECTS: 

w sumie:   

ECTS 

  

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

Wykłady: 

1.Pedagogika studiowania                                                                                      

Podstawowe zasady skutecznego komunikowania się w relacji student - dydaktyk, 

student - pracownik administracji, student - student.Zasady uczenia się, 

zapamiętywania oraz szybkiego czytania ze zrozumieniem. Technika sporządzania 

notatek podczas zajęćWpływ motywacji na skuteczność uczenia się, metody 

automotywacji.Pozytywne i negatywna rola stresu w procesie uczenia się, 

konstruktywne metody radzenia sobie ze stresem                                                                                                                               

2. Spotkanie z kierownikiem zakładu i opiekunem roku.                                                                 

3. Szkolenie BHP                                                                                                                                  

4. Szkolenie biblioteczne                                                                                                        

5.Spotkanie z samorządem                                                                                                                                     

Metody i techniki 

kształcenia:  

Metody dydaktyczne:  

- wykład informujący, 

- dyskusja kierowana, 

- testy, ankiety, 

- fragmenty filmów dokumentalnych. 

* Warunki i sposób zaliczenia  Obecność podczas wykładów 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach,  

 

Uczestnictwo w wykładach - obowiązkowe 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Ocena końcowa:   

Udział w wykładach 100% 

 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

Ustalane indywidualnie 
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nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Zalecana literatura: Czerniawska. M., Jak się uczyć, GWP, Gdańsk 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5.Wykłady tematyczne  

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Wykłady tematyczne A5 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Thematic lectures 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia (licencjackie) 

Profil: praktyczny (P) 

Forma studiów: stacjonarna / niestacjonarna 

Punkty ECTS: 1 pkt. ECTS:  
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Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: od 2020/2021 

Semestr: 1 

Koordynator przedmiotu: Dr hab. Piotr Łopatkiewicz 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą w zakresie: dziejów architektury 

Polski i regionu, historii najnowszej, wybranych aspektów współczesnej literatury, lub 

cywilizacyjnych zagrożeń i szans dla środowiska. Wypracowanie umiejętności rozumienia 

i interpretacji wybranych zjawisk w zakresie dziedzictwa architektonicznego,  najnowszej historii 

i literatury polskiej, lub zagrożeń cywilizacyjnych dla środowiska. Wpojenie właściwych postaw 

względem dziedzictwa kulturowego człowieka lub środowiska przyrodniczego. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

- wykład: 15 h (studia stacjonarne) 

- wykład 10 h (studia niestacjonarne) 

 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod 

efektu 

przedmiot

u 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie z 

KEU 

Forma 

zajęć 

dydakty

cznych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny 

efektów 

uczenia się  

 

 

A6_ W01 

 

 

 

w zakresie wiedzy: 

student zna i rozumie w zaawansowanym 

stopniu wybrane fakty i zjawiska związane z 

historią architektury Polski i regionu, 

procesy zachodzące w obrębie historii 

najnowszej, procesy zachodzące w obrębie 

literatury najnowszej, lub cywilizacyjne 

zagrożenia dla środowiska 

 

K_W01 

K_W07 

 

 

 

Wykład 

 

 

Ocena 

z kolokwium 

pisemnego 

ograniczone

go czasowo 

 

 

A6_ U01 

 

 

 

 

 

w zakresie umiejętności: 

student potrafi samodzielnie planować 

i organizować własne uczenie się przez całe 

życie i w zakresie tym właściwie 

interpretować: zjawiska w zakresie 

dziedzictwa architektonicznego człowieka, 

zjawiska zachodzące we współczesnej 

historii Polski, zjawiska zachodzące w 

literaturze najnowszej, lub zjawiska 

zachodzące w środowisku przyrodniczym 

oraz identyfikować zagrożenia związane z 

dziedzictwem kulturalnym i środowiskiem. 

 

 

 

K_U12 

K_U09 

 

 

 

 

 

 

Wykład 

 

 

 

 

Ocena 

z kolokwium 

pisemnego 

ograniczone

go czasowo 

 

 

A6_ K01 

 

 

 

 

w zakresie kompetencji społecznych: 

student jest gotów do świadomej  

odpowiedzialności za zachowane 

dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze 

regionu, kraju oraz Europy, rozumie ponadto 

potrzebę przekazywania społeczeństwu 

informacji i opinii dotyczących szeroko 

rozumianej humanistyki, kultury oraz 

osiągnięć techniki inżynierskiej 

 

 

K_K09 

 

 

Wykład 

 

Ocena 

zaangażowa

nia w 

dyskusjach 
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Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

1 pkt. ECTS 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

 

15 

0,6 pkt. 

 

10 

 

10 

0,5 pkt. 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie do kolokwium 

zaliczeniowego 

w sumie:   

ECTS 

 

10 

10 

0,4 

 

15 

15 

0,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

   

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia w 

ramach poszczególnych form 

zajęć: 

Problematyka  poszczególnych wykładów tematycznych  

(bloki tematyczne do wyboru) 

 

Wykład tematyczny: Architektura Polski i regionu 

Prowadzący: dr Piotr Łopatkiewicz 

1. Początki architektury na ziemiach polskich, architektura przedromańska i 

romańska (X-XII w.) 

2. Architektura gotycka w Polsce, zróżnicowania regionalne, najważniej-sze 

przykłady w regionie (XIII-XV w.) 

3. Architektura okresu Renesansu w Polsce oraz czołowe realizacje tej 

w regionie (XVI w.) 

4. Barok i rokoko w architekturze na ziemiach polskich, zróżnicowania 

regionalne, ważniejsze przykłady w regionie (XVII-XVIII w.) 

5. Architektura nowoczesna na ziemiach polskich: klasycyzm, historyzm, 

secesja i modernizm (2. poł. XVIII-XX w.) 

 

Wykład tematyczny: Historia współczesna regionu  

Prowadzący: mgr Jerzy Świst 

1. Zmiana wschodniej granicy RP i jej skutki dla naszego regionu. 

2. Zbrojne podziemie ukraińskie - UPA. 

3. Akcja „Wisła” - przyczyny, przebieg, skutki. 

4. Stosunki państwo - Kościół: kard. Wyszyński, abp Tokarczuk, abp 

Michalik. 

5. Zróżnicowanie religijne i etniczne naszego regionu. 

 

Wykład tematyczny: Literatura współczesna 

Prowadzący: dr Wojciech Gruchała 

1. Postmodernizm, posthumanizm, czyli wszystko już było. Próba wejścia w 

świat sztuki, która daje świadectwo klęski człowieka i wynika z niewiary w 

możliwość stworzenia czegoś istotnie nowego. Jest to też spojrzenie na 

proces rozpadu jednostki ludzkiej w obliczu działania rynku oraz nowych 

technologii i totalitarnych ideologii.  
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2. Człowiek przeciw maszynie. Czy maszyny przejmą nad nami kontrolę? 

Kiedy zamienimy się w automaty? Współczesność jako spełniająca się 

antyutopia – Huxley, Orwell, Lem.  

3. Śmierć starego subiekta. Powszechna niechęć do tej części Lalki Prusa jest 

sygnałem odejścia od pewnego rodzaju bohatera literackiego i rozumienia 

posłannictwa literatury. Poczytność  zaś zyskały sagi o wampirach, 

zbrodniarzach i ludziach półświatka.  

4. Miłość, sex i kasety wideo. Problem płci i miłości w najnowszej literaturze. 

O starych problemach i nowych tabu. 

5. Imperium. Zagłada i wojna jako temat sztuki. W kręgu teorii kolonialnej i 

rozważań o „masowej produkcji” śmierci.  

 

Wykład tematyczny: Cywilizacyjne zagrożenia i szanse dla środowiska 

Prowadzący: doc. dr inż. Stanisław Rymar 

1. Możliwości rozwoju geoturystyki w obrębie Pogórza Karpackiego. 

2. Możliwości wykorzystania wód mineralnych dla celów gospodarczych w 

obszarach dawnych kopalni naftowych. 

3. Z historii badań geologicznych Pogórza Karpackiego. 

4. Geoinformacja przestrzenna w dokumentowaniu osadnictwa wiejskiego 

Doliny Sanu w początkach XX w. 

5. Geologia inżynierska i geotechnika w świetle uwarunkowań norm 

EUROKOD 7. 

6. Człowiek – przestrzeń – środowisko geologiczne.  

7. Osuwiska i powodzie jako element zagrożeń środowiskowych. 

8. Rozwój warsztatu rysunkowego polskiego inżyniera w oparciu 

o działalność architektoniczną Jana Sasa-Zubrzyckiego. 

9. Techniki i technologie intensyfikacji wydobycia węglowodorów. Historia 

i współczesność  (tematyka eksploatacji gazu ze złóż łupkowych). 

Metody i techniki 

kształcenia:  

- metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie 

- metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, 

dyskusja dydaktyczna 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także warunki 

dopuszczenia do egzaminu:  

 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu i dopuszczenia do kolokwium 

zaliczeniowego jest minimum 50% frekwencji na wykładach. 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na wykładach jest obowiązkowa. 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

1. Frekwencja na wykładach:  maks. 50 pkt. 

2. Kolokwium zaliczeniowe:    maks. 50 pkt. 

Razem: maks. 100 punktów          

Ocena końcowa 

0-50 pkt.  ocena: 2,0 (ndst) 

51-60 pkt. ocena: 3,0 (dst)    

61-70 pkt. ocena: 3,5 (+dst)    

71-80 pkt. ocena: 4,0 (db)  

81-90 pkt. ocena: 4,5 (+db)    

91-100 pkt. ocena: 5,0 (bdb)     

* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Ustalane indywidualnie 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

brak 
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odniesieniu do sekwencyjności 

przedmiotów:  

Zalecana literatura: Architektura Polski i regionu 

Kębłowski J., Dzieje sztuki polskiej, Warszawa 2000. 

Historia współczesna: 

Dybkowska A., Żaryn J., Żaryn M., Polskie dzieje, Wyd. PWN, Warszawa 

2002. 

Topolski J., Historia Polski, Warszawa 2004. 

Inne publikacje – zgodnie z zaleceniami poszczególnych wykładowców 

 

 
 

 

 

A6.Przedsiębiorczość  

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Przedsiębiorczość  A6 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Entrepreneurship  

Kierunek studiów:  

Poziom studiów: studia pierwszego stopnie  

Profil: praktyczny  

Forma studiów: stacjonarne  

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/2020 

Semestr: 1 

Koordynator przedmiotu:  

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Treści programowe obejmują tematykę  przedsiębiorczości, przedsiębiorczy oraz zasad prowadzenia 

działalności gospodarczej. Zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami związanymi z 

uruchamianiem i prowadzeniem działalności gospodarczej w tym elementami teorii 

przedsiębiorczości. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

stacjonarne - wykład 5 h, ćw. projektowe  10 h   

niestacjonarne - wykład 5 h, ćw. projektowe 10 h  

 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznyc

h 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

w zakresie wiedzy: 
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A6_W01 

 

 
A6_W02 

1.Definiuje podstawowe pojęcia z 

zakresu przedsiębiorczości i jej 

rodzajów. Charakteryzuje 

przedsiębiorców i cechy dobrego 

przedsiębiorcy. 
2.Zna podstawowe regulacje i formy 

organizacyjno-prawne dotyczące 

zakładania i prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

K_W02 

 

 

 

 

K_W13 

W,  

ćw. P 

Kolokwium 

pisemne  

w zakresie umiejętności: 

A6_U01 

 
A6_U01 
 

 

1.Potrafi założyć działalność 

gospodarczą. 

 
2.Potrafi sporządzić biznesplan 

przedsiębiorstwa zna źródła 

finansowania działalności 

gospodarczej.  

K_U13 

 

 

K_U10 

 

 

ćw. P 

 

Projekt 
Biznesplanu, 

sprawozdani

a z ćwiczeń  

w zakresie kompetencji społecznych: 

A6_K01 
 

 

 

1. Potrafi pracować w grupie. 

2. Potrafi myśleć i działać w sposób 

przedsiębiorczy. 

K_K02 

K_K07 

 

Ćw. P 

ocena 

zaangażowan

ia w pracę 

grupy 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

1 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 
Ćwiczenia projektowe 
Konsultacje  
w sumie: 
ECTS 

5 

10 
1 

16 
0,6 

5 
10 
1 

16 
0,6 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie ogólne, w tym praca w sieci  
Przygotowanie do kolokwium 
Przygotowanie do zaliczenia projektu 
w sumie:   

ECTS 

5 

5 

3 

13 
0,4 

5 

5 

3 

13 
0,4 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia projektowe 
Przygotowanie do zaliczenia projektu 
w sumie: 
ECTS 

10 
3 

13 
0,4 

10 

3 

13 
0,4 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia w 

ramach poszczególnych form 

zajęć: 

Wykłady: 

Istota przedsiębiorczy i przedsiębiorczości oraz ich rola w gospodarce.  
Funkcje, strategie i modele przedsiębiorczości. Formy organizacyjno-

prawne działalności gospodarczej.  
Podejmowanie działalności gospodarczej. Uwarunkowania otoczenia 

ekonomicznego.  
Biznesplan – podstawowe zagadnienia. Metodyka przygotowania 
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biznesplanu – cechy i zakres biznesplanu.  
Rynek – cechy i funkcje. 
Innowacje i innowacyjność podmiotów gospodarczych. Uwarunkowania 

innowacyjności przedsiębiorstw.  
Motywy, bariery i źródła finansowania działań przedsiębiorczych.   

 

 
Ćwiczenia projektowe 
Analiza pojęcia przedsiębiorczości. Przedsiębiorca- przedsiębiorczość.  
Planowanie działalności gospodarczej. Pomysł na biznes.  
Bezzwrotne źródła pozyskiwania  kapitału – ujęcie praktyczne. Programy 

Operacyjne dofinansowujące biznes. Wnioski o dofinansowanie działalności 

gospodarczej. 
Zakładanie działalności gospodarczej w ujęciu praktycznym.  
Biznes plan – podstawowe zagadnienia. Cele i etapy sporządzania 

biznesplanu. 
Opracowanie biznesplanu przedsiębiorstwa działającego w gospodarce 

żywnościowej - projekt. 

 

 
Metody i techniki 

kształcenia:  

• wykład multimedialny 

• ćwiczenia projektowe 
* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także warunki 

dopuszczenia do egzaminu: 

- 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z modułu jest uzyskanie 

pozytywnej oceny z zajęć. Uczestnictwo w zajęciach - obowiązkowe 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Średnia arytmetyczna z wszystkich uzyskanych pozytywnych ocen; ocena z 

kolokwium – 40%, ocena projektu biznesplanu 40%, ocena ze sprawozdań  

20% 
* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Ustalany indywidualnie 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do sekwencyjności 

przedmiotów:  

Znajomość podstawowych zagadnień i pojęć z zakresu ekonomii i nauk 

społecznych. 

Zalecana literatura: 1. Piecuch T. Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo 

C.H.Beck, Warszawa 2010. 

2. Bobrecka-Jamro D i in. (red.), Klastry w agrobiznesie. Uwarunkowania 

funkcjonowania i wpływ na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, Wyd. Difin, 

Warszawa 2008. 

3. Opolski K., Waśniewski K. Biznes plan : jak go budować i analizować? 

CeDeWu, Warszawa 2007. 

4. Rogoda B. Przedsiębiorczość i innowacje, Wyd. AE Kraków, 2005 

5. Kuciński K., Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce. Wyd. Difin, 

Warszawa, 2010.  

6. Opracowania i publikacje Ministerstwa Gospodarki i PARP 

7. Plago B. (red.), Klastry gospodarcze jako czynnik rozwoju 

regionu, Wyd. WPSIiP., Łomża 2008. 
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KARTA PRZEDMIOTU 

 

B1.  Anatomia 
 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Anatomia, B1 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Anatomy 

Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 6 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/21 

Semestr: 1,2 

Koordynator przedmiotu: Dr Łukasz Wojtyczek 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Wykształcenie u studentów umiejętności w zakresie znajomości makroskopowej budowy ciała ludzkiego z podziałem 

na układy i narządy, roli poszczególnych układów i narządów oraz związku budowy z funkcją (anatomia 

czynnościowa). Szczególnie uwzględniony jest układ ruchu. Przedmiot ma również przygotować studentów do 

innych przedmiotów objętych programem studiów (fizjologia, profilaktyka urazów w wychowaniu fizycznym i 

sporcie, ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne, pierwsza pomoc przedmedyczna i in.) 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

St. Stacjonarne: Sem.1-wykł. 15 godz., ćw. 15 godz. 

                          Sem.2-wykł. 15 godz., ćw. 15 godz. 

St. niestacjonarne: Sem.1-wykł. 10 godz., ćw. 10 godz. 

                              Sem.2-wykł. 10 godz., ćw. 10 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie z 

KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i oceny efektów 

uczenia się  

B1_W01 Student wie jak zbudowane jest 

ciało ludzkie, od strony 

tworzących je układów i 

narządów. 

K_W02 

K_W03 

Wykład, ćw. 

audytoryjne 

Prezentacja ustna, praca 

pisemna 

B1_W02 Student zna dokładnie budowę 

układu ruchu oraz jego anatomię 

czynnościową. 

K_W03 Wykład, ćw. 

audytoryjne 

Kontrola wiedzy na 

podstawie odpowiedzi ustnej 

B1_W03 Student potrafi ocenić, które 

miejsca w ciele ludzkim są 
K_W04 Wykład, ćw. 

audytoryjne 

Odpowiedź ustna 
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szczególnie narażone na urazy w 

trakcie codziennych czynności, a 

szczególnie w trakcie 

wykonywania ćwiczeń fizycznych 

i uprawiania sportu. 

B1_U01 Student potrafi wskazać położenie 

i nazwać poszczególne części ciała 

ludzkiego ze szczególnym 

uwzględnieniem kości i mięśni. 

K_U01 Ćw. 

audytoryjne 

Kontrola umiejętności z 

wykorzystaniem modeli 

anatomicznych 

B1_U02 Student potrafi zaprezentować 

poszczególne ruchy w stawach i 

przypisać do nich odpowiednie 

mięśnie. 

K_U01 Wykład, ćw. 

audytoryjne 

Prezentacja wybranych 

ruchów wykonywanych 

przez samych studentów 

B1_U03 Student potrafi znaleźć 

charakterystyczne punkty na ciele 

ludzkim. 

K_U01 Ćw. 

audytoryjne 

Prezentacja na sobie i na 

modelu anatomicznym 

B1_U04 Student potrafi wskazać miejsca na 

skórze, które odpowiadają 

położeniu narządów 

wewnętrznych. 

K_U01 Ćw. 

audytoryjne 

Prezentacja na sobie i na 

modelu anatomicznym 

B1_U05 Student potrafi zlokalizować 

główne grupy mięśni na 

kończynach. 

K_U01 Ćw. 

audytoryjne 

Prezentacja na sobie i na 

modelu anatomicznym 

B1_K01 Student ma świadomość poziomu 

swojej wiedzy, rozumie potrzebę 

ciągłego dokształcania oraz 

prowadzenia zdrowego trybu 

życia. 

K_K01 Ćw. 

audytoryjne, 

konsultacje 

Ocena udziału w dyskusji i 

aktywności na zajęciach 

B1_K02 Student zachowuje się 

profesjonalnie, przygotowuje się 

do zajęć oraz planuje i realizuje 

swoje działania w sposób 

odpowiedzialny. 

K_K07 Wykład, ćw. 

audytoryjne 

Ocena przygotowania do 

zajęć, terminowość 

oddawania prac 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba 

punktów ECTS:(A+B)   

6 Stacjonarne Niestacjonarne 

Sem.1 Sem.2 Sem.1 Sem.2 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z 

podziałem na formy zajęć 

oraz liczba punktów 

ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

Wykład 

 

Ćw. audytoryjne 

 

Konsultacje 

 

 
w sumie: 
ECTS 

15 g. 

 

15 g. 

 

5 g. 

 

 

35 g. 

2 

15 g. 

 

15 g. 

 

5 g. 

 

 

35 g. 

2 

10 g. 

 

10 g. 

 

5 g. 

 

 

25 g. 

1 

10 g. 

 

10 g. 

 

5 g. 

 

 

25 g. 

1 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

Praca w bibliotece 

 

10 g. 

 

10 g. 

 

10 g. 

 

10 g. 
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samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin 

na każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie prac pisemnych 

 

Samodzielne poszerzanie wiedzy 

 

 
w sumie: 
ECTS 

5 g. 

 

5 g. 

 

 

20 g. 

1 

5 g. 

 

5 g. 

 

 

20 g. 

1 

10 g. 

 

10 g. 

 

 

30 g. 

2 

10 g. 

 

10 g. 

 

 

30 g. 

2 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących 

umiejętności praktyczne 

w ramach przedmiotu 

oraz związana z tym 

liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 

 

Konsultacje 

 

Przygotowanie prac pisemnych 

 

Samodzielne poszerzanie wiedzy 

 

 
w sumie: 
ECTS 

15 g. 

 

5 g. 

 

5 g. 

 

5 g. 

 

 

30 g. 

1,8 

15 g. 

 

5 g. 

 

5 g. 

 

5 g. 

 

 

30 g. 

1,8 

10 g. 

 

5 g. 

 

5 g. 

 

5 g. 

 

 

25 g. 

1,8 

10 g. 

 

5 g. 

 

5 g. 

 

5 g. 

 

 

25 g. 

1,8 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia w 

ramach poszczególnych form 

zajęć: 

Wykłady: 

Sem.1 

1. Przedstawienie przedmiotu, rys historyczny, bibliografia. 

Ogólna budowa ciała człowieka. Regiony i okolice ciała. Tkanka, 

narząd, układ. Osie i    płaszczyzny  ciała ludzkiego.                                                                              

2. Układ kostny. Budowa kości, rodzaje, kościec jako całość. Podział   

kośćca 

    na odcinki. Rodzaje połączeń kości. Budowa stawu.                                          

3. Czaszka, kręgosłup i klatka piersiowa - kości, stawy, więzadła.                           

4. Obręcz kończyny górnej i kończyna górna. Obręcz kończyny 

dolnej i 

    kończyna    dolna - kości, stawy, więzadła.                                                        

5. Układ mięśniowy - rodzaje mięśni, podział, zasady działania.                             

6. Układ mięśniowy - topografia, czynność, przyczepy.                                         

7. Mięśnie poszczególnych części ciała.                                                                 

8. Anatomia czynnościowa poszczególnych stawów. Rodzaje ruchów 

w stawach. 

    Mięśnie agonistyczne , antagonistyczne, synergistyczne. Mięśnie 

odpowiedzialne za ruchy w 

    poszczególnych stawach.    

Sem.2                                        
9.Układ oddechowy  - budowa i zasada działania.   

10.Układ trawienny – budowa i zasada działania.                                                   

11.Układ krwionośny i limfatyczny - budowa i   zasada działania.                          

12.Centralny układ nerwowy - budowa i zasada działania.                             

13.Obwodowy układ nerwowy - budowa i zasada działania.   

     Autonomiczny  układ nerwowy – budowa i zasada działania.                            

14.Układ gruczołów dokrewnych, układ moczowo - płciowy.                               

15.Układ narządów zmysłów i powłoka wspólna.     

                                        
Ćwiczenia: 

Sem.1 

1.Układ kostny. Kościec jako całość i podział na odcinki. Rodzaje połączeń 
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kości. Stawy 

   i ich rodzaje.     

2.Kręgosłup - budowa i funkcje. Połączenia kręgosłupa.          

3.Klatka piersiowa - budowa i funkcje. Połączenia klatki piersiowej. .    
4.Czaszka - budowa, połączenia czaszki i połączenia z kręgosłupem. 

5.Obręcz kończyny górnej i kończyna górna wolna - budowa i połączenia. 

6.Obręcz kończyny dolnej i kończyna dolna wolna - budowa i połączenia. 

7.Mięśnie głowy i szyi - topografia i czynność.   

8.Mięśnie klatki piersiowej - topografia i czynność. 

9.Mięśnie grzbietu i brzucha - topografia i czynność.   

10.Mięśnie obręczy barkowej - topografia i czynność.   

11.Mięśnie ramienia, przedramienia i ręki - topografia i czynność. 

12.Mięśnie obręczy biodrowej - topografia i czynność.   

Sem.2 

13.Układ pokarmowy - budowa i funkcja. 

14.Układ oddechowy - budowa i funkcja.   

15.Układ krwionośny i limfatyczny - budowa i funkcja. 

16.Układ moczowy i rozrodczy - budowa i funkcja.   

17.Układ wydzielania wewnętrznego - budowa i funkcja.  

18.Ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy - budowa i funkcja.   

19.Receptory i narządy zmysłów - podział, budowa, funkcja.   

20.Powłoka wspólna - budowa i funkcja. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja, ćwiczenia 

audytoryjne, pokaz, wykorzystanie podręczników programowych (atlasy 

anatomiczne), modeli anatomicznych i plansz. 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także warunki 

dopuszczenia do egzaminu:  

Obecność i aktywny udział w zajęciach, przygotowywanie prac 

pisemnych i prezentacji ustnych. Zaliczenia końcowe po każdym 

semestrze o charakterze teoretycznym i praktycznym. Zaliczenia 

poprawkowe w formie ustnej. Dopuszczenie do egzaminu na 

podstawie pozytywnej oceny z ćwiczeń. 
* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Student ma 

prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności w czasie semestru. 

Ewentualne następne dwie nieobecności muszą być zaliczone w czasie 

konsultacji. 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Sem. 1: ocena z ćwiczeń: 100% 

Sem. 2: ocena z ćwiczeń: 50%, ocena z egzaminu: 50% 

Kryteria wystawienia oceny z ćwiczeń: frekwencja-25%, praca 

pisemna-25%, zaliczenie końcowe-25%, aktywność na zajęciach-25%. 

Ocena końcowa: oceny z ćwiczeń po 25%, ocena z egzaminu 50% 
* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach, samokształcenie w bibliotece, przygotowanie 

pracy pisemnej. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do sekwencyjności 

przedmiotów:  

Wiedza z biologii na poziomie szkoły średniej. 

Zalecana literatura: 
Podstawowa: 1. Bochenek, A.,   Anatomia człowieka. Repetytorium. PZWL  W-wa. 

2014 

2.Gołąb, B. Podstawy anatomii człowieka. Wyd. Lek. PZWL  W-wa 

2005 

3. Marecki, B. Anatomia funkcjonalna w zakresie studiów WF. AWF 

Poznań 2004 

4. Netter. Atlas anatomii człowieka. Elsevier. Urban and Partner 
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Wrocław, 2008 

5. Wojtyczek, Ł. Anatomia układu ruchu człowieka z elementami 

anatomii czynnościowej. PWSZ Krosno, 2015. 

6.Wojtyczek Ł., Szarłowicz T.: Podstawy fizjologii i anatomii 

człowieka. PWSZ Krosno 2014 
Uzupełniająca: 1. Aleksandrowicz, R.  Mały atlas anatomiczny. PZWL W-wa. 2002. 

 2. Feneis H. Ilustrowana anatomia człowieka:  mianownictwo 

międzynarodowe. PZWL 2003 

 3. Michajlik W.,Ramotowski W. Anatomia i fizjologia człowieka. 

PZWL  2003 

 4. Sokołowska-Pituchowa J. (red) Anatomia człowieka. PZWL  2000. 
 5.  Sobotta. Atlas anatomii człowieka. Urban & Partner  Wrocław  2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2. Antropologia 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Antropologia (B2) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): PhysicalAnthropology 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 3 

Język wykładowy: Polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 5 

Koordynator przedmiotu: dr Wojciech Gołąb 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu   
Celem przedmiotu jest:  
- przekazywanie studentom wiedzy o prawidłowościach rozwoju fizycznego człowieka w poszczególnych okresach 

ontogenezy, genetycznych i środowiskowych uwarunkowania procesów wzrastania i dojrzewania z uwzględnieniem 

wpływu czynnika ruchu, 
- poznanie pomiarów ciała ludzkiego, metod kontroli rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, diagnozowania 

i prognozowania rozwoju fizycznego na użytek wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i rehabilitacji, 

- przyczynienie się do szerszego zrozumienia problematyki stanowiska człowieka w przyrodzie jako istoty 

biologicznej i społecznej. 
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Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć według 

planu studiów: 

st. stacjonarne ćw. 15 godz., wykład - 15 godz. 

st. niestacjonarne ćw. 15 godz., wykład - 15 godz.  

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia 

się  

 

B2_W01 

 

 

B2_W02 

 

 

B2_W03 

Wiedza: 

1. Zna przebieg rozwoju biologicznego człowieka 

i jego uwarunkowania czynnikami endo- i 

egzogennymi z uwzględnieniem czynnika ruchu 

2. Posiada znajomość metod oceny wieku 

rozwojowego oraz zasad konstrukcji norm rozwoju 

fizycznego (D.1.W10, D.1W12). 

3. Zna problematykę międzypokoleniowej 

tendencji przemian w ontogenezie 

 

K_W01, 

K_W02, 

 

K_W03, 

 

 

K_W04 

 

 

wykład, 

ćwiczenia 

 

zaliczeniepisemne, 

egzamin 

 

B2_U01 

 

 

B2_U02 

 

 

B2_U03 

w zakresie umiejętności: 

1. Potrafi przeprowadzać pomiary 

antropometryczne przy pomocy zestawu 

przyrządów (D.1.U11). 

2. Potrafi ocenić wiek biologiczny metodami: 

morfologiczną, zębową, szkieletową i wtórnych 

cech płciowych (D.1.U11).. 

3. Umie kontrolować i ocenić poziom oraz tempo 

rozwoju fizycznego z odniesieniem do norm 

rozwojowych (D.1.U9). 

 

K_U05, 

K_U09 

 

 

K_U01 

 

 

ćwiczenia 

 

prawidłowo 

przeprowadzone 

pomiary, 

zaliczenie 

pisemne, egzamin 

 

B2_K01 

 

B2_K02 

w zakresie kompetencji społecznych: 

1. Ma świadomość wiedzy w zakresie znajomości 

rozwoju osobniczego człowieka, potrzeby jego 

kontroli i oceny. 

2. Jest przekonany o potrzebie współpracy z 

różnymi instytucjami publicznymi w celu promocji 

aktywności fizycznej w zdrowym stylu życia. 

 

K_K01 

 

 

K_K08 

 

wykład, 

ćwiczenia 

 

zaliczeniepisemne, 

egzamin 

     

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

3 stacjonarne niestacjonarne 

sem.5 sem. 5 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład + test egzaminacyjne 
Ćwiczenia  
konsultacje 
w sumie: 
ECTS 

15 
15 
2 
32 
1,2 

15 

15 

2 

32 

1,2 

B. Formy aktywności 

studentów ramach 

samokształcenia wraz 

z planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą punktów 

ECTS: 

przygotowanie ogólne, nauka do zaliczenia i 

egzaminu  
praca w bibliotece  
praca w sieci 
przygotowanie pomiarów 
w sumie:   
ECTS 

30 

 

2 

2 

6 

40 

1,8 

30 

 

2 

2 

6 

40 

1,8 
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C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 

przygotowanie pomiarów 

w sumie: 
ECTS 

15 

6 

21 

0,9 

15 

6 

21 

0,9 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

Wykłady: 
1. Obszary zainteresowań antropologii fizycznej: definicje, charakterystyka 

poszczególnych działów, wkład antropologii i jej znaczenie dla nauk o kulturze 

fizycznej. 
2. Ontogeneza a auksologia jako nauka o rozwoju osobniczym. Podstawowe pojęcia 

i aspekty dotyczące rozwoju, ogólne prawidłowości rozwoju. 
3. Okresy rozwoju osobniczego – kryteria podziału na okresy, problematyka długości 

życia, charakterystyka okresów: prenatalnego, noworodka, niemowlęctwa, 

dzieciństwa niezróżnicowanego płciowo, dzieciństwa zróżnicowanego płciowo, 

dojrzewania, młodzieńczego, dorosłego, dojrzałego i starości.  
4. Czynniki rozwoju osobniczego: endogenne – genetyczne, zagadnienie 

odziedziczalności, teoria limitowanego ukierunkowania rozwoju, dymorfizm 

płciowy, zróżnicowanie międzyodmianowe i konstytucjonalne. 
5. Czynniki endogenne – niegenetyczne (paragenetyczne) – wiek rodziców, 

kolejność urodzenia. 
6. Czynniki egzogenne biogeograficzne: wpływ klimatu i wysokości nad poziomem 

morza na wysokość ciała, procesy rozwojowe, rytmika sezonowa. 
7. Czynniki egzogenne społeczno-ekonomiczne – zróżnicowania poziomu i tempa 

rozwoju w zależności od warunków społeczno-ekonomicznych i stylu życia. 

Międzypokoleniowe tendencje przemian przebiegu ontogenezy. 
8. Wpływ aktywności ruchowej na budowę ciała i procesy rozwoju biologicznego. 
 
Ćwiczenia (audytoryjne / laboratoryjne / projektowe, warsztaty itp.): 
1. Antropometria i antroposkopia jako podstawowe metody badawcze 

w antropologii. 
2. Wskaźniki ilorazowe proporcji i budowy ciała. 
3. Rozwój wysokości i masy ciała w ontogenezie (kinetyka, dynamika, rytmika 

rozwoju, dymorfizm płciowy). 
4. Metody kontroli i oceny rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży: pojęcie normy 

rozwojowej (konstruowanie norm, tabele i siatki centylowe), wiek biologiczny i 

sposoby jego określania (wiek morfologiczny, zębowy, wtórnych cech płciowych, 

szkieletowy). 
Metody i techniki 

kształcenia:  

wykład,  

ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne (antropometria) 

* Warunki i sposób 

zaliczenia 

poszczególnych form 

zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem zajęć. 

Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Zaliczenie 

kolokwium sprawdzającego znajomość prawidłowej techniki wykonywania 

pomiarów. 

* Zasady udziału 

w poszczególnych 

zajęciach, ze 

wskazaniem, czy 

obecność studenta 

na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania oceny 1. Ćwiczenia 
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końcowej: obecność oraz aktywność za zajęciach 10%,  
samodzielne wykonanie pomiarów 20%,  
zaliczenie pisemne 70% 
2. Egzamin  
Sprawdzian wiadomości - 100% 
Kryteria oceny końcowej: 
Zaliczenie – 50% 
Egzamin – 50% 
 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach i samodoskonalenie, zaliczenie brakujących pomiarów 

Wymagania wstępne 

i dodatkowe, szczególnie 

w odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Biologia, Anatomia 

Zalecana literatura: 

 

Literatura podstawowa: 
1. Charzewski J., L. Lewandowska, T. Łaska-Mierzejewska,  H. Piechaczek, J. 

Charzewska, A. Skibińska (red. J. Charzewski). - Antropologia. Wyd. AWF 

Warszawa, 1999. 
2. Gołąb S., M. Chrzanowska (red.) - Przewodnik do ćwiczeń z antropologii. 

Podręczniki i Skrypty AWF Kraków, 2010. 
3. Jopkiewicz A., Suliga E. - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Wyd. 

Instytutu Technologii Eksploatacji. Radom – Kielce, 2005. 
 
Literatura uzupełniająca: 
1. Łaska-Mierzejewska T. - Antropologia w sporcie i wychowaniu fizycznym. 

Centralny Ośrodek Sportu, Biblioteka Trenera. Warszawa, 1999. 
2. Wolański N. – Rozwój biologiczny człowieka. PWN, Warszawa, 2005 (lub 

wydania wcześniejsze) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3.Biochemia z biologią  

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  Biochemia z biologią (B3) 
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(wg planu studiów): 

Nazwa przedmiotu (j. ang.):  

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, niestacjonarne 

Punkty ECTS: 3 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/20 

Semestr: 1 

Koordynator przedmiotu: Prof. ndzw. dr hab. Emilian Zadarko 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Przedstawienie studentom całościowego spojrzenia na zjawisko życia jako formy organizacji żywej materii, 

przebieg podstawowych przemian metabolicznych podczas różnego rodzaju wysiłków fizycznych oraz 

wykorzystywania parametrów biochemicznych w diagnozowaniu zmian powysiłkowych 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

Studia stacjonarne- wykład 15 godz., ćwiczenia 15 godz. 

Studia niestacjonarne- wykład 15 godz., ćwiczenia 15 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia 

się  

 
B3_W01 

 

 

1. Zna makroskopową budowę organizmu 

człowieka i zasady jego funkcjonowania 

K_W03 

 

 

wykład, 

ćwiczenia 

 

kolokwium 

zaliczeniowe, 

egzamin 

B3_W02 2. Wie jak przebiega rozwój człowieka i 

jakie zmiany zachodzą w organizmie w 

trakcie życia zarówno w aspekcie 

biologicznym, jak i psychologicznym 

oraz społecznym. Wie jakie zmiany 

fizjologiczne zachodzą w organizmie 

człowieka pod wpływem wysiłku 

fizycznego i ograniczenia aktywności 

fizycznej (hipokinezy) 

K_W04 
 

wykład, 

ćwiczenia 

 

 

 

kolokwium 

zaliczeniowe, 

egzamin  

B3_U01 3. Posiada podstawowe umiejętności 

badawcze z zakresu prowadzenia i 

analizowania danych oraz wyciągania 

wniosków w dziedzinie nauk o kulturze 

fizycznej. 

K_U09 

 
ćwiczenia kolokwium 

zaliczeniowe, 

egzamin 

 

B3_K01 

4. Zachowuje się profesjonalnie, 

przygotowuje się do pracy oraz planuje 

i realizuje swoje działania w sposób 

K_K07 wykład Aktywność, 

obserwacja podczas 

zajęć 
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odpowiedzialny 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

3 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

wykłady 
ćwiczenia 
konsultacje 
 
w sumie: 
ECTS 

15 g. 
15 g. 
10g. 

 
40 g. 
1,25 

15 g. 
15 g. 
10g. 

 
40 g. 
1,25 

B. Formy aktywności studenta 

w ramach samokształcenia 

wraz z planowaną liczbą 

godzin na każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie ogólne  
praca w bibliotece  
praca w sieci  
przygotowanie do zaliczenia i egzaminu 

 
w sumie:   
ECTS 

20 g. 
10 g. 
5 g. 
10 g. 

 
45 g. 
1,75 

20 g. 
10 g. 
5 g. 
10 g. 

 
45 g. 
1,75 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

ćwiczenia audytoryjne 

przygotowanie ogólne  

praca w bibliotece  

praca w sieci  

w sumie:   

ECTS 

5 g. 

20 g.  

10 g. 

5 g. 

40 g. 

1,5 

5 g. 

20 g. 

10 g. 

5 g. 

40 g. 

1,5 

 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia 

w ramach poszczególnych form 

zajęć: 

Wykłady: 

1. Struktura i funkcje komórki.  

2. Tkanki – budowa, właściwości, lokalizacja, budowa tkanki kostnej  

3. Budowa i funkcje tkanki mięśniowej i nerwowej 

4. Krew-skład i funkcje 

5. Charakterystyka białek, cukrów i tłuszczów jako źródeł energii dla organizmu 

6. Metabolizm komórek mięśniowych podczas przemian tlenowych i beztlenowych 

7. Metabolizm powysiłkowy i możliwość superkompensacji 

 

Ćwiczenia audytoryjne: 

1. Budowa i funkcje komórki, organelle cytoplazmatyczne 

2. Budowa i funkcje tkanek zwierzęcych 

3. Budowa tkanki mięśniowej gładkiej, poprzecznie prążkowanej, serca, szkieletowej 

Aktyna, miozyna 

4. Czynniki wpływające na homeostazę organizmu: temperatura, równowaga kwasowo-

zasadowa i wodno-elektrolitowa  

5. Łańcuch oddechowy, bilans energetyczny 

      6. Przemiany pirogronianu. Konsekwencje metaboliczne gromadzenia się mleczanu. 

Pojęcia: AT i OBLA. Obrona ustroju przed zakwaszeniem. Rezerwa alkaliczna, bufory  

      7. Udział tlenowych i beztlenowych procesów metabolicznych w pokrywaniu kosztu 

energetyczne-go wysiłków o różnej intensywności 

Metody i techniki 

kształcenia:  

metody podające: wykład informacyjny, opis, prelekcja, objaśnienie lub wyjaśnienie, 

pogadanka 

metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, dyskusja 

dydaktyczna 
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metody praktyczne: pokazy, projekty, prezentacje własne studentów 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także 

warunki dopuszczenia do 

egzaminu: 

 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązkowy, aktywny udział w zajęciach.  

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Ocena końcowa przedmiotu, jest średnią arytmetyczną ocen z ćwiczeń oraz egzaminu, 

wystawionych w oparciu o następujące kryteria: 

 
• frekwencja na ćwiczeniach 10% 
• aktywność na ćwiczeniach 20 % 
• odpowiedź ustna 20 % 
• praca indywidualna i z grupą 25% 
• test zaliczeniowy 25 % 

* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach i samo dokształcanie, przygotowanie referatu, prezentacji 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do sekwencyjności 

przedmiotów:  

Podstawowe wiadomości z biologii człowieka na poziomie szkoły gimnazjalnej, znajomość 

symboli chemicznych. 

Zalecana literatura: 

 

Literatura podstawowa: 

 
1.Solomon E.P., Berg L.R., Martin D.W., Villee C.A. – Biologia. Wyd. „Multico” Warszawa 

2001  
2.Gajewski A., Skierka E. – Biologia dla studentów wychowania fizycznego. AWF Warszawa 

1994. 
3.Hubner –Woźniak E.,Lutosławska G.; Podstawy biochemii wysiłku fizycznego. Warszawa 

2003 
4.Górski J.; Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, PZWL, Warszawa, 2001 

 
Literatura uzupełniająca: 
 
Alberts i wsp. – Podstawy fizjologii komórki, PWN Warszawa 1999 
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KARTA PRZEDMIOTU 
 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Fizjologia, B4 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Physiology 

Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 4 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/21 

Semestr: 3, 4 

Koordynator przedmiotu: Dr Łukasz Wojtyczek 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Ogólne zasady funkcjonowania organizmu ludzkiego. Podstawowe mechanizmy i prawa fizjologiczne 

dotyczące działania poszczególnych narządów i układów oraz wpływ środowiska zewnętrznego. Reakcja 
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organizmu na wysiłek fizyczny oraz wpływ treningu sportowego. Sposoby kontroli parametrów życiowych, 
wykonywanie prób czynnościowych i ich interpretacja. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

St. Stacjonarne: Sem.3-wykł. 15 godz., ćw. 15 godz. 

                          Sem.4-wykł. 15 godz., ćw. 15 godz. 

St. niestacjonarne: Sem.3-wykł. 15 godz., ćw. 15 godz. 

                              Sem.4-wykł. 15 godz., ćw. 15 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie z 

KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i oceny efektów 

uczenia się  

B4_W01 Student wie jak funkcjonuje ciało 

ludzkie jako całość oraz 

poszczególne  układy i narządy. 

K_W03 Wykład, ćw. 

audytoryjne 

Prezentacja ustna, praca 

pisemna 

B4_W02 Student rozumie wpływ środowiska 

zewnętrznego oraz wysiłku 

fizycznego na organizm ludzki. 

K_W04 Wykład, ćw. 

audytoryjne 

Kontrola wiedzy na 

podstawie odpowiedzi 

ustnej 

B4_W03 Student zna sposoby oceny i 

interpretację podstawowych 

czynności fizjologicznych 

organizmu ludzkiego. 

K_W05 Wykład, ćw. 

audytoryjne 

Odpowiedź ustna 

B4_U01 Student potrafi ocenić czy jego 

ciało znajduje się w stanie 

homeostazy ustrojowej.  

K_U09 Ćw. 

audytoryjne 

Kontrola zachowania 

studenta 

B4_U02 Student potrafi zaprezentować 

fazy i tory oddychania 

prawidłowego. 

K_U04 Ćw. 

audytoryjne 

Ocena wykonywa wyko 

czynności 

B4_U03 Student potrafi wykonać pomiary 

podstawowych czynności 

życiowych organizmu ludzkiego. 

K_U05 Ćw. 

audytoryjne 

Kontrola umiejętności 

B4_U04 Student potrafi przeprowadzić 

próbę wysiłkową. 
K_U05 Ćw. 

audytoryjne 

Kontrola umiejętności 

B4_U05 Student potrafi przeprowadzić 

rozgrzewkę. 
K_U03 Ćw. 

audytoryjne 

Kontrola umiejętności 

B4_K01 Student potrafi propagować w 

społeczeństwie działania  

prozdrowotne i profilaktyczne. 

K_K04 Wykład, ćw. 

audytoryjne 

Dyskusja na wybrany temat, 

wymiana poglądów 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba 

punktów ECTS: (A+B)    

4 Stacjonarne Niestacjonarne 

Sem.3 Sem.4 Sem.3 Sem.4 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z 

podziałem na formy zajęć 

oraz liczba punktów 

ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

Wykład 

 

Ćwiczenia 

 

Konsultacje 

 

 
w sumie: 

15 g. 

 

15 g. 

 

5 g. 

 

 

35 g. 

15 g. 

 

15 g. 

 

5 g. 

 

 

35 g. 

15 g. 

 

15 g. 

 

5 g. 

 

 

35 g. 

15 g. 

 

15 g. 

 

5 g. 

 

 

35 g. 
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ECTS 1,5 1,5 1,5 1,5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin 

na każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Praca w bibliotece 

 

Przygotowanie prac pisemnych 

 

Prowadzenie zeszytu ćwiczeń 

 

 
w sumie: 
ECTS 

5 g. 

 

5 g. 

 

5 g. 

 

 

15 g. 

0,5 

5 g. 

 

5 g. 

 

5 g. 

 

 

15 g. 

0,5 

5 g. 

 

5 g. 

 

5 g. 

 

 

15 g. 

0,5 

5 g. 

 

5 g. 

 

5 g. 

 

 

15 g. 

0,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących 

umiejętności praktyczne 

w ramach przedmiotu 

oraz związana z tym 

liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 

 

Konsultacje 

 

Przygotowanie prac pisemnych 

 

Prowadzenie zeszytu ćwiczeń 

 
w sumie: 
ECTS 

15 g. 

 

5 g. 

 

5 g. 

 

5 g. 

 

30 g. 

1,5 

15 g. 

 

5 g. 

 

5 g. 

 

5 g. 

 

30 g. 

1,5 

15 g. 

 

5 g. 

 

5 g. 

 

5 g. 

 

30 g. 

1,5 

15 g. 

 

5 g. 

 

5 g. 

 

5 g. 

 

30 g. 

1,5 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia w 

ramach poszczególnych form zajęć: 
Wykłady 

Sem.3 
Przedstawienie przedmiotu, rys historyczny, główne pojęcia, bibliografia. 

Istota procesów fizjologicznych. Podstawowe procesy fizjologiczne w   

organizmie  człowieka. Czynność komórki. Pobudzenie i pobudliwość. 

Pompa sodowo-potasowa. Płyny  ustrojowe.  Komórka nerwowa i jej 

czynność. Mechanizm przewodzenia bodźców. Synapsy.  Fizjologia układu 

nerwowego. Neuroplastyczność. Mechanizm odruchu warunkowego i 

bezwarunkowego. Reakcje warunkujące utrzymanie postawy ciała.   

Czucie. Rodzaje czucia. Rodzaje receptorów i ich działanie. Narządy 

zmysłów.  Komórka mięśniowa i jej działanie. Mechanizm skurczu 

mięśniowego, źródła energetyczne. Jednostka motoryczna. Synapsa 

nerwowo-mięśniowa. Tonus  mięśniowy. Zasada działania mięśnia 

szkieletowego, siła mięśniowa.  Rodzaje włókien mięśniowych.  Krew i 

układ krążenia. Cechy, rola i znaczenie krwi. Mechanizmy fizjologiczne  

warunkujące pracę układu krążenia. Działanie układu limfatycznego. 

Czynność serca. Mechanizmy fizjologiczne warunkujące pracę serca.  

Automatyzm pracy serca. Tętno.  Układ oddechowy. Oddychanie 

zewnętrzne i wewnętrzne. Wymiana gazowa. Transport gazów w 

organizmie.  Regulacja nerwowa  procesu oddychania. 

Funkcjonowanie układu pokarmowego. Pobieranie, trawienie i 

wchłanianie pokarmów. Enzymy trawienne. Przemiana materii i  

energii. 

Sem.4. 

Procesy energetyczne ustroju. Źródła energii. Homeostaza. Zasady 

żywienia. Działanie układu moczowego. Czynność nerek, 

powstawanie moczu. Fizjologia układu rozrodczego.  Wydzielanie 

wewnętrzne. Gruczoły dokrewne i ich działanie Rola hormonów i 

substancji humoralnych.   Fizjologia wysiłków fizycznych. 

Klasyfikacja wysiłków fizycznych. Reakcja organizmu na wysiłek 

fizyczny. Adaptacja do wysiłku. Zmiany w poszczególnych układach 

pod wpływem treningu  sportowego.  Próby wysiłkowe. Rola 

rozgrzewki. Teorie zmęczenia. Mechanizmy zachowania się. Sen, 
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motywacja, uczenie, zapamiętywanie. Teorie stresu. 

Ćwiczenia 

Sem.3 

Czynność komórek nerwowych. Przesyłanie impulsów. Synapsy. 

Sumowanie. Hamowanie. Część somatyczna i autonomiczna układu 

nerwowego. Funkcje centralnego i obwodowego układu nerwowego. 

Ośrodki nerwowe. Działanie układu piramidowego i 

pozapiramidowego. Pojęcie odruchu. Łuk odruchowy. Czucie. 

Podział receptorów ze względu na funkcję. Reakcja narządów 

zmysłów na bodźce.  Fizjologia pracy mięśnia. Mechanizm skurczu 

mięśniowego. Rodzaje skurczów. Jednostka 

motoryczna. Energetyka skurczu mięśnia. Rola ATP. Tonus 

mięśniowy. Regulacja napięcia mięśniowego. Wrzeciono nerwowo-

mięśniowe. EMG. Fizjologiczne uwarunkowanie siły mięśniowej.  

Fizjologia układu krwionośnego. Krew - skład, rola, grupy krwi, 

krążenie krwi. Serce - czynność bioelektryczna, akustyczna i 

mechaniczna. Automatyzm pracy serca. Tętno. Krążenie wieńcowe. 

EKG. Testy oceniające funkcjonowanie układu krążenia. Fizjologia 

układu oddechowego. Mechanizm oddychania. Oddychanie 

zewnętrzne. Czynność płuc i przepony. Rola mięśni oddechowych. 

Tory oddychania. Transport gazów w organizmie. Oddychanie 

wewnętrzne. Regulacja nerwowa procesu oddychania. Pojemności 

płuc i objętości gazów. Testy oceniające funkcjonowanie układu 

oddechowego.  Ciśnienie krwi, tętno, liczba oddechów - sposoby 

badania i interpretacja. 

Sem.4. 

Metabolizm. Przemiana materii i energii. Podstawowa przemiana 

materii i sposoby jej obliczania. Zapotrzebowanie energetyczne w 

zależności od aktywności fizycznej. Bilans energetyczny. Kontrola 

środowiska wewnętrznego. Homeostaza. Rola i działanie gruczołów 

dokrewnych i układu autonomicznego. Wprowadzenie do fizjologii 

wysiłku fizycznego. Urządzenia służące do pomiaru i oceny wysiłku 

fizycznego. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania prób 

wysiłkowych. Reakcja organizmu na wysiłek fizyczny. Adaptacja do 

wysiłków. Martwy punkt, drugi oddech, stan równowagi 

funkcjonalnej. Rola rozgrzewki.  Koszt energetyczny wysiłku 

fizycznego. Wysiłki statyczne i dynamiczne. Fizjologiczna ocena 

wydolności fizycznej i stanu wytrenowania. Metody określające 

maksymalne zużycie  tlenu. Próba harwardzka, próba Martineta, 

próba ortostatyczna. 

Metody i techniki kształcenia:  Wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja, ćwiczenia 

audytoryjne, pokaz, wykorzystanie podręczników programowych, modeli 

anatomicznych, plansz, praktyczne wykonywanie prób diagnostycznych i 

wysiłkowych. 
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* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w tym 

zasady zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia do 

egzaminu:  

Obecność i aktywny udział w zajęciach, przygotowywanie prac 

pisemnych, prezentacji ustnych i prowadzenie zeszytu ćwiczeń. 

Zaliczenia końcowe po każdym semestrze o charakterze 

teoretycznym i praktycznym. Zaliczenia poprawkowe w formie 

ustnej. Dopuszczenie do egzaminu na podstawie pozytywnej oceny z 

ćwiczeń.  
* Zasady udziału w poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, czy 

obecność studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Student ma 

prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności w czasie 

semestru. Ewentualne następne dwie nieobecności muszą być 

zaliczone w czasie konsultacji. 
Sposób obliczania oceny końcowej: Sem. 1: ocena z ćwiczeń: 100% 

Sem. 2: ocena z ćwiczeń: 50%, ocena z egzaminu: 50% 

Kryteria wystawienia oceny z ćwiczeń: frekwencja-25%, praca 

pisemna-25%, zaliczenie końcowe-25%, aktywność na zajęciach-

25%. 

Ocena końcowa: oceny z ćwiczeń po 25%, ocena z egzaminu 50% 
* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na zajęciach: 

Udział w konsultacjach, samokształcenie w bibliotece, 

przygotowanie pracy pisemnej. 

Wymagania wstępne i dodatkowe, 

szczególnie w odniesieniu do 

sekwencyjności przedmiotów:  

Wiedza z biologii na poziomie szkoły średniej, wiedza z anatomii 

oraz biochemii. 

Zalecana literatura: 
Literatura podstawowa: 

 
1. Górski, J. Fizjologia  wysiłku i treningu fizycznego.  Wyd. Lek. 

PZWL  2011. 

2. Jaskólski, A. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego. AWF 

Wrocław  2006 

3. Michajlik W., Ramotowski W.  Anatomia i fizjologia człowieka. 

PZWL  W-wa.  2003.                  

4 . Traczyk,W. Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL 2007 

5. Wojtyczek Ł., Szarłowicz T.: Podstawy fizjologii i anatomii 

człowieka z elementami fizjologii wysiłku fizycznego. PWSZ Krosno 
2014. 

Literatura uzupełniająca: 1. Ronikier, A. Fizjologia sportu . COS W-wa. 2001. 

2. Ronikier, A. Fizjologia wysiłku w sporcie, fizjoterapii i rekreacji. 

COS W-wa. 2008. 
3. Traczyk W. (red) Słownik fizjologii człowieka PZWL  2000. 

4. Konturek S. (red): Fizjologia człowieka. Urban & Partner. 2007 

 

 

 

    KARTA PRZEDMIOTU  

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): PEDAGOGIKA_B5 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): The EDUCATION 

Kierunek studiów: WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny (P) 
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Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 6 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: I, II 

Koordynator przedmiotu: Małgorzata Wójcik, dr nauk społecznych 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Udostępnienie studentom podstaw wiedzy o edukacji oraz umożliwianie im integrowaniatej wiedzy z 

ich wiedzą osobistą. Umożliwianie studentomanalizowania, interpretowania i oceniania praktyki 

pedagogicznej z wykorzystywaniem wiedzy pedagogicznej i w pedagogice. Rozwijanie zainteresowań 

edukacyjnych studentów, budowanie w nich nastawienia na zmianę oraz pobudzanie ich motywacji do 

samokształcenia i refleksji pedagogicznej. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

Tryb stacjonarny: sem. I: wykład 30 h, audytorium 15 h 

sem. II: wykład 15 h, audytorium 30 h  

Tryb niestacjonarny: sem. I: wykład 30 h, audytorium 15 h 

sem. II: wykład 15 h, audytorium 30 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 
Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 
Powiąza-

nie z KEU 
Forma zajęć 

dydaktycz-

nych 

Sposób 

weryfikacji  

i oceny 

efektów 

uczenia się  

B5_W01 zna i rozumie system oświaty: organizację i 

funkcjonowanie systemu oświaty oraz 

podstawowezagadnienia prawa oświatowego; 

międzynarodowe i krajowe regulacje dotyczące 

prawczłowieka, dziecka, ucznia oraz osób z 

niepełnosprawnością; 

znaczenie pozycji szkołyjako instytucji 

edukacyjnej, funkcje i cele edukacji szkolnej; 

modele współczesnej szkoły; 

pojęcie ukrytego programu szkoły; alternatywne 

formy edukacji; zagadnienie 

prawawewnątrzszkolnego; podstawę 

programową w kontekście programu nauczania; 

tematykęoceny jakości działalności szkoły lub 

placówki oświatowej;  

K_W01 

K_W07 

K_W11 

 

wykład, 

audytorium 

 

egzamin 

dyskusja 

wypowie-

dzi ustne 

studenta, 

praca 

samodziel-

na, 

debata 

kolokwium 
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,B5_W02 zna i rozumie rolę nauczyciela, koncepcje pracy 

nauczyciela: etykę zawodową nauczyciela; 

nauczycielską pragmatykę zawodową – prawa i 

obowiązki nauczycieli; zasady 

odpowiedzialności prawnej opiekuna, 

nauczyciela, wychowawcy i za 

bezpieczeństwooraz ochronę zdrowia uczniów; 

tematykę oceny jakości pracy nauczyciela; 

zasadyprojektowania ścieżki własnego rozwoju 

zawodowego; rolę początkującego nauczycielaw 

szkolnej rzeczywistości; uwarunkowania sukcesu 

w pracy nauczyciela; chorobyzwiązane z 

wykonywaniem zawodu nauczyciela; 

K_W11 

K_W12 

wykład, 

audytorium 

 

egzamin 

wypowie-

dzi ustne 

studenta, 

praca 

samodziel-

na, 

studium 

przypadku, 

 

 

B5_W03 zna i rozumie wychowanie w kontekście 

rozwoju: ontologiczne, aksjologiczne i 

antropologicznepodstawy wychowania; istotę i 

funkcje wychowania; proces wychowania, jego 

strukturę,właściwości i dynamikę; pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole – 

regulacje 

prawne, formy i zasady udzielania wsparcia, 

znaczenie współpracy rodziny i szkoły 

orazszkoły ze środowiskiem pozaszkolnym; 

K_W05 

K_W07 

K_W10 

K_W11 

wykład, 

audytorium 

 

rozmowa, 

praca 

samodziel-

na na 

zajęciach, 

wypowie-

dzi ustne 

studenta,  

kolokwium 

egzamin 

 B5_W04 

 

zna i rozumie zasady pracy opiekuńczo-

wychowawczej nauczyciela: obowiązki 

nauczyciela jakowychowawcy klasy, metodykę 

pracy wychowawczej, program pracy 

wychowawczej, stylekierowania klasą, ład i 

dyscyplinę, poszanowanie godności dziecka, 

ucznia lub wychowanka, różnicowanie, 

indywidualizację i personalizację pracy z 

uczniami, funkcjonowanie klasy szkolnej jako 

grupy społecznej, procesy społeczne w 

klasie,rozwiązywanie konfliktów w klasie lub 

grupie wychowawczej, animowanie życia 

społeczno-kulturalnego klasy, wspieranie 

samorządności i autonomii uczniów, rozwijanieu 

dzieci, uczniów lub wychowanków kompetencji 

komunikacyjnych i umiejętności 

społecznych niezbędnych do nawiązywania 

poprawnych relacji; pojęcia integracji 

i inkluzji; sytuację dziecka z 

niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w 

szkoleogólnodostępnej, problemy dzieci z 

zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich 

funkcjonowanie; zagadnienie dzieci 

zaniedbanych i pozbawionych opieki; 

szkolnąsytuację dzieci emigrantów i 

reemigrantów; zagadnienie dziecka w sytuacji 

kryzysowejlub traumatycznej; zagrożenia dzieci i 

młodzieży: zjawiska agresji i przemocy, w 

tymagresji elektronicznej oraz uzależnień, w tym 

od środków psychoaktywnych i komputera, 

a także zagadnienia związane z grupami 

nieformalnymi, podkulturami młodzieżowymii 

sektami; 

 

K_W05 

K_W07 

K_W10 

K_W11 

wykład, 

audytorium 

 

rozmowa, 

dyskusja, 

wypowie-

dzi ustne 

studenta, 

praca 

samodziel-

na, 

studium 

przypadku, 

egzamin 
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B5_W05 zna i rozumie sytuację uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi: specjalne 

potrzebyedukacyjne uczniów i ich 

uwarunkowania (zakres diagnozy funkcjonalnej i 

narzędzia 

stosowane w diagnozie), konieczność 

dostosowywania procesu kształcenia 

dospecjalnychpotrzeb edukacyjnych uczniów 

(projektowanie wsparcia, konstruowanie 

indywidualnychprogramów); tematykę oceny 

skuteczności wsparcia uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi; 

K_W05 

K_W08 

K_W11 

audytorium 

 

rozmowa,  

studium 

przypadku, 

egzamin 

 

B5_W06 zna i rozumie zasady pracy z uczniem z 

trudnościami w uczeniu się; przyczyny i 

przejawy trudnościw uczeniu się; specyficzne 

trudności w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia, 

dysortografiai dyskalkulia;  

zasady dokonywania diagnozy nauczycielskiej i 

techniki diagnostycznew pedagogice;  

sposoby przezwyciężania trudności w uczeniu 

się; trudności w uczeniu sięwynikające z 

dysfunkcji sfery percepcyjno-motorycznej oraz 

zaburzeń rozwoju zdolności,w tym językowych i 

arytmetycznych, i sposoby ich przezwyciężania; 

 

K_W05 

K_W08 

K_W11 

wykład, 

audytorium 

 

rozmowa,  

studium 

przypadku, 

praca 

pisemna w 

parach 

egzamin 

 

B5_W07 zna i rozumie poradnictwo edukacyjno-

zawodowe: wspomaganie ucznia w 

projektowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej, 

metody i techniki określania potencjału ucznia; 

potrzebę przygotowania młodzieży do uczenia 

się przez całe życie; 

 

K_W05 

K_W08 

K_W11 

wykład, 

audytorium 

 

rozmowa,  

egzamin 

 

B5_U01 potrafi wybrać program nauczania zgodny z 

wymaganiami podstawy programowej i 

dostosować go do tej podstawy; 

 

K_U06 audytorium 

 

praca 

pisemna  

B5_U02 potrafi zaprojektować ścieżkę własnego rozwoju 

zawodowego; 
K_U13 audytorium 

 

rozmowa, 

praca 

pisemna 

B5_U03 potrafi sformułować oceny etyczne związane z 

wykonywaniem zawodu nauczyciela; 

 

K_U13 wykład, 

audytorium 

 

rozmowa 

B5_U04 potrafi nawiązywać współpracę z innymi 

nauczycielami oraz ze środowiskiem 

pozaszkolnym; 

 

K_U01 audytorium Rozmowa z 

opiekunem 

praktyk 

B5_U05 potrafi rozpoznawać sytuację zagrożeń i 

uzależnień uczniów; 
K_U02 

K_U08 

K_U12 

audytorium 

 

rozmowa, 

studium 

przypadku 

egzamin  

B5_U06 potrafi zdiagnozować ucznia ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi i zaprojektować dla 

niego wsparcie; 

K_U02 

K_U05 

K_U12 

audytorium 

 

Studium 

przypadku, 

rozmowa 

 
B5_U07 potrafi określić przybliżony potencjał ucznia i 

doradzić mu ścieżkę rozwoju; 

 

 

 

 

K_U02 

K_U05 

audytorium 

 

Rozmowa, 

studium 

przypadku 
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B5_K01 jest gotów do: 

okazywania empatii uczniom potrzebującym 

wsparcia i pomocy; 

 

K_K02 

K_K03 

K_K05 

wykład, 

audytorium 

 

obserwacja 

rozmowa, 

egzamin 

B5_K02 jest gotów do: 

profesjonalnego rozwiązywania konfliktów w 

klasie lub grupie wychowanków; 

 

K_K03 

K_K09 

wykład, 

audytorium 

 

obserwacja 

rozmowa, 

egzamin 

B5_K03 jest gotów do: 

samodzielnego pogłębiania wiedzy 

pedagogicznej; 

 

K_K01 

K_K07 

wykład, 

audytorium 

 

obserwacja 

rozmowa, 

egzamin 

B5_K04 jest gotów do: 

współpracy z innymi nauczycielami w celu 

doskonalenia swojego warsztatu pracy. 

K_K02 audytorium rozmowa, 

obserwacja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

6 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 

Egzamin 

audytorium 

konsultacje 

 

w sumie: 

ECTS 

45 

2 

45 

5 

 

97 

3,88 

45 

2 

45 

5 

 

97 

3,88 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

praca w bibliotece 

przygotowanie do audytorium 

przygotowanie do kolokwium, prac 

samodzielnych i w parach oraz do egzaminu 

przygotowanie studium przypadku 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

15 

15 

8 

 

53 

2,12 

15 

15 

15 

8 

 

53 

2,12 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Analizowanie indywidualnych przypadków  

i próba rozwiązywania realnych problemów 

pedagogicznych 

 

w sumie: 

ECTS 

25 

 

 

25 

1,0 

25 

 

 

25 

1,0 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia w 

ramach poszczególnych form 

zajęć: 

Wykłady (sem. I i II): 

1. Zajęcia organizacyjne – zapoznanie z efektami kształcenia, sposobami 

zaliczenia przedmiotu, z formą egzaminu. 

2. Związek pedagogiki z innymi naukami. Dyscypliny i subdyscypliny 

pedagogiczne.  

3. Rola nauczyciela w określonych stylach nauczania: kierowniczy, 

terapeutyczny i wyzwalający z odniesieniem do stylów trenerskich. 

Film „Fala" z odniesieniem do etyki zawodu nauczyciela. Prawa i 

obowiązki nauczycieli. 



56 
 

4. Socjalizacja i wychowanie -  istota i funkcje wychowania; proces 

wychowania i jego struktura, właściwości i dynamika. 

5. Charakterystyka instytucji wychowania (środowisk wychowawczych): 

a. modele szkoły współczesnej: tradycyjna, terapeutyczna 

(romantyczna), refleksyjna i emancypacyjna, ich przedstawiciele i 

twórcy. Związki modeli szkół ze stylami nauczania; 

b. rodzina i formy alternatywne – współpraca szkoły z rodziną 

dziecka; 

c. grupa rówieśnicza –  struktura grupy, style przywództwa 

grupowego na podstawie filmu „Władca much”. Sposoby 

diagnozowania struktury grupy rówieśniczej. Zjawisko inkluzji i 

integracji w zespole klasowym/w grupie rówieśniczej. Ład i 

porządek w klasie; 

d. wybrane instytucje wychowania równoległego,  

w szczególności rola mediów. 

6. Ontologiczne, aksjologiczne i antropologicznepodstawy wychowania - 

różne odmiany myślenia o wychowaniu w teorii i praktyce: podejście 

dyrektywne, niedyrektywne  

i antyautorytarne– zasady, metody (w tym kary pedagogiczne i 

niepedagogiczne oraz nagrody), formy, techniki i środki wychowania w 

tych podejściach. Ocenianie wspierające, a tradycyjne.  

7. Systemy pedagogiczne i ich twórcy oraz związane z nimi różne 

rozumienia pojęć: opieka, wychowanie, kształcenie, samokształcenie, 

samowychowanie: 

a. system M.Montessori – film  

b. szkoła demokratyczna i jej założyciel:A.Neill twórca szkoły w 

Summerhill 

c. system waldorfski 

d. system J.Korczaka (film A.Wajdy „Korczak”) 

e. pedagogika krytyczna i emancypacyjna -Paulo Freire, Henry 

Giroux i PeterMcLaren. Pojęcie ukrytego programu szkoły. 

Badania rodzajowe. 

f. humanistyczna koncepcja edukacji C.Rogersa 

g. pedagogika inspirowana konstruktywizmem vs behawioryzm jako 

główne teorie pedagogiczne we współczesnej praktyce 

edukacyjnej. 

8. Zagrożenia dla dzieci i młodzieży - zjawisko agresji i przemocy w szkole 

i agresji elektronicznej (hejt). Skala uzależnień wśród uczniów, w tym 

szczególnie od środkówpsychoaktywnych i Internetu. Przejawy, 

przyczyny, postępowanie, zapobieganie. 

9. Szkolna sytuacja dzieci emigrantów i reemigrantów; zagadnienie 

dziecka w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej. Film „Serce lwa” – 

przeciw stereotypom kulturowym. 

10. Hierarchia potrzeb ludzkich wg A.Maslowa i ich regulacja w procesie 

opiekuńczo-wychowawczym. 

11. Specyficzne trudności w uczeniu się: dysleksja, dysgrafia, dysortografia 

i dyskalkulia. Diagnoza, profilaktyka i terapia. 

 

Zajęcia audytoryjne (sem. I i II): 

1. Prawa człowieka, w tym z niepełnosprawnością, prawa dziecka – zakaz 

stosowania przemocy wobec dzieci, w tym klapsów – Ustawa z 10 

czerwca 2010 r. 

2. Struktura polskiego systemu oświaty. Polski system oświaty, a systemy 

edukacyjne na świecie (np. Skandynawia, Korea, Chiny, USA, Wielka 

Brytania) – wady i zalety. Podejście elitarne i egalitarne wobec zmian 

cywilizacyjnych. Funkcje i cele edukacji szkolnej. Elementy prawa 

oświatowego. 
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3. Koncepcja Delorsa – przygotowanie dzieci i młodzieży do uczenia się 

przez całe życie.  

4. Stawanie się nauczycielem: start zawodowy nauczyciela, przebieg 

kariery zawodowej, syndrom wypalenia zawodowego, choroby 

zawodowe. 

5. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,w tym uczeń zdolny. 

Dobór programów edukacyjnych. Specyfika pracy nauczyciela z 

uczniem o specjalnych potrzebach. Problemy diagnostyczne. 

6. Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży – diagnoza, profilaktyka, 

pomoc. 

7. Problemy dzieci z zaburzeniami (np. autyzm, zaburzenia zachowania) i 

ich funkcjonowanie (film TempleGrandin).Diagnoza, profilaktyka i 

terapia. 

8. Zjawisko zaniedbywania dzieci i młodzieży oraz pozbawiania ich 

opieki. Przemoc wobec dzieci i młodzieży w rodzinie, dziecko i 

nastolatek jako sprawca przemocy. 

9. Zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej nauczyciela. Czynniki 

warunkujące efektywność pracy wychowawczej nauczyciela (m.in. 

komunikacja nauczyciela z uczniami, postawy nauczyciela, wartości). 
10. Rozwiązywanie konfliktów w klasie lub grupie wychowawczej. Rola 

komunikacji nauczyciela z uczniami.Style komunikowania się, a 

porozumiewanie się wychowawcy/ nauczyciela/trenera z 

wychowankami. Co to znaczy „uczłowieczyć komunikację?” 

11. Funkcjonowanie dzieci i młodzieży w grupach nieformalnych, 

podkulturach młodzieżowych i sektach. 

12. Zakres działań poradni psychologiczno – pedagogicznych (poradnictwo 

zawodowe, diagnoza zaburzeń, diagnoza rozwoju). Pomoc 

psychologiczno – pedagogiczna w szkole. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Wykład problemowy, informacyjny, „metodą ulów”, klasyczna metoda 

problemowa, ustna i pisemna burza mózgów, pokaz, praca z tekstem, metody 

ćwiczebne, objaśnienie, opowiadanie, dyskusja problemowa, rozmowa, 

metody warsztatowe, film, metoda indywidualnych przypadków. 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także warunki 

dopuszczenia do egzaminu: 

Kryteria oceny końcowej z wykładu i warsztatów: 

Obowiązkowa obecność na zajęciach w obydwu formach, przygotowanie się 

do zajęć, aktywne uczestnictwo w zajęciach, kolokwium zaliczeniowe na co 

najmniej 51% z treści realizowanych na zajęciach audytoryjnych, złożenie 

prac pisemnych, egzamin zaliczony na co najmniej 51%. 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązkowa zarówno na wykładach, jak i zajęciach audytoryjnych. 

Dopuszcza się w semestrze po jednej nieusprawiedliwionej nieobecności dla 

obu form. 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Średnia ocen z audytorium i egzaminu 

* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Zaliczanie zadań i treści kształcenia powstałych z nieobecności w toku 

konsultacji. Złożenie zaległych prac w wyznaczonym terminie. 

Samokształcenie, możliwość odrobienia zajęć audytoryjnych w innej grupie. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do sekwencyjności 

przedmiotów:  

Potoczna wiedza o edukacji 
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B6. Psychologia Ogólna 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Psychologia Ogólna (B6) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): General Psychology 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Pierwszego stopnia (poziom 6) 
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Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 3 

Język wykładowy: Polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: I 

Koordynator przedmiotu: dr Iryna Durkalevych 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Celem kursu jest wprowadzenie w problematykę podstawowych zagadnień psychologicznych: 

zapoznanie studentów z aparatem pojęciowym służącym do opisu podstawowych procesów 

poznawczych, emocjonalnych, motywacyjnych oraz zagadnieniami osobowości w świetle 

najnowszych osiągnięć badawczych.  

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się na poziomie wiedzy. 

Student przyswaja podstawową wiedzę o człowieku i jego aktywności. Poznaje podstawowe terminy 

psychologiczne: procesy poznawcze; spostrzeganie, odbiór i przetwarzanie informacji; proces mowy; 

myślenie i rozumowanie; uczenie się i pamięć, rolę uwagi; emocje i motywacje w procesach regulacji 

zachowania; zdolności i uzdolnienia; temperament; osobowość i in.. Student zna współczesne teorie: 

osobowości; uczenia się; stresu; wypalenia zawodowego oraz jest zapoznany z najnowszymi wynikami 

badań psychologicznych niezbędnych do pracy pedagogicznej. 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się na poziomie umiejętności 

zapewniają studentom sprawne posługiwanie się językiem psychologicznym, wykorzystanie 

zdobytej wiedzy w praktycznym, codziennym działaniu oraz praktyce pedagogicznej. Student potrafi: 

1) opisywać poszczególne procesy poznawcze, emocjonalne i motywacyjne odnośnie samego siebie 

oraz innych; 2) analizować cechy temperamentu, zainteresowań i postaw z samodzielnym 

pogłębianiem wiedzy na temat tego, jaki jestem i jakie są przyczyny mojego wyobrażenia o sobie (oraz 

innych); 3) wyciągać wnioski teoretyczne przydatne dla praktyki pedagogicznej; 4) dokonywać 

autorefleksji na temat zasobów własnych niezbędnych w pracy nauczyciela; 5) radzić sobie w 

sytuacjach trudnych (m. in. konfliktowych, stresowych). 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się na poziomie kompetencji 

społecznych. Przedmiot psychologia ogólna sprzyja: 1) uświadamianiu sobie przez studentów 

znaczenia profesjonalnego zachowania się oraz poziomu swojej wiedzy psychologicznej w odniesieniu 

do zawodu nauczyciela; 2) rozwojowi i doskonaleniu własnej osobowości. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

Studia stacjonarne - wykład 15godz., ćwiczenia audytoryjne 30 

godz. 

Studia niestacjonarne - wykład 15godz., ćwiczenia audytoryjne 30 

godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązani

e z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny 

efektów 

uczenia się  

B6_ W01 

 

Student zna i rozumie: 

- potrafi zdefiniować podstawowe 

pojęcia psychologii: procesy poznawcze, 

spostrzeganie, odbiór i przetwarzanie 

informacji, mowę i język, myślenie i 

rozumowanie, uczenie się i pamięć, rolę 

uwagi, emocje i motywacje w procesach 

regulacji zachowania, zdolności i 

K_W02 Wykład; 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Projekt, 

aktywność 

podczas 

zajęć 
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uzdolnienia, psychologię różnic 

indywidualnych – różnice w zakresie 

inteligencji, temperamentu, osobowości i 

stylu poznawczego (B.1.W1). 

B6_W02 - podstawowe teorie dotyczące procesu 

uczenia się: modele uczenia się, w tym 

koncepcje klasyczne i współczesne 

ujęcia w oparciu o wyniki badań 

neuropsychologicznych, metody i 

techniki uczenia się z uwzględnieniem 

rozwijania metapoznania, trudności w 

uczeniu się, ich przyczyny i strategie ich 

przezwyciężania, metody i techniki 

identyfikacji oraz wspomagania rozwoju 

uzdolnień i zainteresowań, bariery i 

trudności w procesie komunikowania się, 

techniki i metody usprawniania 

komunikacji z uczniem oraz między 

uczniami (B.1.W.4). 

K_W07 Wykład; 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Projekt, 

aktywność 

podczas 

zajęć 

B6_W03 - zagadnienia dotyczące autorefleksji i 

samorozwoju: zasoby własne w pracy 

nauczyciela – identyfikacja i rozwój, 

indywidualne strategie radzenia sobie z 

trudnościami, stres i nauczycielskie 

wypalenie zawodowe (B.1.W5). 

K_W12 

K_W06 

Wykład; 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Projekt, 

aktywność 

podczas 

zajęć 

B6_ U01 

 

 

Student potrafi: 

- skutecznie i świadomie komunikować 

się, porozumieć się w sytuacji 

konfliktowej (B.1.U3), (B.1.U.4). 

 

K_U01 

 

 

Wykład; 

ćwiczenia 

audytoryjne 

 

Projekt, 

aktywność 

podczas 

zajęć 

B6_ U02 

 

- rozpoznawać bariery i trudności 

uczniów w procesie uczenia się (B.1.U5). 

K_U12 

K_U10 

K_U02 

 

Wykład; 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Projekt, 

aktywność 

podczas 

zajęć 

B6_ U03 

 

- identyfikować potrzeby uczniów w 

rozwoju uzdolnień i zainteresowań 

(B.1.U6). 

K_U12 

K_U02 

 

Wykład; 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Projekt, 

aktywność 

podczas 

zajęć 

B6_ U04 

 

- radzić sobie ze stresem i stosować 

strategie radzenia sobie z trudnościami 

(B.1.U7). 

K_U08 

K_U12 

 

Ćwiczenia 

audytoryjne 

 

Projekt, 

aktywność 

podczas 

zajęć 

B6_U05 

 

- zaplanować działania na rzecz rozwoju 

zawodowego na podstawie świadomej 

autorefleksji i informacji zwrotnej od 

innych osób (B.1.U8). 

K_U13 

 
Ćwiczenia 

audytoryjne 

 

Projekt, 

aktywność 

podczas 

zajęć  

B6_ K01 

 

 

Student jest gotów do: 

- autorefleksji nad własnym rozwojem 

zawodowym (B.1.K1).  

K_K01 

 

Wykład; 

ćwiczenia 

audytoryjne; 

konsultacje 

Projekt,  

aktywność 

podczas 

zajęć 

B6_ K02 

 

- wykorzystania zdobytej wiedzy 

psychologicznej do analizy zdarzeń 

pedagogicznych (B.1.K2).  

K_K09 

 
Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne; 

konsultacje 

Projekt,  

aktywność 

podczas 

zajęć 
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Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

3 (A+B) 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 

Ćwiczenia praktyczne 

Konsultacje 

 

w sumie: 

ECTS 

15 g 

30 g 

5  g 

 

50 g 

2 

15 g 

30 g 

5  g 

 

50 g 

   2 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie projektu 

Przygotowanie do ćwiczeń 

Przygotowanie do egzaminu 

Udział w konsultacjach 

 

w sumie: 

ECTS 

5 g 

10 g 

5 g 

5 g 

 

25 g 

1 

5 g 

10 g 

5 g 

5 g 

 

25 g 

   1 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia praktyczne 

Przygotowanie projektu 

Przygotowanie do egzaminu 

Udział w konsultacjach 

 

w sumie: 

ECTS 

30 g 

5 g 

5 g 

5 g 

 

45 g 

1,8 

30 g 

5 g 

5 g 

5 g 

 

45g 

1,8 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

 
 

Szczegółowe treści kształcenia w 

ramach poszczególnych form 

zajęć: 

Tematy wykładów: 

1. Psychologia jako nauka. Psychologia w systemie nauk. Zadania oraz metody 

badań psychologii. Główne nurty współczesnej psychologii.  

2. Mózgowa organizacja czynności psychicznych. Mózg   ̶zachowanie. 

3.  Świadomość. Funkcje świadomości. Zmiana stanów świadomości (sen i 

marzenia senne; higiena snu w życiu i uczeniu się). 

4. Procesy poznawcze. Wrażenia i spostrzeżenia. Uwaga. Pamięć. Wyobraźnia. 

Myślenie. Rozwiązywanie problemów.  Myślenie twórcze. Inteligencja jako 

złożona sprawność umysłowa. Rodzaje inteligencji. Wspomaganie 

rozwojowi inteligencji. 

5. Uczenie się. Teorie uczenia się. Rodzaje uczenia się. Organizacja procesu 

uczenia się. Techniki uczenia się. Trudności w procesie uczenia się uczniów. 

Rozpoznawanie przyczyn trudności uczniów. Rola czynników zewnętrznych 

i wewnętrznych skutecznie oddziałujących na proces uczenia się. Formy 

wsparcia uczniów. Nauczanie uczniów wybitnie zdolnych. 

6.  Emocje. Pojęcie i właściwości procesów emocjonalnych. Główne 

perspektywy spojrzenia na emocje. Neurofizjologiczne podłoże emocji. 

Znaczenie kontekstu kulturowego i społecznego w kształtowaniu oraz 

rozpoznawaniu emocji. Sposoby pomiaru emocji. Wpływ emocji na procesy 

poznawcze i zachowanie. Inteligencja emocjonalna.  

7. Stres: ujęcie biologiczne i psychologiczne. Objawy stresu (sfera 

fizjologiczna, emocjonalna, poznawcza, behawioralna). Rola zasobów w 

radzeniu sobie ze stresem. Skuteczne metody radzenia sobie w sytuacji 

stresowej. Wsparcie dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych w sytuacjach 

stresowych. 

8. Wypalenie zawodowe. Wybrane koncepcje wypalenia zawodowego (m. in. 

Maslach; Hobfolla i in.). Symptomy wypalenia zawodowego wśród 

nauczycieli. Czynniki ryzyka wypalenia zawodowego. Typy wypalenia 

zawodowego. Profilaktyka wypalenia zawodowego nauczycieli.  
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9. Motywacja jako proces. Rodzaje motywacji. Teorie motywacji (teoria 

instynktów, teoria redukcji popędów, teoria potrzeb). Motywacja a proces 

uczenia się. Rola motywacji w sporcie. Zjawiska związane z trudnościami 

realizacji motywów.  Rola pozytywnej motywującej atmosfery w procesie 

uczenia się.  Motywujący sposób oceniania uczniów. 

10. Zakres i treść pojęcia komunikacja. Typy, sposoby, formy i systemy 

komunikowania się. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Funkcje 

komunikacji. Kompetencje komunikacyjne nauczyciela. Zasady poprawnej 

konwersacji pomiędzy nauczycielem i uczniem, nauczycielem i całą klasą. 

11. Konflikty. Rodzaje konfliktów. Konflikty w organizacji. Umiejętności 

rozwiązywania konfliktów interpersonalnych i grupowych. Etapy 

rozwiązywania konfliktów. 

12. Osobowość. Różnorodność podejść i definicji. Wybrane teorie osobowości 

(teorie psychoanalityczne i neopsychoanalityczne, teorie humanistyczne i 

egzystencjalne, teorie behawiorystyczne i neobehawiorystyczne, teoria cech, 

teorie poznawcze, itd.). Metody badań osobowości. Wybrane testy 

psychologiczne. 

13.  Osobowość nauczyciela. Wymagania do zawodu nauczyciela. Kompetencje 

psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela. Rola czynników 

zewnętrznych (organizacji pracy) oraz wewnętrznych (indywidualnych) w 

satysfakcji z pracy nauczyciela. 

Tematy ćwiczeń: 

 

1. Psychologia jako nauka. Psychologia w systemie nauk. Zadania oraz 

metody badań psychologii. Główne nurty współczesnej psychologii. Rola 

wywiadu i obserwacja jako podstawowych metod w pracy nauczyciela. 

Najczęstsze popełniane błędy podczas prowadzenia obserwacji i wywiadu. 

Rozwój umiejętności organizacji i przeprowadzania obserwacji i wywiadu.  

 

2. Procesy poznawcze. Wrażenia i spostrzeżenia. Uwaga. Pamięć. 

Wyobraźnia. Myślenie. Rozwiązywanie problemów.  Myślenie twórcze. 

Samopoznanie własnych procesów poznawczych. Wspomaganie własnemu 

rozwojowi procesów poznawczych. 

 

3. Inteligencja jako złożona sprawność umysłowa. Rodzaje inteligencji 

według Gardnera (wizualna, werbalna, muzyczna, kinestetyczna, logiczno-

matematyczna, interpersonalna, intrapersonana, duchowa). Wspomaganie 

rozwojowi inteligencji uczniów.  

 

3. Uczenie się. Teorie uczenia się. Rodzaje uczenia się. Organizacja procesu 

uczenia się. Techniki uczenia się. Trudności w procesie uczenia się 

uczniów. Rozpoznawanie przyczyn trudności uczniów. Rola czynników 

zewnętrznych i wewnętrznych skutecznie oddziałujących na proces uczenia 

się. Formy wsparcia uczniów. Nauczanie uczniów wybitnie zdolnych. 

 

4.  Emocje. Pojęcie i właściwości procesów emocjonalnych. Główne 

perspektywy spojrzenia na emocje. Neurofizjologiczne podłoże emocji. 

Znaczenie kontekstu kulturowego i społecznego w kształtowaniu oraz 

rozpoznawaniu emocji. Sposoby pomiaru emocji. Wpływ emocji na 

procesy poznawcze i zachowanie. Inteligencja emocjonalna.  

 

5. Stres: ujęcie biologiczne i psychologiczne. Objawy stresu (sfera 

fizjologiczna, emocjonalna, poznawcza, behawioralna). Rola zasobów w 

radzeniu sobie ze stresem. Samoanaliza własnych zasobów osobistych oraz 

mocnych stron osobowości. Samopoznanie własnego stylu zachowania w 

sytuacji stresowej na podstawie wybranych testów psychologicznych. 

Skuteczne metody radzenia sobie w sytuacji stresowej. Wsparcie dzieci, 

młodzieży oraz młodych dorosłych w sytuacjach stresowych. 
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6. Wypalenie zawodowe. Wybrane koncepcje wypalenia zawodowego (m. in. 

Maslach; Hobfolla i in.). Symptomy wypalenia zawodowego wśród 

nauczycieli. Czynniki ryzyka wypalenia zawodowego. Typy wypalenia 

zawodowego. Profilaktyka wypalenia zawodowego nauczycieli. 

 

7. Motywacja jako proces. Rodzaje motywacji. Teorie motywacji (teoria 

instynktów, teoria redukcji popędów, teoria potrzeb). Motywacja a proces 

uczenia się. Rola motywacji w sporcie. Zjawiska związane z trudnościami 

realizacji motywów.  Rola pozytywnej motywującej atmosfery w procesie 

uczenia się.  Motywujący sposób oceniania uczniów. 

 

8. Zakres i treść pojęcia komunikacja. Typy, sposoby, formy i systemy 

komunikowania się. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Funkcje. 

Kompetencje komunikacyjne nauczyciela. Zasady poprawnej konwersacji 

pomiędzy nauczycielem i uczniem, nauczycielem i całą klasą. Elementy 

treningu. 

 

9. Konflikty. Rodzaje konfliktów. Konflikty w organizacji. Umiejętności 

rozwiązywania konfliktów interpersonalnych i grupowych. Etapy 

rozwiązywania konfliktów. Elementy treningu. 

 

10.  Osobowość. Różnorodność podejść i definicji. Wybrane teorie osobowości 

(teorie psychoanalityczne i neopsychoanalityczne, teorie humanistyczne i 

egzystencjalne, teorie behawiorystyczne i neobehawiorystyczne, teoria 

cech, teorie poznawcze, itd.). Metody badań osobowości. Wybrane testy 

psychologiczne.  

 

11.  Osobowość nauczyciela. Wymagania do zawodu nauczyciela. 

Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela. Rola 

czynników zewnętrznych (organizacji pracy) oraz wewnętrznych 

(indywidualnych) w satysfakcji z pracy nauczyciela. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna, 

ćwiczenia indywidualne, praca w grupach, burza mózgów, testy, analiza 

materiałów wideo. 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także warunki 

dopuszczenia do egzaminu: 

Egzamin  

Wiedza zdobyta na wykładach sprawdzana jest poprzez egzamin pisemny w 

postaci pięciu pytań otwartych. Maksymalna ilość punktów do uzyskania – 

100. Za każdą wyczerpującą odpowiedź na jedno pytanie student dostaje 20 

pkt. Kryteria oceniania według skali ECTS. 

 

Zaliczenie ćwiczeń przewiduje: 

1). Ocenę aktywności studenta (min. 3) w czasie zajęć – 60 pkt. Oceny z zajęć 

przelicza się w sposób następujący: 
 

Х = Аx    К    = А   х   60   = 12  x A 

                                     n       5        n         5                  n 

gdzie: A – suma ocen; n – ilość ocen (nie mniej niż 3); K – maksymalna ilość punktów 

(K = 60). Jeżeli А = 2, suma punktów stanowi 0. 

                                                   n 

2). Mini-projekt – 40 pkt. Ocenia się na podstawie jakości treści (10 pkt. 

maks.); przedstawienia (10 pkt. maks.) i odpowiedzi na pytania audytorium 

(10 pkt. maks.); jakości formalnej (10 pkt. maks.). 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100. Kryteria oceniania według 

skali ECTS. 

 

 

Ocena  
ECTS 

  
W punktach 



64 
 

5.0 bardzo dobry  A 90-100 

4.5 dobry plus B 82-89 

4.0 dobry C 75-81 

3.5 dostateczny plus D 67-74 

3.0 dostateczny E 60-66 

2.0 niedostateczny 
FX 35-59 

F 1-34 
 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na wykładach oraz ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszcza się 

jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny 

końcowej. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen 

uzyskanych z ćwiczeń oraz egzaminu. 

* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach student zobowiązany 

jest nadrobić poprzez przygotowanie referatu obejmującego tematy 

omawiane na opuszczonych zajęciach. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do sekwencyjności 

przedmiotów:  

 

Zalecana literatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzupełniająca literatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Birch A., Malim T., Wadeley A. (1995), Wprowadzenie do psychologii. 

Warszawa: PWN. 

2. Butler G., McManus F. (2012), Psychologia. Seria Szerokie Horyzonty. 

Gdańsk: GWP. 

3. Ciccarelli S., K., White J. N. (2015), Psychologia (przekł. A. Bukowski, 

J. Środa). Poznań: Rebis. 

4. Gerrig R. J., Zimbardo P. (2006), Psychologia i życie (tłum., J. Radzicki, E. 

Czerniawska, A. Jaworska, J. Kowalczewska). Wydanie nowe. Warszawa: 

PWN. 

5. Gracz J. Sankowski T. (2007), Psychologia aktywności sportowej. Poznań: 

AWF. 

6. Karageorghis C. I., Terry P. C. (2014), Psychologia dla sportowców (przekł. 

K. Matejczyk-Wyka). Zielonka: Inne Spacery. 

7. Mietzel G (2014), Wprowadzenie do psychologii. (tłum. J. Arentewicz). 

Sopot: GWP. 

8. Pilecka W., Rudkowska G., Wrona L. (red.), (2005), Podstawy psychologii. 

Podręcznik dla kierunków nauczycielskich. Wydanie II. Kraków: 

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. 

9. Strelau J., Doliński D. (red.), (2008), Psychologia. Podręcznik akademicki. 

T.1. Gdańsk: GWP. 

 

1. Goldberg E. (2018), Kreatywność. Mózg w dobie innowacji. Warszawa: 

PWN. 

2. Hemmings B., Holder T. (2014), Psychologia sportu. Studia przypadków 

(tłum. M. Guzowska). Wydanie I. Warszawa: PWN. 

3. Łosiak W. (2008), Psychologia stresu. Warszawa: Wydawnictwa 

Akademickie i Profesjonalne. 

4. Łukaszewski W. (2015), Wielkie i te nieco mniejsze pytania psychologii. 

Sopot: Smak Słowa. 

5. Nęcka E. (1999), Proces twórczy i jego ograniczenia. Kraków: Impuls. 

6. Nęcka E. (2012), Psychologia twórczości. Sopot: GWP. 

7. Pease A., Pease B. (2007), Mowa ciała (przekł. J. Grabik). Poznań: Dom 

Wydawniczy Rebis. 
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Czasopisma: 

 

8. Popek S. (2003), Człowiek jako jednostka twórcza. Lublin: UMCS. 

9. Schulz von Thun F. (2007), Sztuka rozmawiania. Analiza zaburzeń 

(przekł. P. Włodyga). Kraków: Wydawnictwo WAM. 

10. Terelak J. F. (2017), Stres życia. Perspektywa psychologiczna. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe UKSW. 

11. Wilmot W. W., Hocker J. L. (2011), Konflikty między ludźmi (przekł. 

M. Höffner). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

 

„Czasopismo Psychologiczne”; „Psychologia Wychowawcza”; 

„Studia Psychologiczne”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B7. Psychologia Rozwojowa 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  Psychologia Rozwojowa (B7) 
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(wg planu studiów): 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Developmental Psychology 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Pierwszego stopnia (poziom 6) 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 3 

Język wykładowy: Polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: II 

Koordynator przedmiotu: dr Iryna Durkalevych 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Cele główne wykładów oraz ćwiczeń sprowadzają się do prezentacji studentom przedmiotu badań i 

podstawowych zadań, które realizuje współczesna psychologia rozwojowa. Materiał nauczania 

zawiera wybrane zagadnienia z zakresu psychologii rozwojowej i wychowawczej obejmując szerokie 

spektrum zagadnień, które mają stać się podstawą wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego. 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się w zakresie wiedzy. Student 

opanowuje aparat pojęciowy psychologii rozwojowej, stadia rozwoju człowieka oraz posiada wiedzę 

o przedmiocie tej dyscypliny; poznaje klasyczne oraz współczesne teorie wyjaśniające rozwój 

człowieka w środowisku wychowawczym; zapoznaje się z badaniami empirycznymi, wyniki których 

pomogłyby mu zrozumieć psychiczny rozwój osobowości. 
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się na poziomie umiejętności. 

Student potrafi wskazać normy rozwojowe oraz nieprawidłowości w rozwoju podstawowych procesów 

psychicznych, zaburzenia zachowania. Potrafi skutecznie komunikować się z jednostką i zna jej 

potrzeby rozwojowe w odniesieniu do wieku. Umie zastosować wiedzę psychologiczną do 

skutecznego stymulowania procesów rozwojowych jednostki oraz korygować wpływ tych czynników, 

które ten rozwój utrudniają. 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się na poziomie kompetencji 

społecznych. Przedmiot psychologia rozwojowa sprzyja zrozumieniu przez studentów znaczenia 

profesjonalnego zachowania się oraz poziomu swojej wiedzy psychologicznej w odniesieniu do 

zawodu nauczyciela a także inspiruje rozwój i doskonalenie własnej osobowości przyszłych 

nauczycieli. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

Studia stacjonarne - wykład 30 godz., ćwiczenia audytoryjne 15 

godz. 

Studia niestacjonarne - wykład 30 godz., ćwiczenia audytoryjne 15 

godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązani

e z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

 

B7_W01 

 

Student zna i rozumie: 

- proces rozwoju ucznia w okresie 

dzieciństwa, adolescencji i wczesnej 

dorosłości: rozwój fizyczny, 

motoryczny i psychoseksualny, rozwój 

procesów poznawczych (myślenie, 

K_W04 Wykład; 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Egzamin 

pisemny. 

Projekt,  

aktywność 

podczas 
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mowa, spostrzeganie, uwaga i pamięć), 

rozwój społeczno-emocjonalny i 

moralny, zmiany fizyczne i psychiczne 

w okresie dojrzewania, rozwój 

wybranych funkcji psychicznych, 

normę rozwojową, rozwój i 

kształtowanie osobowości, rozwój w 

kontekście wychowania, zaburzenia w 

rozwoju podstawowych procesów 

psychicznych, teorie integralnego 

rozwoju ucznia, dysharmonie i 

zaburzenia rozwojowe u uczniów, 

zaburzenia zachowania, zagadnienia: 

nieśmiałości i nadpobudliwości, 

szczególnych uzdolnień, zaburzeń 

funkcjonowania w okresie dorastania, 

obniżenia nastroju, depresji, 

krystalizowania się tożsamości, 

dorosłości, identyfikacji z nowymi 

rolami społecznymi, a także 

kształtowania się stylu życia (B.1.W2) 

zajęć 

B7_U01 Student potrafi: 

 - obserwować procesy rozwojowe 

uczniów (B.1.U01). 

K_U12 

K_U09 

 

Wykład; 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Egzamin 

pisemny. 

Projekt,  

aktywność 

podczas 

zajęć 

B7_U02 

 

- rozpoznawać bariery i trudności 

uczniów w procesie uczenia się 

(B.1.U5). 

K_U12 

K_U09 

 

Wykład; 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Projekt, 

aktywność 

podczas 

zajęć 

B7_ U03 

 

- zaplanować działania na rzecz 

rozwoju zawodowego na podstawie 

świadomej autorefleksji i informacji 

zwrotnej od innych osób B.1.U8). 

K_U13 

 
Ćwiczenia 

audytoryjne 

 

Projekt, 

aktywność 

podczas 

zajęć  

 

B7_ K01 

 

 

Student jest gotów do: 

 - autorefleksji nad własnym rozwojem 

zawodowym (B.1.K1).  

 

K_K01 

 

Wykład; 

ćwiczenia 

audytoryjne; 

konsultacje 

Projekt,  

aktywność 

podczas 

zajęć 

B7_ K02 

 

- wykorzystania zdobytej wiedzy 

psychologicznej do analizy zdarzeń 

pedagogicznych (B.1.K2).  

K_K09 

 
Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne; 

konsultacje 

Projekt,  

aktywność 

podczas 

zajęć 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

3 (A+B) 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

Wykład 

Ćwiczenia praktyczne 

Konsultacje 

30 g 

15 g 

5 g 

30 g 

15 g 

5 g 
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punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

 

w sumie: 

ECTS 

 

50 g 

2 

 

50 g 

2 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie projektu 

Przygotowanie do ćwiczeń 

Udział w konsultacjach 

Przygotowanie do egzaminu 

 

 

w sumie: 

ECTS 

5 g 

15 g 

5 g 

5 g 

 

30 g 

1 

5 g 

15 g 

5 g 

5 g 

 

30 g 

1 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia praktyczne 

Przygotowanie projektu 

Przygotowanie do egzaminu 

Udział w konsultacjach 

 

w sumie: 

ECTS 

15 g 

5 g 

5 g 

5 g 

 

30 g 

1 

15 g 

5 g 

5 g 

5 g 

 

30 g 

1 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

 
 

Szczegółowe treści kształcenia w 

ramach poszczególnych form 

zajęć: 

Tematy wykładów: 

1. Wprowadzenie do psychologii rozwojowej. Poglądy na dziecko i 

dzieciństwo w różnych okresach historycznych. Podstawowe dylematy 

dotyczące natury rozwoju. Przedmiot badań, główne zadania, metody 

badania psychologii rozwojowej. 

2. Pojęcie rozwoju. Rodzaje zmian rozwojowych (ilościowe, jakościowe, 

uniwersalne, wspólne, indywidualne, punktualne i niepunktualne oraz będące 

efektem nagłych zmian życiowych). Dynamika zmian rozwojowych. Procesy 

determinujące zmiany rozwojowe. 

3. Etapy rozwoju człowieka. Kryteria podziału życia człowieka na etapy. 

Wybrane koncepcje periodyzacji rozwoju człowieka (m. in. Levinsona; 

Harwas-Napierały i Trempały; Brzezińskiej, Appelt, Ziółkowskiej). Główne 

zadania rozwojowe na różnych etapach życia człowieka. Kryzys 

normatywny. Zadania rozwojowe człowieka a stadia rozwoju 

psychospołecznego według teorii E. Eriksona.  

4. Podstawowe teorie i koncepcje psychologiczne wyjaśniające rozwój 

psychiczny człowieka. Teorie psychoanalityczne: 1) koncepcja rozwoju 

osobowości i rozwoju psychoseksualnego S. Freuda; 2) teoria relacji z 

obiektem M. Klein; D. Winicotta; H. Kohuta; 3) teoria przywiązania 

J. Bowlby’ego. Teorie poznawcze: rozwój inteligencji oraz rozumowania 

moralnego J. Piageta; rozwój rozumowania moralnego L. Kohlberga; 

społeczno-kulturowa teoria rozwoju poznawczego L. Wygotskiego. 

Behawiorystyczna teoria społecznego uczenia się A. Bandury. Teorie 

humanistyczne: koncepcja obrazu „Ja” C. Rogersa i koncepcja potrzeb 

A. Masłowa i in. Praktyczne zastosowanie najważniejszych wniosków z 

wspomnianych teorii oraz wyników badań w ramach tych teorii do praktyki 

psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Psychologia prenatalna: pojęcie, harmonogram rozwoju prenatalnego, 

etapy i właściwości psychofizycznego rozwoju dziecka przed narodzeniem. 

6.  Wiek niemowlęcy: rozwój fizyczny, motoryczny i psychoseksualny; 

rozwój poznawczy (spostrzeganie, myślenie, uwaga, pamięć); 

komunikowanie się i rozwój mowy; rozwój społeczno-emocjonalny; rozwój 

osobowości; kształtowanie się relacji przywiązania.  

7. Wiek poniemowlęcy: rozwój fizyczny, motoryczny i psychoseksualny; 

rozwój poznawczy (spostrzeganie, myślenie, uwaga, pamięć); rozwój mowy; 

rozwój społeczno-emocjonalny; rozwój pojęcia „Ja”; rozwój aktywności.  
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8. Wiek przedszkolny: rozwój fizyczny, motoryczny i psychoseksualny; 

rozwój poznawczy (spostrzeganie, myślenie, uwaga, pamięć); rozwój mowy; 

rozwój społeczno-emocjonalny; rozwój moralny; rozwój osobowości; formy 

aktywności. 

9.  Gotowość szkolna.  

10.  Młodszy wiek szkolny: zmiany w rozwoju fizycznym, motorycznym i 

psychoseksualnym; rozwój poznawczy; sprawności językowe i 

komunikacyjne; rozwój społeczny i emocjonalny; rozwój osobowości (m.in. 

samoocena); rozwój moralny; formy aktywności. 

11.  Dorastanie: rozwój fizyczny i motoryczny; rozwój psychoseksualny; 

kształtowanie tożsamości (m. in. tożsamości seksualnej oraz zachowanie 

ryzykowne związane z tożsamością seksualną); rozwój poznawczy; 

specyfika rozwoju emocjonalnego;  rozwój moralny; rozwój społeczny.  

12.  Zaburzenia rozwojowe wieku adolescencji: zaburzenia emocjonalne 

(smutek; lęk; niestabilność emocjonalna; depresja); zaburzenia zachowania 

(agresja; uzależnienie od środków psychoaktywnych); zaburzenia 

poznawcze (trudności w nauce szkolnej i związanej z nią samooceną; 

poczucie wyuczonej bezradności i in.). E-uzależnienia współczesnej 

młodzieży: problemy z korzystania gier i wideo; internetu; telefonu 

komórkowego. Formy wsparcia. 

13.  Znaczenie lekcji wychowania fizycznego dla psychicznego rozwoju 

dzieci i młodzieży: rozwój psychomotoryczny, poznawczy oraz osobowości; 

motywy uprawiania sportu przez dzieci i młodzież; psychologiczne problemy 

uczestnictwa w sporcie dzieci i młodzieży; przyczyny rezygnacji ze sportu. 

Rola osobowości trenera/nauczyciela. Skuteczne metody pracy trenera z 

dziećmi i młodzieżą. 

14.  Wczesna dorosłość: rozwój fizyczny, motoryczny i psychoseksualny; 

rozwój poznawczy, rozwój emocjonalny i społeczny; rozwój moralny; 

osobowość młodego dorosłego (dojrzałość psychiczna).  

 
Tematy ćwiczeń: 

1. Wprowadzenie do psychologii rozwojowej. Poglądy na dziecko i dzieciństwo 

w różnych okresach historycznych. Podstawowe dylematy dotyczące natury 

rozwoju. Przedmiot badań, główne zadania, metody badania psychologii 

rozwojowej. 

2. Pojęcie rozwoju. Rodzaje zmian rozwojowych (ilościowe, jakościowe, 

uniwersalne, wspólne, indywidualne, punktualne i niepunktualne oraz będące 

efektem nagłych zmian życiowych). Dynamika zmian rozwojowych. Procesy 

determinujące zmiany rozwojowe. 

3. Etapy rozwoju człowieka. Kryteria podziału życia człowieka na etapy. 

Wybrane koncepcje periodyzacji rozwoju człowieka (m. in. Levinsona; 

Harwas-Napierały i Trempały; Brzezińskiej, Appelt, Ziółkowskiej). Główne 

zadania rozwojowe na różnych etapach życia człowieka. Kryzys 

normatywny. Zadania rozwojowe człowieka a stadia rozwoju 

psychospołecznego według teorii E. Eriksona.  

4. Podstawowe teorie i koncepcje psychologiczne wyjaśniające rozwój 

psychiczny człowieka. Teorie psychoanalityczne: 1) koncepcja rozwoju 

osobowości i rozwoju psychoseksualnego S. Freuda; 2) teoria relacji z 

obiektem M. Klein; D. Winicotta; H. Kohuta; 3) teoria przywiązania 

J. Bowlby’ego. Teorie poznawcze: rozwój inteligencji oraz rozumowania 

moralnego J. Piageta; rozwój rozumowania moralnego L. Kohlberga; 

społeczno-kulturowa teoria rozwoju poznawczego L. Wygotskiego. 

Behawiorystyczna teoria społecznego uczenia się A. Bandury. Teorie 

humanistyczne: koncepcja obrazu „Ja” C. Rogersa i koncepcja potrzeb 

A. Masłowa i in. Praktyczne zastosowanie najważniejszych wniosków z 

wspomnianych teorii oraz wyników badań w ramach tych teorii do praktyki 

psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Psychologia prenatalna: pojęcie, harmonogram rozwoju prenatalnego, etapy 
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i właściwości psychofizycznego rozwoju dziecka przed narodzeniem. 

6.  Wiek niemowlęcy: rozwój fizyczny, motoryczny i psychoseksualny; rozwój 

poznawczy (spostrzeganie, myślenie, uwaga, pamięć); komunikowanie się i 

rozwój mowy; rozwój społeczno-emocjonalny; rozwój osobowości; 

kształtowanie się relacji przywiązania.  

7. Wiek poniemowlęcy: rozwój fizyczny, motoryczny i psychoseksualny; 

rozwój poznawczy (spostrzeganie, myślenie, uwaga, pamięć); rozwój mowy; 

rozwój społeczno-emocjonalny; rozwój pojęcia „Ja”; rozwój aktywności.  

8. Wiek przedszkolny: rozwój fizyczny, motoryczny i psychoseksualny; rozwój 

poznawczy (spostrzeganie, myślenie, uwaga, pamięć); rozwój mowy; rozwój 

społeczno-emocjonalny; rozwój moralny; rozwój osobowości; formy 

aktywności. 

9.  Gotowość szkolna.  

10.  Młodszy wiek szkolny: zmiany w rozwoju fizycznym, motorycznym i 

psychoseksualnym; rozwój poznawczy; sprawności językowe i 

komunikacyjne; rozwój społeczny i emocjonalny; rozwój osobowości (m.in. 

samoocena); rozwój moralny; formy aktywności. 

11.  Dorastanie: rozwój fizyczny i motoryczny; rozwój psychoseksualny; 

kształtowanie tożsamości (m. in. tożsamości seksualnej oraz zachowanie 

ryzykowne związane z tożsamością seksualną); rozwój poznawczy; 

specyfika rozwoju emocjonalnego;  rozwój moralny; rozwój społeczny.  

12.  Zaburzenia rozwojowe wieku adolescencji: zaburzenia emocjonalne 

(smutek; lęk; niestabilność emocjonalna; depresja); zaburzenia zachowania 

(agresja; uzależnienie od środków psychoaktywnych); zaburzenia 

poznawcze (trudności w nauce szkolnej i związanej z nią samooceną; 

poczucie wyuczonej bezradności i in.). E-uzależnienia współczesnej 

młodzieży: problemy z korzystania gier i wideo; internetu; telefonu 

komórkowego. Formy wsparcia. 

13.  Znaczenie lekcji wychowania fizycznego dla psychicznego rozwoju dzieci i 

młodzieży: rozwój psychomotoryczny, poznawczy oraz osobowości; 

motywy uprawiania sportu przez dzieci i młodzież; psychologiczne problemy 

uczestnictwa w sporcie dzieci i młodzieży; przyczyny rezygnacji ze sportu. 

Rola osobowości trenera/nauczyciela. Skuteczne metody pracy trenera z 

dziećmi i młodzieżą. 

14.  Wczesna dorosłość: rozwój fizyczny, motoryczny i psychoseksualny; rozwój 

poznawczy, rozwój emocjonalny i społeczny; rozwój moralny; osobowość 

młodego dorosłego (dojrzałość psychiczna).  
Metody i techniki 

kształcenia:  

Wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna, 

ćwiczenia indywidualne, praca w grupach, burza mózgów, testy, analiza 

materiałów wideo. 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także warunki 

dopuszczenia do egzaminu: 

Egzamin  

Wiedza zdobyta na wykładach sprawdzana jest poprzez egzamin pisemny w 

postaci pięciu pytań otwartych. Maksymalna ilość punktów do uzyskania – 

100. Za każdą wyczerpującą odpowiedź na jedno pytanie student dostaje 20 

pkt. Kryteria oceniania według skali ECTS. 

 

Zaliczenie ćwiczeń przewiduje: 

1). Ocenę aktywności studenta (min. 2) w czasie zajęć – 40 pkt. Oceny z zajęć 

przelicza się w sposób następujący: 

 
Х  =   А  x    К    =  А   х   40   = 8  x  A 

           n        5          n          5                n 

 

gdzie: A – suma ocen; n – ilość ocen (nie mniej niż 2); K – maksymalna ilość punktów 

(K = 40). Jeżeli А = 2, suma punktów stanowi 0. 

                                                   n 

2). Projekt – 60 pkt. oceniany jest na podstawie jakości treści (15 pkt. maks.); 

przedstawienia (15 pkt. maks.) i odpowiedzi na pytania audytorium (15 pkt. 

maks.); jakości formalnej (15 pkt. maks.). 
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Maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100. Kryteria oceniania według 

skali ECTS. 

 

 

 

Ocena  
ECTS 

  
W punktach 

5.0 bardzo dobry  A 90-100 

4.5 dobry plus B 82-89 

4.0 dobry C 75-81 

3.5 dostateczny plus D 67-74 

3.0 dostateczny E 60-66 

2.0 niedostateczny 
FX 35-59 

F 1-34 

 

 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na wykładach oraz ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszcza się 

jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny 

końcowej. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen 

uzyskanych z ćwiczeń oraz egzaminu. 

* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach student zobowiązany 

jest nadrobić poprzez przygotowanie referatu obejmującego tematy 

omawiane na opuszczonych zajęciach. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do sekwencyjności 

przedmiotów:  

Psychologia ogólna – na poziomie przewidzianym planem studiów na 

kierunku Wychowanie Fizyczne. 

Zalecana literatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzupełniająca literatura: 

 

 

 

 

1. Brzezińska A. I. (red.) (2017), Psychologiczne portrety człowieka. 

Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: GWP. 
2. Bee H. (2004), Psychologia rozwoju człowieka. Wydanie 1. Poznań: 

Wydawnictwo Zysk i S-ka. 
3. Brzezińska A. I., Appelt K., Ziółkowska B. (2016), Psychologia rozwoju 

człowieka. Sopot: GWP. 
4. Chrzanowska-Głodkowska K., Szymańska A. (2002), Psychologia 

rozwoju człowieka. Warszawa: PWN SA. 
5. Gracz J., Sankowski T. (2007), Psychologia aktywności sportowej. 

Poznań: AWF. 
6. Oleś P. (2011), Psychologia człowieka dorosłego. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN.  
7. Trempała J. (red.), (2011), Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik 

akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.  
8. Vasta R., Haith M. M., Miller S. A. (1995), Psychologia dziecka. 

Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. 

 

 

1. Bakiera L. (2009), Czy dorastanie musi być trudne? 

Warszawa: Scholar. 
2. Burns D. D. (2010), Radość życia czyli jak zwyciężyć 

depresję. Terapia zaburzeń nastroju (tłum. A. T. Beck). Poznań: 

Wydawnictwo Zysk i S-ka. 
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Czasopisma: 

3. Chojak  M. (2016), Rodzice a gotowość szkolna dzieci. 

Lublin: UMCS. 

4. Deptuła M., Potorska A., Borsich S. (2018), Wczesna 

profilaktyka problemów w rozwoju psychospołecznym i 

ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN SA.  

5. Erikson E. (1997), Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: 

Dom Wydawniczy „Rebis”. 
6. Erikson E. (2002), Dopełniony cykl życia. Poznań: Dom 

Wydawniczy „Rebis”. 

7. Tanajewska A., Naprawa R., Kołodziejska D. (2014), 

Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem 

nauki w szkole: program do diagnozy i obserwacji dzieci 

przedszkolnych. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia. 

 

„Psychologia Rozwojowa”; „Psychologia Wychowawcza”; 

„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



73 
 

 

KARTA PRZEDMIOTU 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Podstawy dydaktyki (B8) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.):  

Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia (licencjackie) 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne.,  niestacjonarne  

Punkty ECTS: 2 pkt. ECTS  

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: od 2020/2021 

Semestr: 2 

Koordynator przedmiotu: Prof. ndzw. dr hab. Zygmunt Sibiga 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Wyposażenie studentów w kompetencje, stanowiące podstawę dla studiowania przedmiotu podstawy 

dydaktyki oraz profesjonalnych działań nauczyciela kierującego uczeniem się uczniów. Oznacza to, że w toku 

zajęć studenci zdobędą wiedzę właściwościach dydaktyki ogólnej jako nauki, właściwościach i przebiegu 

procesu kształcenia, czynnikach go warunkujących, jego teoretycznych modelach oraz kontekstach ich 

funkcjonowania. Wiedza ta będzie podstawą orientacyjną układównauczycielskich umiejętności 

kierowniczych i organizacyjnych. W toku zajęć studenci ukształtują w sobie również właściwości 

podmiotowe ułatwiające każdemu nauczycielowi pełnienie roli zawodowej w obszarze kształcenia dzieci i 

młodzieży. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

stacjonarne – wykład 15 h, ćw.15 h 

niestacjonarne- wykład 15 h, ćw.15 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod 

efektu 

przedmi 

W zakresie wiedzy i umiejętności absolwent 

zna i rozumie: 

Powiąza

nie z 

KEU 

Forma 

zajęć 

dydaktyczn

ych 

Sposób weryfikacji 

i oceny efektów 

uczenia się  

 

 

B8_W1 

 

 

 

B8_W2 

 

 

 

 

 

B8_W3 

 

W zakresie wiedzy: 

- usytuowanie dydaktyki w zakresie 

pedagogiki, a także przedmiot i zadania 

współczesnej dydaktyki oraz relację dydaktyki 

ogólnej do dydaktyk szczegółowych; 

- zagadnienie klasy szkolnej jako środowiska 

edukacyjnego: style kierowania klasą, problem 

ładu i dyscypliny, procesy społeczne w 

klasie,integrację klasy szkolnej, tworzenie 

środowiska sprzyjającego postępom w nauce 

oraz sposób nauczania w klasie zróżnicowanej 

pod względem poznawczym, kulturowym, 

statusu społecznego lub materialnego; 

- współczesne koncepcje nauczania i cele 

kształcenia – źródła, sposoby ich formułowania 

 

 

K_W01 

 

 

K_W07 

 

 

 

 

 

 

K_W01 

K_W07 

 

Wykład, 

ćwiczenia 

Kolokwium, 

dyskusja 

Referat studenta 
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B8_W4 

 

 

 

B8_W5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B8_W6 

 

 

 

 

 

 

B8_W7 

 

oraz ich rodzaje; zasady dydaktyki, metody 

nauczania, treści nauczania i organizację 

procesu kształcenia oraz pracy uczniów ; 

- zagadnienie lekcji jako jednostki 

dydaktycznej oraz jej budowę, modele lekcji i 

sztukę prowadzenia lekcji, a także style i 

techniki pracy z uczniami; interakcje w klasie; 

środki dydaktyczne; 

- konieczność projektowania działań 

edukacyjnych dostosowanych do 

zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów, 

w szczególności możliwości psychofizycznych 

oraz tempa uczenia się, a także potrzebę i 

sposoby wyrównywania szans edukacyjnych, 

znaczenie odkrywania oraz rozwijania 

predyspozycji uzdolnień oraz zagadnienia 

związane z przygotowaniem uczniów do 

udziału w konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych; autonomię dydaktyczną 

nauczyciela; 

- sposoby i znaczenie oceniania osiągnięć 

szkolnych uczniów: ocenianie kształtujące w 

kontekście efektywności nauczania, 

wewnątrzszkolny system oceniania, rodzaje i 

sposoby przeprowadzania sprawdzianów i 

egzaminów zewnętrznych; tematykę oceny 

efektywności dydaktycznej nauczyciela i 

jakości działalności szkoły oraz edukacyjną 

wartość dodaną; 

- kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i 

wychowawcze nauczyciela, w tym potrzebę 

rozwoju zawodowego, znaczenie autorytetu 

nauczyciela oraz jego współpracę z rodzicami i 

opiekunami uczniów 

K_W08 

 

 

K_W01 

K_W07 

K_W08 

 

 

K_W05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_W05 

 

 

 

 

 

 

 

K_W12 

K_W07 

 

 

B8_U1 

 

 

B8_U2 

 

B8_U3 

B8_U4 

 

B8_U5 

 

 

B8_U6 

 

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 

- zidentyfikować potrzeby dostosowania metod 

pracy do klasy zróżnicowanej pod względem 

poznawczym, kulturowym, statusu społecznego 

lub materialnego; 

- zaprojektować działania służące integracji 

klasy szkolnej;  

- dobierać metody nauczania do nauczanych 

treści i zorganizować pracę uczniów; 

- wybrać model lekcji i zaprojektować jej 

strukturę; 

- zaplanować pracę z uczniem zdolnym, 

przygotowującą go do udziału w konkursie 

przedmiotowym lub współzawodnictwie 

sportowym; 

- dokonać oceny pracy ucznia i zaprezentować 

ją w formie oceny kształtującej; 

 

 

 

K_U02 

 

 

K_U10 

 

K_U02 

K_U03 

K_U10 

K_U12 

 

K_U12 

K_U06 

 

K_U03 

 

 

 

 

ćwiczenia 

 

 

 

 

 

Wykład, 

ćwiczenia 

Kolokwium, 

dyskusja 

Referat studenta 

 

 

 

B8_K1 

W zakresie kompetencje społecznych 

absolwent gotów jest do: 
 

 

K_K09 

 

warsztaty 

 

Aktywność na 

zajęciach, 
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- twórczego poszukiwania najlepszych 

rozwiązań dydaktycznych sprzyjających 

postępom uczniów; 

 

 zabieranie  głosu w 

dyskusji 

 Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

2 pkt ECTS 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS 

uzyskanych w ramach tych 

zajęć: 

wykład 

ćwiczenia 

konsultacje 

 

w sumie: 

ECTS 

15 h 

15 h 

5 h 

 

35 h 

1,3 

15 h 

15 h 

5 h 

 

35 h 

1,3 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

praca w bibliotece  

przygotowanie do zaliczenia 

praca z lekturą 

przygotowanie referatu 

 

w sumie:   

ECTS 

5 h 

5 h 

5 h 

3h  

 

18 h 

0,7 

5 h 

5 h 

5 h 

3h  

 

18 h 

0,7 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana 

z tym liczba punktów 

ECTS: 

ćwiczenia 

przygotowanie referatu 

 

 

w sumie:   

ECTS 

15 h 

3 h 

 

 

18 h 

0,7 

15 h 

3 h 

 

 

18 h 

0,7 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

Treści kształcenia:  

 

Wykłady: 

1. Dydaktyka ogólna jako subdyscyplina pedagogiki  

• zmienność przedmiotu i zadań dydaktyki ogólnej w historii 

dyscypliny; 

• dydaktyka ogólna a inne subdyscypliny pedagogiki; 

• związek dydaktyki z innymi naukami; 

• współczesne koncepcje metodologiczne dydaktyki ogólnej. 

2. Podstawowe pojęcia dydaktyczne i łączące je relacje. 

• Uczenie się, nauczanie, kształcenie i samokształcenie, wychowanie i 

samowychowanie sytuacja dydaktyczno-wychowawcza, cele 

kształcenia, treści kształcenia, zasady kształcenia, metody 

nauczania-uczenia się, formy organizacyjne, środki dydaktyczne, 

osiągnięcia szkolne ucznia,  

3. Struktura procesu kształcenia ogólnego 

• ogniwa procesu kształcenia i ich charakterystyka; 

• czynności ucznia i nauczyciela w obszarze różnych ogniw procesu 

kształcenia. 

4. Cele kształcenia i ich uwarunkowania:  

• kontrowersje wokół stanowienia celów kształcenia; 

• uwarunkowania treści celów kształcenia;  

• podmioty stanowienia celów kształcenia; 

• wybrane koncepcje formułowania celów kształcenia. 

5.Treści kształcenia:  
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• znaczenia terminu treści kształcenia i ich konsekwencje dla 

konstruowania procesu dydaktycznego; 

• źródła treści kształcenia; kryteria oraz zasady ich doboru i 

układu; 

• teorie doboru treści kształcenia 

• tendencje modernizacji treści kształcenia; 

6. Metody nauczania – uczenia się 

• pojęcie i klasyfikacja metod uczenia się – nauczania; 

• strategie kształcenia a metody nauczania i uczenia się; 

• charakterystyka wybranych metod nauczania: 

 metody ułatwiające uczniom asymilację wiedzy; 

 metody służące rozwijaniu myślenia i działania twórczego 

uczniów; 

 metody waloryzacyjne w uczeniu się uczniów; 

 metody kształtowania umiejętności praktycznych; 

kryteria doboru metod uczenia się i nauczania. 

7. Teoria kształcenia wielostronnego 

• geneza i treść kształcenia wielostronnego; 

• proces kształcenia, a strategie działań dydaktycznych uczniów i 

nauczycieli; 

• kierunki rozwoju teorii kształcenia wielostronnego. 

8.Formy organizacyjne kształcenia 

• formy organizacyjne nauczania-uczenia się; 

• system klasowo-lekcyjny i kierunki jego modernizacji; 

• formy organizacyjne w pracy uczniów na zajęciach szkolnych; 

• praca domowa ucznia. 

9. Środki dydaktyczne w procesie nauczania. 

• Funkcje środków dydaktycznych; 

• Typologia środków dydaktycznych; 

• Warunki ich poprawnego wykorzystania i konstruowania przez 

nauczyciela i uczniów. 

10.Wybrane systemy dydaktyczne XIX/XX wieku. 

• Pojęcie systemu dydaktycznego; 

• Wkład J.F.Herbarta do teorii i praktyki edukacyjnej; 

• Poglądy dydaktyczne J.Dewey’a; 

• Współczesne kierunki rozwoju dydaktyki. 

Tendencje zmian w praktyce szkolnej XXI w. 

11.Rezultaty procesu kształcenia:  

• cele a wyniki kształcenia; 

• podstawowe kategorie wyników nauczania – uczenia się; 

• poznawanie rezultatów kształcenia; 

• ewaluacja formatywna i konkluzywna procesu kształcenia; 

• uwarunkowania powodzeń i niepowodzeń szkolnych ucznia; 

• proces narastania niepowodzeń szkolnych; 

• rozpoznawanie niepowodzeń szkolnych jako warunek ich 

zapobiegania; 

• profilaktyka i terapia niepowodzeń szkolnych. 

 

Ćwiczenia 

1. Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie w tematykę zajęć. 

2. Cele operacyjne lekcji – ćwiczenia praktyczne. 

3,4. Metody nauczania – uczenie się: praktyczne zastosowanie. 

5,6. Strategie kształcenia:  strategia informacyjna, strategia problemowa, 

strategia emocjonalna, strategia operacyjna. 

7. Środki dydaktyczne w procesie nauczania: praktyczne zastosowanie. 

8. Kolokwium. 
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9,10. Formy organizacyjne nauczania – kształcenie – system klasowo – 

lekcyjny, lekcja i jej struktura, rodzaje toków lekcyjnych (lekcja podająca, 

problemowa, ćwiczeniowa, eksponująca), nauka domowa uczniów, 

zajęcia pozaszkolne.  

11. Sposoby planowania procesu nauczania – pojęcie planowania i 

organizacji, metody planowania dydaktycznego. 

12. Proces samokształcenia. 

13. Kolokwium. 

14. Zajęcia podsumowujące.   

 

 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Metody dydaktyczne:  

• Metody eksponujące – prezentacje multimedialne, 

pokaz połączony z przeżyciem 

• Metody aktywizujące – symulacje, burza mózgów, 

metaplan 

• Metody podające – wykład, objaśnienie lub 

wyjaśnienie, opis 
* Warunki i sposób 

zaliczenia  

Aktywność i frekwencja podczas zajęć: 40%, kolokwium pisemne: 30%, 

ocena indywidualnego projektu: 30%. 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach,  

 

Obecność na ćwiczeniach i wykładach obowiązkowa.  

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Na ocenę bdb 90% i więcej; na db 80%; na dst 60%.  

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Zaliczenie nieobecności w formie referatu z tematu opuszczonych zajęć.  

Zalecana literatura: Literatura podstawowa: 

 

1. Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków, 2001 

2. Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna, Warszawa, 2000 

3. Janowski A., Pedagogika praktyczna. Zarys problematyki, zdrowy 

rozsądek, wyniki badań, Warszawa, 2002 

4.   Kruszewski K., Konarzewski K. (red.), Sztuka nauczania, cz.I,II, 

Warszawa, 2002 

5.   Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa, 1987 i 

nast. 

6.   Podstawy edukacji, Krosno, 1994 

7.   Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń, 1998 

 

Literatura uzupełniająca 

1. Biernacka D., Od słowa do działania. Przegląd współczesnych metod 

kształcenia, Warszawa, 2001 

2. Fisher R., Uczymy jak myśleć ,Warszawa, 1999, 

3. Fisher R., Uczymy jak się uczyć, Warszawa, 1999, 

4. J.Łysek(red.), Niepowodzenia szkolne, Kraków, 1998 

5. Perrott B., Efektywne nauczanie, Warszawa, 1995 

6. Phillips D.C., Soltis J.F., Podstawy wiedzy o nauczaniu, Gdańsk, 2003 

Reid J-A., Forrestal P., Cook J., Uczenie się w małych grupach, Warszaw, 

1996 
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B9. Teoria Wychowania Fizycznego    

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów) 

 

Teoria Wychowania Fizycznego   (B9) 

 

 

Nazwa przedmiotu (j. ang): 
 

Theoryof Physical Education 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/2020 

Semestr: 2 

Koordynator przedmiotu: Dr Adam Przybysz 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Poprzez realizację   treści w zakresie nauczanego przedmiotu, student ma:  

w ramach wykładów: 
- zdobyć wiedzę na temat miejsca wychowania fizycznego w edukacji oraz w kulturze fizycznej 

(poznanie poglądów nt.), 

- zapoznać się  z teorią i prawidłowościami wyjaśniającymi oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm oraz środkami 

społecznymi na osobowość w procesie kształcenia i wychowania fizycznego, 
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- poznać  hierarchię celów (z podziałem na instrumentalne i kierunkowe) oraz funkcje (z podziałem na biologiczne i 

społeczno- dydaktyczne), 

- zdobyć  wiedzę w zakresie prakseologii  i aksjologii w odniesieniu do szkolnej kultury fizycznej. 

Z kolei poprzez  ćwiczenia audytoryjne student ma:    

- posiąść  kompetencje w zakresie dbałości  o wszechstronny rozwój człowieka tj. nie tylko o ciało  i jego sprawność, ale 

także w aspekcie intelektualnym, społecznym, moralnym i duchowym, 

- być przygotowany do prowadzenia zajęć  w odniesieniu do celów i zadań doraźnych (operacyjnych i etapowych), ale także  

zadań odległych (perspektywicznych), 

- opanować wiedzę nt. organizacji i przebiegu procesu realizacji szkolnego wychowania fizycznego poprzez nie tylko samą 

jednostkę lekcyjną, ale również poprzez kręgi pośrednie i najszersze (zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ). 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć według 

planu studiów: 

st. stacjonarne: sem. 2- W. 15 godz. ćw. 30  

st. niestacjonarne: sem. 2- W. 10 godz. ćw 20 godz,  

 

 

 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

 

Kod efektu 

przedmiotu 
Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

 z KEU 
Forma zajęć 

dydaktycznyc

h 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia 

się  

B9_ WO1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B9_ WO2 

1. Student zna zagadnienia: 

Kultury fizycznej jako ogól uznawanych wartości, 

utrwalonych zachowań w odniesieniu do ludzkiego ciała, 

kryteria i definicje kultury fizycznej, wychowania 

fizycznego jako elementu wychowania i jednocześnie 

podstawowej formy uczestnictwa w kulturze, 

międzypokoleniowego przekazu wzorów, kulturowych 

dotyczących ciała, miejsca teorii wychowania fizycznego 

w systemie nauk, rozwoju myśli teoretycznej- ewolucji 

poglądów na temat istoty i celów wychowania 

fizycznego. 

2. Student prezentuje zagadnienia w zakresie 

kształtowania kompetencji technologicznych i 

aksjologicznych dotyczących dbałości o ciało w aspekcie 

zadań doraźnych i odległych, celów wychowania 

fizycznego, czynników, środków, warunków 

 

K_W01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_WO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykład 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia,  

Praca 

indywidual

na i w 

grupie 

 

Ocena stopnia 

opanowanej wiedzy 

egzamin 

 

 

 

 

 

Ocena stopnia 

opanowanej wiedzy 

- 

kolokwium 

zaliczeniowe 

B9_ WO3  Prezentuje zagadnienia w zakresie  kształtowania  

kompetencji technologicznych i  aksjologicznych dotyczących dbałości o ciało  

w aspekcie zadań doraźnych i odległych celów  

wychowania fizycznego, czynników, środków,  

warunków(D.1/E.1W.15) 

K_WO4 

 

Ćwiczenia  

Praca 

indywidual

na i w 

grupie 

Prezentacja 

multimedialna, 

praca indywidualna 

i w grupie 

B9_ WO4 Zna pojęcia dotyczące założeń  

prakseologicznych  oraz wychowanie fizyczne  

 i zdrowotnego (D.1/E.1W.14) 

K_WO6 

 

Wykład Praca w  grupach 

B9_U01  

 

 

 

B9_U02  

 

 

 

Potrafi przedstawić: problem wychowania fizycznego 

jako przedmiotu nauczania, jego cele i funkcje oraz 

kwestie oceny w wychowaniu fizycznym(D.1/E.1U.3) 
Umie realizować cele wychowania fizycznego poprzez 

różne formy zajęć min. lekcyjnych, pozalekcyjnych i 

pozaszkolnych (D.1/E.1U.5) 

K_UO6 

 

 

 

K_ U09 

 

Ćwiczenia 

 

 

Praca indywidualna  

i w grupach 
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B9 _U03 

Umie pokazać istotny związek między wychowaniem 

fizycznym, a wychowaniem zdrowotnym (D.1/E.1U.3) 

K_U12 Ćwiczenia 

 

Praca indywidualna  

i w grupach 

B9_K01 Ma przekonanie o potrzebie sumiennego 

przygotowywania się do swojej pracy, przejawia dużą 

inwencję twórczą, a także  zaangażowanie podczas 

pracy indywidualnej i grupowej (D.1/E.1K.6) 

K_K01 Ćwiczenia 

praktyczne 

i 

teoretyczne

, praca 

indywidual

na i w 

grupie,   

Sprawdzian 

praktyczny i 

teoretyczny. Ocena 

przygotowania do 

zajęć, terminowość 

oddawania prac, 

scenariuszy zajęć 

 

B9 _K02 
Przejawia dużą inwencję twórczą, a także  zaangażowanie 

podczas pracy indywidualnej i grupowej. (D.1/E.1K.5) 

K_K02 Ćwiczenia 

 

Praca indywidualna  

i w grupach 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 
 2 punkty ECTS   

 

 st
ac

jo
n
ar

n
e 

 n
ie

st
ac

jo
n
ar

n
e 

  

A. Liczba godzin 

wymagających 

bezpośredniego udziału  
nauczyciela z podziałem na 

typy zajęć oraz całkowita 

liczba  
punktów ECTS osiąganych 

na tych zajęciach: 

Wykład 

Ćwiczenia projektowe (audytoryjne) m.in. praca 

indywidualna i w grupach 

Konsultacje 

 

w sumie:  

ECTS 

15 godz. 

 

30 godz. 

2 godz. 

 

47 

1,8 

15 

 

15 

5 

 

35 

1,2 

B. Poszczególne typy zadań 

do samokształcenia 

studenta (niewymagających 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela) wraz z 

planowaną średnią liczbą 

godzin na każde i 

sumaryczną liczbą ECTS:  

Przygotowanie się studentów do zajęć m.in. praca z książką 

oraz w sieci internetowej 

Przygotowanie się do egzaminu 

Przygotowanie  przez studentów prezentacji 

 

w sumie 

ECTS 

 

 

2 

5 

2 

 

9 

0,2 

 

15  

5 

2 

 

22 

0,8 

C. Liczba godzin 

praktycznych / 

laboratoryjnych w ramach 

przedmiotu oraz związana 

z tym liczba punktów 

ECTS: 

Ćwiczenia projektowe (audytoryjne) m.in. praca 

indywidualna i w grupach 

Przygotowanie  przez studentów prezentacji 

 

w sumie  

ECTS 

 

30 

2 

 

32 

1,2 

 

15 

2 

 

17 

0,6 

 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w 

ramach 

poszczególnych 

form zajęć: 

Semestr II 

Wykłady: 

1. Kultura fizyczna, jako ogół uznawanych wartości i utrwalonych zachowań  

w odniesieniu do ludzkiego ciała. Kryteria i definicje kultury fizycznej. 

2. Wychowanie fizyczne, jako element wychowania, a jednocześnie podstawowa 

forma uczestnictwa w kulturze. Międzypokoleniowy przekaz wzorów 

kulturowych dotyczących ciała. Miejsce teorii wychowania fizycznego w 

systemie nauk. 

3. Rozwój myśli teoretycznej – ewolucja poglądów na temat istoty i celów 

wychowania fizycznego. 
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4. Wychowanie fizyczne, jako przedmiot nauczania – cele i funkcje. Ocena  

w wychowaniu fizycznym. 

5. Kształtowanie kompetencji technologicznych i aksjologicznych w zakresie 

dbałości  

o ciało w aspekcie zadań doraźnych i odległych wychowania fizycznego. 

Czynniki, środki, warunki. 

6. Założenia prakseologiczne wychowania fizycznego. Wychowanie Fizyczne 

pozaszkolne. Elementy wychowania zdrowotnego. 

7. Nowe koncepcje pedagogiczne w wychowaniu fizycznym. 

Ćwiczenia audytoryjne: 

1. Kultura fizyczna jako ogół uznawanych wartości i utrwalonych zachowań  

w odniesieniu do ludzkiego ciała. Kryteria i definicje kultury fizycznej.  

2. Wychowanie fizyczne, jako element wychowania, a jednocześnie podstawowa 

forma uczestnictwa w kulturze. Miejsce teorii wychowania fizycznego w systemie 

nauk. 

3. Rozwój myśli teoretycznej – ewolucja poglądów na temat istoty i celów 

wychowania fizycznego.  

4. Wychowanie fizyczne jako przedmiot nauczania – cele i funkcje. Kształtowanie 

kompetencji technologicznych i aksjologicznych w zakresie dbałości o ciało  

w aspekcie zadań doraźnych i odległych wychowania fizycznego. 

5. Założenia prakseologiczne wychowania fizycznego. Wychowanie Fizyczne 

pozaszkolne.  

6. Elementy wychowania zdrowotnego.  

Nowe koncepcje pedagogiczne w wychowaniu fizycznym. 

Metody i 

techniki 

kształcenia:  

- metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie, pogadanka 

- metody problemowe: wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna  

- metody praktyczne: prezentacje własne studentów, praca indywidualna 

 i w grupach.  
* Warunki i 

sposób zaliczenia 

poszczególnych 

form zajęć, w tym 

zasady zaliczeń 

poprawkowych, a 

także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział w wykładach i ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem zajęć. 

Dopuszcza się dwie  nieusprawiedliwione nieobecność na wykładach i jedną na ćwiczeniach  w 

semestrze. Po  semestrze zaliczenie kolokwium sprawdzającego  wiedzę z omawianego materiału 

podczas ćwiczeń.  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń 

* Zasady udziału 

w poszczególnych 

zajęciach, ze 

wskazaniem, czy 

obecność studenta 

na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania 

oceny końcowej: 

Ocena końcowa z przedmiotu: 

-  frekwencja i aktywność na ćwiczeniach 25% 

-  prezentacja multimedialna  30% 

- odpowiedzi ustne 15% 

- kolokwium zaliczeniowe 30 % 

Ocena końcowa przedmiotu  to średnia arytmetyczna oceny wystawionej z ćwiczeń 60%  

oraz oceny z egzaminu 40 % .  

* Sposób i tryb 

wyrównywania 

zaległości 

powstałych 

wskutek 

nieobecności 

studenta na 

Udział w konsultacjach i samodoskonalenie na zajęciach , opracowanie konspektu i prowadzenie 

zajęć ze studentami 



82 
 

zajęciach: 

Wymagania 

wstępne i 

dodatkowe, 

szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Świadomość  uczestniczenia człowieka w kulturze fizycznej oraz formy jej realizacji.  
Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka 

Zalecana 

literatura: 

 

1. Demel M.. 1999, O trzech wersjach wychowania fizycznego, Kraków  

2. Grabowski H.  1997, Teoria fizycznej edukacji, AWF, Kraków  

 3.Maszczak T., (red.). 2007 : Edukacja fizyczna w nowej szkole. AWF, Warszawa 2007. 

 4. Osiński W. 2011 , Teoria wychowania fizycznego, AWF, Poznań  

5.  Pańczyk W., Warchoł K. , 2008, W kręgu teorii, metodyki i praktyki współczesnego wychowania 

fizycznego. Wydanie II uzupełnione. Uniwersytet Rzeszowski, 

 6. Pańczyk W., Warchoł K. (red.). 2011. Nowe – bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne 

(poszukiwania), UniwersytetRzeszowski2011. 

 7. Warchoł K., Cynarski W.J. (2011), Wybrane problem współczesnej teorii i metodyki 

wychowania fizycznego, seria: Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie, nr 51, Krosno, 

część 1. 

 8. Warchoł K. 2010. Wybrane zagadnienia z pedeutologii wychowania fizycznego, PWSZ Krosno 

2010. 

 9. Warchoł K. , 2015. Podstawy metodyki współczesnego wychowania     fizycznego, 

Wydawnictwo Oświatowe Fosze, Rzeszów 2015. 

Literatura uzupełniająca:  

 1. Demel M. 1986. Teoria wychowania fizycznego dla pedagogów, PWN Warszawa 1986. 

 2. Drabik J. 1997 Aktywność, sprawność i wydolność fizyczna, jako miernik zdrowia, AWF 

Gdańsk  

3. Osiński W. 2003, Antropomotoryka, wyd. 2 , AWF Poznań . 

4. Osiński W. 2002, Zarys teorii wychowania fizycznego, AWF, Poznań . 

 5. Przybysz  A. 2007. O szkole i nauczycielu jako sprzymierzeńcach, w kształtowaniu pełnej 

osobowości ucznia, ,,Lider”, Warszawa, nr 11. 

 6.Woynarowska B. 2010,  Edukacja zdrowotna, Podręcznik akademicki, WPWN, Warszawa . 

7. Czasopisma: ,,Lider”, ,,Wychowanie fizyczne i zdrowotne” 
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C1. Antropomotoryka 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Antropomotoryka (C1) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kinanthropology 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: Polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 6 

Koordynator przedmiotu: dr Wojciech Gołąb 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Celem przedmiotu jest:  
- przekazywanie studentom wiedzy o prawidłowościach rozwoju motorycznego człowieka w poszczególnych 

okresach ontogenezy, genetycznych i środowiskowych uwarunkowania ruchu, 
- poznanie pomiarów sprawności ciała ludzkiego, metod kontroli rozwoju motorycznego dzieci i młodzieży, 

diagnozowania i prognozowania rozwoju na użytek wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i rehabilitacji, 

- przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach wychowania fizycznego, sportu i rekreacji 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

st. stacjonarne ćw. 30 godz., wykład - 15 godz. 

st. niestacjonarne ćw. 15 godz., wykład - 15 godz.  

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie z 

KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji 

i oceny efektów uczenia 

się  

 

C1_W01, 

 

 
C1_W02 
 
C1_W03 

w zakresie wiedzy: 
1. Zna przebieg rozwoju motorycznego 

człowieka i jego uwarunkowania czynnikami 

endo- i egzogennymi z uwzględnieniem 

czynnika ruchu 
2. Posiada znajomość metod oceny sprawności 

fizycznej (D.1.W10)  

 
K_W01 

 
K_W03 
K_W04 
 
K_W06 

 

wykład, 

ćwiczenia 

 

zaliczenie, 

egzamin 
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 3. Zna podstawowe teorie dotyczące 

wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie 

różnorodne uwarunkowania tych procesów oraz 

przebieg procesu pedagogicznego 

 

K_W08 

 

C1_U01 
 
C1_U02 
C1_U03 

 

w zakresie umiejętności: 

1. Potrafi przeprowadzać pomiary sprawności 

fizycznej przy pomocy prób i testów 
2. Potrafi ocenić i rozwijać sprawność ruchową 

(D.1.U11) 
3. Umie kontrolować i ocenić poziom oraz 

tempo rozwoju motorycznego z odniesieniem do 

norm rozwojowych (D.1.U9). 

 
K_U05 
 
K_U09 
K_U02 
K_U09 

 

ćwiczenia 

 

przeprowadzenie 

pomiarów, 

zaliczenie, 

egzamin 

 

C1_K01 

 

 

C1_K02 

w zakresie kompetencji społecznych: 

1. Ma świadomość wiedzy w zakresie 

znajomości rozwoju motorycznego człowieka, 

przydatności jego kontroli i sposobów oceny. 
2. Jest przekonany o potrzebie współpracy z 

różnymi instytucjami publicznymi w celu 

promocji aktywności fizycznej w zdrowym stylu 

życia. 
3. Potrafi współdziałać w grupie przy 

przygotowaniu i przeprowadzaniu testów 

sprawnościowych, zbieraniu informacji i 

interpretacji wyników. 
4. Potrafi samodzielnie przygotować referat oraz 

przedstawić go przed szerszym gronem przy 

pomocy sprzętu multimedialnego. 

 
K_K01 
 

 

K_K08 

 

wykład, 

ćwiczenia 

 

przeprowadzenie 

pomiarów, 

zaliczenie, 

egzamin 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

2 stacjonarne niestacjonarne 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład + test egzaminacyjne 
Ćwiczenia  
konsultacje 
W sumie: 
ECTS 

15 
30 
2 
47 
1,7 

15 
15 
5 
35 
1,0 

B. Formy aktywności 

studentów ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą punktów 

ECTS: 

przygotowanie ogólne  
praca w bibliotece  
praca w sieci  
 
w sumie:   
ECTS 

5 
2 
2 
 
9 
0,3 

15 
7 
8 
 
30 
1,0 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia  
Przygotowanie i prezentacja referatu 
Przygotowanie i prowadzenie baterii testów 

sprawności ruchowej 
w sumie: 
ECTS 

30 
3 
4 
37 

1,2 

15 
3 
4 
22 
0,7 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

Wykłady: 
1. Motoryczność człowieka - obszar badan i przedmiot studiów. Struktura 

motoryczności - uwarunkowania, przejawy, sprawność motoryczna.  
2. Czynność ruchowa jako podstawowy atrybut życiowej aktywności człowieka.  
3. Koordynacja motoryczna jako system organizacji informacji.  
4. Motoryczne uczenie się i nauczanie. 
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5. Genetyczne uwarunkowania cech ilościowych ze szczególnym uwzględnieniem 

predyspozycji motorycznych. Dziedziczenie wielogenowe, analiza wariancji 

fenotypowej.  
6. Odziedziczalność a wytrenowalność.  
7. Rozwój ruchowy człowieka w ontogenezie. Czynniki rozwoju osobniczego: 

endogenne – genetyczne, czynniki endogenne – niegenetyczne (paragenetyczne) – 

wiek rodziców, kolejność urodzenia, czynniki egzogenne biogeograficzne, czynniki 

egzogenne społeczno-ekonomiczne. 
Charakterystyka poszczególnych okresów rozwoju ruchów w ontogenezie – okresy: 

noworodka, niemowlęctwa, dzieciństwa niezróżnicowanego płciowo, dzieciństwa 

zróżnicowanego płciowo, dojrzewania, młodzieńczego, dorosłego, dojrzałego i 

starości. 
8. Somatyczne i rozwojowe uwarunkowania sprawności motorycznej - aspekty 

teoretyczne i implikacje praktyczne (ocena szkolna).  
9. Zasady konstruowania skal punktowych i ich zastosowanie w ocenie sprawności 

motorycznej. Skutki ograniczonej aktywności fizycznej i możliwości 

przeciwdziałania.  
10. Wpływ aktywności ruchowej na procesy rozwoju motorycznego. 
 
Ćwiczenia (audytoryjne/laboratoryjne/ projektowe, warsztaty itp): 
1. Koncepcje ujmowania zagadnień motoryczności. 
Uwarunkowania i przejawy motoryczności człowieka: podstawowe pojęcia, struktura 

(strona potencjalna i efektywna).  
2. Ogólne i specyficzne zdolności motoryczne.  
3. Cechy ruchu jako właściwości jego przebiegu w czasie i przestrzeni.  
4. Rozwój zdolności motorycznych na tle ich predyspozycji.  
5. Rozwój motoryczny człowieka w ontogenezie.  
6. Sterowanie i regulacja ruchem i postawa ciała. Proces uczenia się i nauczania 

czynności ruchowej. 
7. Diagnostyka motoryczna. Pomiar, a testowanie. Testy motoryczne, kryteria 

podziału testów motorycznych. 
8. Sprawność motoryczna. Ocena sprawności motorycznej młodzieży w wieku 

szkolnym i u dorosłych. 
9. Przegląd i ocena wybranych testów sprawności motorycznej. Przegląd i ocena 

testów uzdolnień ruchowych. 
Metody i techniki 

kształcenia:  

wykład,  

ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne (testy sprawności ruchowej) 

* Warunki i sposób 

zaliczenia 

poszczególnych form 

zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem zajęć. 

Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Zaliczenie 

kolokwium sprawdzającego znajomość wiedzy zdobytej na ćwiczeniach. 
Przygotowanie i przedstawienie referatu na temat wybranych zagadnień zdolności 

motorycznych. 

* Zasady udziału 

w poszczególnych 

zajęciach, ze 

wskazaniem, 

czy obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
1. Ćwiczenia 
obecność oraz aktywność za zajęciach 10%,  
samodzielne przedstawienie referatu 10%,  
kolokwia 10%  
zaliczenie pisemne 70% 
2. Egzamin  
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Sprawdzian wiadomości - 100% 
Kryteria oceny końcowej: 
Zaliczenie – 50% 
Egzamin – 50% 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach i samodoskonalenie, zaliczenie brakujących zajęć, 

Wymagania wstępne 

i dodatkowe, szczególnie 

w odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Anatomia, Antropologia, Fizjologia, Teoria wychowania fizycznego, Teoria sportu 

Zalecana literatura: 

 

Literatura podstawowa: 

1. W. Osiński: Antropomotoryka. AWF, Poznań 2003. 

2. J. Szopa, E. Mleczko, S. Żak: Podstawy antropomotoryki. PWN, Warszawa-

Kraków 1996. 

3.W. Ljach: Kształtowanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży. COS, 

Warszawa 2003. 

4. J. Raczek, W. Mynarski, W. Ljach: Kształtowanie i diagnozowanie 

koordynacyjnych zdolności motorycznych. AWF, Katowice 2002. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. B. Czabański: Kształcenie psychomotoryczne. AWF, Wrocław 2000. 

2. R. Przewęda: Rozwój somatyczny i motoryczny. WSiP Warszawa 1973. 

3. H. Grabowski, J. Szopa: Eurofit. AWF Kraków 1989. 

 
 

 

 

 

 

 

 

C2.Biomechanika  

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Biomechanika (C2) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Biomechanics  

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 
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Język wykładowy: Polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 3 

Koordynator przedmiotu: dr Wojciech Gołąb 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Celem przedmiotu jest:  
- zapoznanie studentów z pojęciami i zasadami mechaniki ogólnej i biomechaniki umożliwiającymi stosowanie 

ogólnych praw i zasad mechaniki do opisu i analizy zjawisk związanych ze sportowym aspektem ruchu człowieka, 
- przekazanie studentom wiedzy o metodach biomechanicznych, pozwalających na uzyskanie charakterystyk ruchu 

oraz analizę czynności motorycznych człowieka, 
- poznanie wymiarów i ruchomości poszczególnych części ciała ludzkiego,  
- dostarczenie informacji na temat związków między działaniem ruchowym a zdolnościami motorycznymi, 
- zapoznanie z działaniem i praktycznym zastosowaniem aparatury kontrolno-pomiarowej. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć według 

planu studiów: 

st. stacjonarne ćw. 15 godz., wykład - 15 godz. 

st. niestacjonarne ćw. 10 godz., wykład - 10 godz.  

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji 

i oceny efektów 

uczenia się  

 

C2_W01 
C2_W02 
 

 
C2_W03 

 

w zakresie wiedzy: 

1. Zna pojęcia i terminologie biomechaniczną.  
2. Posiada znajomość makroskopowej budowy 

organizmu człowieka i zasad jego funkcjonowania. 

Zna własności biomechaniczne układu biernego, 

układu mięśniowego człowieka 
3. Objaśnia i opisuje biomechaniczne akty ruchowe 

i statyki człowieka, charakteryzuje i rozróżnia 

postawy i ruchy człowieka w tym zmiany związane 

z obciążeniami zewnętrznymi. 

 
K_W02 
 
K_W04 

 

 
K_W03 

 

 

wykład, 

ćwiczenia 

 

zaliczenie, 

egzamin 

 
C2_U01 

 
C2_U02 

w zakresie umiejętności: 

1. Potrafi samodzielnie dokonać pomiaru i oceny 

siły pojedynczych zespołów mięśniowych. 
2. Potrafi posługiwać się sprzętem i aparaturą 

pomiarową. 

 
K_U01 

 
K_U09 

 

ćwiczenia 

przeprowadzenie 

pomiarów, 

opracowanie 

wyników 

 

C2_K01 

 

C2_K02 

w zakresie kompetencji społecznych: 

1. Ma świadomość wiedzy w zakresie znajomości 

budowy, ruchomości i odporności ciała ludzkiego. 
2. Jest przekonany o potrzebie współpracy z 

różnymi instytucjami publicznymi w celu promocji 

aktywności fizycznej w zdrowym stylu życia.  
3. Jest w stanie wytłumaczyć podstawowe prawa 

fizyki dotyczące ludzkiego ciała zwłaszcza w 

zakresie jego poruszania. 

 
K_K01 
 
K_K08 

 

wykład, 

ćwiczenia 

 

zaliczenie, 

egzamin 

     

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 2 stacjonarne niestacjonarne 
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ECTS: (A + B) 2 2 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład + testy egzaminacyjne 
Ćwiczenia  
W sumie: 
ECTS 

15 
15 
30 

1 

10 
10 
20 
0,7 

B. Formy aktywności 

studentów ramach 

samokształcenia wraz 

z planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą punktów 

ECTS: 

przygotowanie ogólne  
praca w bibliotece  
praca w sieci  
praca w grupie przy ocenie topografii sił 

mięśniowych 
w sumie:   

ECTS 

8 
5 
8 
4 

 
25 
1 

15 
5 
10 
4 

 
34 
1,3 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia  
praca w grupie przy ocenie topografii sił 

mięśniowych 

 
ECTS 

15 

4 

18 

0,7 

10 

4 

13 

0,5 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

Wykłady: 
1. Obszary zainteresowań biomechaniki: definicje, charakterystyka poszczególnych 

działów, wkład biomechaniki i jej znaczenie dla nauk o kulturze fizycznej. 
2. Pojęcia biomechaniki ogólnej i stosowanej. 
3.Podstawowe prawa i wielkości mechaniki.  
4. Posturografia. Pojęcia: równowaga, stabilność (stateczność), pozycja ciała, 

postawa, pole kontaktu, pole podparcia. Metody obróbki i analizy sygnału 

stabilograficznego. Świetlne sposoby rejestracji ruchu (fotokinemetria) – 

kinematografia, stroboskopia, technika wideo. Zastosowanie metod filmowo-

fotograficznych 
w biomechanice. Metody obróbki i analizy kinogramu. Sposoby obliczania 

parametrów kinematycznych. Warunki przejawiania siły mięśniowej. Mechanika 

połączeń stawowych. Działanie mięśnia na belkę kostną. Pojęcie kąta ścięgnowo-

kostnego i momentu siły mięśni. Zależność wyzwalanego momentu siły od kąta 

w stawie.  
Rejestracja aktywności bioelektrycznej (EMG) w pracy statycznej i dynamicznej. 

Analiza ćwiczeń statycznych. Analiza ćwiczeń dynamicznych.  
 
Ćwiczenia (audytoryjne/laboratoryjne): 
1. Metody bezpośrednie wyznaczania położenia ogólnego środka ciężkości (OSC) 

ciała człowieka. Zastosowanie dźwigni jednostronnej do wyznaczania OSC ciała 

człowieka. Części ciała jako elementy sztywne i ich środki ciężkości. Wyznaczanie 

ciężaru kończyny górnej.  
2. Metody pośrednie wyznaczania położenia OSC ciała człowieka. 
3. Pomiar momentów sił grup mięśniowych (dynamometria). Metody 

dynamograficzne do rejestracji sił reakcji (dynamogram). Interpretacja parametrów 

dynamicznych. 
4. Wyskok na platformie tensometrycznej. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

wykład, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne (pomiary momentów sił) 

* Warunki i sposób 

zaliczenia 

poszczególnych form 

zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem zajęć. 

Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Zaliczenie 

kolokwium sprawdzającego znajomość wiedzy zdobytej na ćwiczeniach. 
Przygotowanie i przeprowadzenie pomiarów momentów sił mięśniowych 

w wybranych stawach. 
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a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 
* Zasady udziału 

w poszczególnych 

zajęciach, ze 

wskazaniem, czy 

obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Kryteria oceny końcowej  
1. Ćwiczenia 
obecność oraz aktywność za zajęciach 10%,  
samodzielne wykonanie pomiarów 20%,  
zaliczenie pisemne 70% 
2. Egzamin  
Sprawdzian wiadomości - 100% 
Kryteria oceny końcowej: 
Zaliczenie – 50% 
Egzamin – 50% 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach i samodoskonalenie, zaliczenie brakujących zajęć i pomiarów, 

Wymagania wstępne 

i dodatkowe, szczególnie 

w odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Biologia, Anatomia 

Zalecana literatura: 

 
Literatura podstawowa: 

1. Bober T., Zawadzki J. – Biomechanika układu ruchu człowieka. Wrocław 

2001. 

2. Fidelus K. – Zarys biomechaniki ćwiczeń fizycznych. Warszawa 1983. 

3. Nowak L. – Materiały do ćwiczeń z biomechaniki. Kielce 1998. 

4. Nowak L. – Biomechanika dla studentów licencjackich. Kielce 2005. 

 

Literatura uzupełniająca: 
1. Doński D.D. - Biomechanika ćwiczeń fizycznych. Warszawa 1963. 
2. Ruchlewicz T., Tworzydło M. – Wybrane zagadnienia biomechaniki ćwiczeń 

fizycznych. Kraków 1976. 
3. Ernst K. – Fizyka sportu. Warszawa 1992. 
4. Buśko K., Musiał M., Wychowański M. – Instrukcje do ćwiczeń z biomechaniki. 

Warszawa 1998. 
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C3.Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne (C3) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Compensation-corrective exercises 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny (P) 

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne     

Punkty ECTS: studia stacjonarne – 2, studia niestacjonarne - 2 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/2020 

Semestr: studia stacjonarne - 3, studia niestacjonarne - 3 

Koordynator przedmiotu: Prof. ndzw. dr hab. Emilian Zadarko 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Wprowadzenie do zagadnień związanych z posturologią, poznanie  wad i błędów postawy ciała, 

wpływających na stan zdrowia i rozwój dziecka.  Analiza metod korekcji i kompensacji z 

uwzględnieniem indywidualizacji w postępowaniu korekcyjnym. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

studia stacjonarne – 15 W., 15 ćw. A 

studia niestacjonarne - 15 ćw. A 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod 

efektu 

przedmiot

u 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 
Powiązani

e z KEU 
Forma zajęć 

dydaktyczny

ch 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny 

efektów 

uczenia się  

C3_W01 w zakresie wiedzy: 

1. Wie jak przebiega rozwój człowieka i 

jakie zmiany zachodzą w organizmie 

człowieka w trakcie życia 

 

K_W04 

Wykład/Ćw. Egzamin, 

kolokwium 

C3_U01 

 

 

 

 

 

w zakresie umiejętności: 

1.Potrafi sprawdzić i określić potrzeby 

jednostki i grupy w zakresie ruchu, 

aktywności fizycznej i zdrowia. Potrafi 

wskazać nieprawidłowości w budowie ciała, 

potrafi określić wiek morfologiczny oraz 

 

K_U01 

 

 

 

 

Ćwiczenia  

Samodzielne 

prowadzenie 

zajęć,  
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C3_U01 

 

 

C3_U01 

poziom zdolności motorycznych na 

podstawie testów 

2. Potrafi dobrać ćwiczenia oraz gry i 

zabawy ruchowe w kompensacji i korekcji 

wad postawy 

3. Potrafi opracować konspekty zajęć 

korekcyjno- kompensacyjnych 

 

 

K_U02 

 

 

K_U06 

 

 

 

 

ocena 

konspektu 

C3_K01 w zakresie kompetencji społecznych: 

1.Jest praktycznie przygotowany do 

realizowania zadań zawodowych 

(dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych) wynikających z roli 

nauczyciela 

K_K09 Ćw. Obserwacja, 

aktywność 

na zajęciach 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

2 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 
Ćwiczenia praktyczne  
konsultacje 

 
w sumie: 
ECTS 

15 
15 
5 

 
35 
1,2 

- 
15 
5 

 
20 
0.8 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie ogólne do zajęć 
Praca w bibliotece  
Przygotowanie konspektu i sprawozdań 

 
w sumie: 
ECTS 

5 
10 
10 

 
25 
0,8 

10 
10 
10 

 
30 
1.2 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia praktyczne  
konsultacje 
Przygotowanie konspektu i sprawozdań 

 
w sumie: 
ECTS 

15 
5 

10 

 
30 
1 

15 
5 
10 

 
30 
1 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia w 

ramach poszczególnych form 

zajęć: 

1. Wprowadzenie w problematykę posturologii, postawa prawidłowa, 

nieprawidłowa. 

2. Charakterystyka i etiologia postawy ciała. 
3. Okresy rozwoju wady postawy ciała. 
4. Sposoby badania, klasyfikacji i oceny postawy ciała. 
5. Biomechanika i fizjologia postawy ciała 

6. Stabilizatory czynne i bierne. 
7. Rozwój postawy ciała w ontogenezie 
8. Metoda trójtorowa korekcji odchyleń w budowie ciała 
9. Wady postawy ciała i ich charakterystyka anatomiczno-patologiczna 
10. Wady postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej 

11. Skoliozy – boczne skrzywienia kręgosłupa 
12. Wady klatki piersiowej 
13. Wady kończyn dolnych 
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14. Wady stóp 
15. Zasady postępowania kompensacja i korekcja 

Ćwiczenia audytoryjne  
1. Systematyka ćwiczeń korekcyjnych i kompensacyjnych 
2. Pozycje wyjściowe do ćwiczeń korekcyjnych 
3. Wskazania do gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 

4. Badanie postawy ciała wybranymi metodami. 
5. Dobór ćwiczeń oraz gier i zabaw ruchowych w kompensacji i 

korekcji wad w płaszczyźnie czołowej 
6. Dobór ćwiczeń oraz gier i zabaw ruchowych w kompensacji i 

korekcji wad w płaszczyźnie strzałkowej 

7. Dobór ćwiczeń oraz gier i zabaw ruchowych w kompensacji i 

korekcji wad kończyn dolnych 
Metody i techniki 

kształcenia:  

wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia audytoryjne 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także warunki 

dopuszczenia do egzaminu: 

- obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem 

zajęć, dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze 
- właściwe opracowanie sprawozdań, konspektów zajęć lekcyjnych o 

określonej tematyce 
- aktywność na zajęciach 
- zaliczenie kolokwium 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

- frekwencja 
- aktywny udział w zajęciach 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych 

w oparciu o następujące kryteria: 
- Frekwencja i aktywność na zajęciach: 10% 
- przygotowanie sprawozdań – 20% 
- przygotowanie konspektu i prowadzenie ćw. - 30% 
- kolokwium – 40% 
Waga przedmiotu wykład 0,4  ćwiczenia 0,6  

* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

- konsultacje 
- samodoskonalenie 
 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do sekwencyjności 

przedmiotów:  

Posiada wiedzę w zakresie anatomii człowieka i  gimnastyki podstawowej  
 

Zalecana literatura: Literatura podstawowa: 
Kasperczyk T.: Wady postawy ciała diagnostyka i leczenie, FHU „Kasper” 

Kraków, 
Zeyland –Malawka E.: Ćwiczenia korekcyjne, AWF Gdańsk, 
Literatura uzupełniająca: 
-  Kowalski I.M., Hurmo L.: Zaburzenia postawy ciała w wieku 

rozwojowym, UWM Olsztyn, 
- J. Nowotny, Saulicz E.: Niektóre zaburzenia statyki ciała i ich korekcja, 

AWF Katowice, 
- Kutzner-Kozińska M.: Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6 –10 letnich, 

Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Warszawa, 
- Karski T: Skoliozy tzw. Idiopatyczne, KGM Lublin, 
- Malina H.: Wady kończyn dolnych postępowanie korekcyjne, Kraków 

1996 
- Bahrynowska – Fic J.: Właściwości ćwiczeń fizycznych i ich systematyka i 

metodyka, Warszawa 
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C4. Edukacja zdrowotna 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): 

Edukacja zdrowotna (C4) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.):  

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 



94 
 

Forma studiów: Studia stacjonarne, niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/20 

Semestr: 2 

Koordynator przedmiotu: Prof. ndzw.dr hab. Emilian Zadarko 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Edukacja zdrowotna jest narzędziem promocji zdrowia, które to bezpośrednio przekłada się na stan zdrowia. 

Student po zakończeniu przedmiotu posiada wiedzę i praktyczne umiejętności wspierania ucznia w jego 

aktywnym uczestnictwie w szkolnym programie edukacji zdrowotnej oraz w zachowaniu zdrowia we własnym 

środowisku rodzinnym. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

Studia stacjonarne- wykład 15 godz., ćwiczenia 15 godzin 

Studia niestacjonarne- wykład 15 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia 

się  

 
C4_W01 

 

 

C4_W02 

 

 

 

 

C4_W03 

 

 

 

 

 

C4_W04 

Student zna i rozumie: 
1. terminologię używaną w naukach o 

kulturze fizycznej i naukach o zdrowiu.  

2. założenia profilaktyki zdrowotnej, 

zdrowego trybu życia i edukacji 

zdrowotnej. Wie jak aktywnie 

wypoczywać i jak regenerować 

organizm po wysiłku. 

3. podstawę programową oraz cele 

kształcenia i treści nauczania edukacji 

zdrowotnej na poszczególnych etapach 

edukacyjnych oraz kluczowe 

kompetencje i ich kształtowanie  

w ramach zajęć. (D.1/W1) 

 

4. metodykę realizacji poszczególnych 

treści kształcenia z zakresu edukacji 

zdrowotnej rozwiązania merytoryczne  

i metodyczne, dobre praktyki, 

dostosowanie oddziaływań do potrzeb i 

możliwości uczniów o różnym 

potencjale. (D.1/W6, D.1/W9)) 

 

K_W02 
 

 

 

K_W06 

 

 

 

 

 
K_W08 
 

 

 

 

 

 

 
K_W09 

 

Ćw, W 

 

 

 

 

Ćw,  

 

 

 

 

 

Ćw, W 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćw, W 

 

projekt 

(prezentacja) 

indywidualna  

i grupowa, 

ocena w trakcie 

zajęć 

 

 

 

projekt 

(prezentacja) 

indywidualna i 

grupowa, 

 

 

 

 

 

ocena w trakcie 

zajęć 
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C4_U01 

 

 

 

 

 

C4_U02 

Student potrafi: 
1. dobrać i zastosować metody, formy 

i środki kształtowania aktywności 

fizycznej w zależności od potrzeb 

pedagogiczno-zdrowotnych. 

Identyfikować typowe zadania szkolne z 

celami kształcenia, w szczególności z 

wymaganiami ogólnymi podstawy 

programowej, oraz z kompetencjami 

kluczowymi; (D.1/U1) 
 
2. dostosować sposób komunikacji do 

poziomu rozwojowego uczniów 

(D.1/U4) 

 

 

 

 
K_U02 

 

 

 

 

 

K_U12 

 

 

 

Ćw,  

 

 

 

 

 

 

ćw, W 

 

projekt 

(prezentacja) 

indywidualna  

i grupowa, 
aktywność na 

zajęciach 

 

 

 

 

projekt 

(prezentacja)  

 

C4_K01 

 

 

 

 

 

 

C4_K02 

 

 

C4_K03 

 

 

 

Student jest gotów do: 

1. Ma świadomość konieczności 

dbania o poziom sprawności fizycznej i 

propagowania własnym przykładem 

postępowania pro-zdrowotnego. 

2. popularyzowania wiedzy wśród 

uczniów i w środowisku szkolnym oraz 

pozaszkolnym (D.1/K2) 

 

3. rozwijania u uczniów ciekawości, 

aktywności i samodzielności 

poznawczej oraz logicznego i 

krytycznego myślenia (D.1/K7) 

 

 

K_K04 

 

 

 

 

 

K_K08 

 

 

K_K04 

 

 

Ćw, W 

 

 

 

 

 

Ćw,  

 

 

Ćw,  

 

 

projekt 

(prezentacja) 

indywidualna  

i grupowa, 

aktywność na 

zajęciach 

ocena w trakcie 

zajęć 

 

 

projekt 

(prezentacja)  

 

 

aktywność na 

zajęciach 

ocena w trakcie 

zajęć 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

2 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

Wykład 
ćwiczenia 
konsultacje 
 
w sumie: 
ECTS 

15 g. 
15 g. 
10g 

 
40 g. 
1,8 

15 g. 
0 g. 
10g 

 
25 g. 
0,8 

B. Formy aktywności studenta 

w ramach samokształcenia 

wraz z planowaną liczbą 

godzin na każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie ogólne  
praca w bibliotece, 
 
w sumie:   
ECTS 

3 g. 
2 g. 

 
5 g. 
0,2 

5 g. 
5g. 

 
10 g. 
0,4 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

Przygotowanie ogólne 
praca w sieci  
przygotowanie prezentacji, projektu 
 

10 g. 

10 g. 

5 g. 

10 g. 
10 g. 

5 g. 
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przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 
 
w sumie: 
ECTS 

 

25 g. 

1 

 

 

25 g. 

1 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia 

w ramach poszczególnych form 

zajęć: 

Wykłady: 

1. Z dziejów edukacji zdrowotnej w Polsce. Edukacja zdrowotna w podstawie 

programowej wychowania 
2. fizycznego. 
3. Wielowymiarowe pojęcie zdrowia. Koncepcje zdrowia. Mierniki zdrowia. Narodowy 

Program Zdrowia. 

4. Styl życia i zachowania zdrowotne. Otyłość i hipokinezja – współczesna epidemia i 

współczesny problem zdrowia publicznego. 
5. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych. 

6. Wdrażanie wychowanków, uczniów do aktywnego działania na rzecz zdrowia 

własnego i publicznego. 

 
Ćwiczenia audytoryjne: 

1. Cele, zadania i funkcje edukacji zdrowotnej na różnych szczeblach edukacji. 

Podstawowe metody, formy i środki edukacji zdrowotnej. 

2. Zdrowie i dbałość o zdrowie. Aktywność fizyczna i jej wpływ na zdrowie i rozwój 

człowieka. Żywienie a zdrowie. Szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem 

tytoniu i nadużywaniem alkoholu. 

3. Choroby cywilizacyjne i sposoby zapobiegania im. 
4. Zdrowie psychospołeczne. 
5. Higiena osobista, pracy, wypoczynku i otoczenia. 

6. Samokontrola zdrowia i rozwoju. 

 
Metody i techniki 

kształcenia:  

metody podające: wykład informacyjny, opis, prelekcja, objaśnienie lub wyjaśnienie, 

pogadanka 
metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, dyskusja 

dydaktyczna 
metody praktyczne: pokazy, projekty, prezentacje własne studentów 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także 

warunki dopuszczenia do 

egzaminu: 

- 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązkowy, aktywny udział w zajęciach.  

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Ocena końcowa przedmiotu, jest średnią arytmetyczną ocen z ćwiczeń oraz wykładów, 

wystawionych w oparciu o następujące kryteria: 

 
• frekwencja na ćwiczeniach 25% 
• aktywność na ćwiczeniach 20 % 
• odpowiedź ustna 25 % 
• praca indywidualna i z grupą 30% 
 

* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach i samo dokształcanie, przygotowanie referatu. 
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Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do sekwencyjności 

przedmiotów:  

Podstawy biologii człowieka 

 

Zalecana literatura: 

 

Literatura podstawowa: 

 

1. Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna, PWN Warszawa 2008  

2. Woynarowska B./red/.:Zdrowie i szkoła, PZWL,Warszawa,2000 

3. Narodowy Program Zdrowia 2007-2015, 2016-2020 

Literatura uzupełniająca: 

1. Lewicki Cz.: Edukacja zdrowotna, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2006 

2. Łuszczyńska A.: Zmiana zachowań zdrowotnych, GWP, Gdańsk 2004 

3. Jablow M. M.: Anoreksja, bulimia, otyłość, GWP, Gdańsk 2001 

4. Kierczak U., Janota J.; Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie -Sport-Rekreacja. 

Gimnazjum. Program nauczania i propozycje zajęć fakultatywnych, poradnik 

metodyczny. IMPULS, 2010 

5. www.studentfit.eu 

 

 
  

 

C5.Emisja głosu 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Emisja Głosu (C5) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Voice emmision 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/20 

Semestr: III 

Koordynator przedmiotu: mgr Edyta Nizioł-Babiarz 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Celem przedmiotu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do potrzeb pedagogicznych. Przekazanie 

podstawowych umiejętności z zakresu techniki głosowej w mowie i śpiewie, praktyczne przełożenie wiedzy o 

głosie na obszar zawodowych potrzeb pedagoga w zakresie: 
- profilaktyki głosu, 
- rozwijania indywidualnych możliwości głosowych, 
- rozwiązywania problemów technicznych i wykonawczych typowych dla nauczania. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

st. stacjonarne sem. 3 ćw. 30 godzin 

st. niestacjonarne sem. 3 ćw. 20 godzin 
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Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 
Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 
Powiązanie 

z KEU 
Forma zajęć 

dydaktycznych 
Sposób weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

C5_W01 

 

 

 

1. Zna elementy budowy organizmu 

związane z aparatem mowy zasady jego 

funkcjonowania,  działanie narządów 

związanych z wytwarzaniem głosu i zasady 

emisji głosu (C.W7)  

K_W01 

 

 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne,  

 

 

 

Sprawdzian ze 

znajomości 

elementów 

anatomicznych 

C5_W02 

 

2. Zna zasady profilaktyki zdrowotnej zasad 

dbania o aparat mowy, 

K_W06 

 

Zajęcia 

praktyczne, 

teoretyczne  

 

Test pisemny ze 

znajomości 

profilaktyki 

związanej z 

aparatem mowy 

Ocena znajomości 

odpowiednich 

ćwiczeń 

C5_W03 3. W pracy nauczyciela zna znaczenie języka 

jako narzędzia pracy dydaktycznej, zna metody 

porozumiewania się w celach dydaktycznych 

oraz zasady wystąpień publicznych stosując 

poprawność językową, etykietę języka C.W7. 

K_W07 Zajęcia 

teoretyczne, 

praktyczne 

Ocena znajomości 

zasad posługiwania 

się głosem, zasad 

wystąpień 

publicznych 

C5_U01 1. Potrafi komunikować się z jednostką, 

sprawdzić i określić potrzeby jednostki i grupy 

w zakresie doboru odpowiednich ćwiczeń 

głosu. 

K_U01 Ćwiczenia 

praktyczne 
Znajomość 

charakterystyki 

wybranych ćwiczeń 

C5_U02  

 

2. Potrafi dobrać i zastosować metody, formy do 

mówienia w przestrzeni 
 

 

K_U02 Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia części 

zajęć. Ocena 

właściwego doboru 

środków 

dydaktycznych 

C5_U03 3. Student potrafi poprawnie posługiwać się 

językiem polskim C.U8. 
K_U01 Ćwiczenia 

praktyczne 

Czynny udział w 

ćwiczeniach emisji 

głosu 

C5_U04 4. Potrafi posługiwać się aparatem emisji głosu 

zgodnie z zasadami jego funkcjonowania C.U7. 
K_U02 Ćwiczenia 

praktyczne 

Przygotowanie 

tekstu mówionego 

C5_K01 1.Potrafi skutecznie korygować swoje błędy 

językowe i skutecznie doskonalić aparat emisji 

głosu C.K2. 

K_K02 Ćwiczenia 

praktyczne 
Prowadzenie 

ćwiczeń 

doskonalących 

aparat mowy 

C5_K02 2. Stosuje twórcze korygowanie swoich błędów 

językowych i doskonalenia aparatu emisji głosu 
K_K07 Ćwiczenia 

praktyczne, 

konsultacje 

 Ocena 

przygotowania do 

zajęć 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

2 stacjonarne niestacjonarne 

Sem.1 

 

Sem.1 

 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

 
Ćwiczenia praktyczne 
konsultacje 

 
30 g. 
2 g 

 
20 g. 
2 g 
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punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 
w sumie: 
ECTS 

32 g 
1,2 

22g 
0,8 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie ogólne  
praca w bibliotece, 
 przygotowanie konspektów,  
samodzielne doskonalenie umiejętności 
 
w sumie:   
ECTS 

5g. 
5 g. 
2g 

10 g. 
 

22 g. 
0,8 g. 

10 g. 
5g. 
2g 

15g. 
 

32 g. 
1,2 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 

konsultacje 

Samodzielne doskonalenie umiejętności 

 przygotowanie konspektów,  

w sumie: 
ECTS 

15 g 

2 g. 

10 g. 

2 g. 

29g 

1,1 

 

10 g 

2 g. 

15 g 

2 g. 

29 g. 

1,1 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

Ćwiczenia: 

1. Budowa i działanie narządu głosu 

 

2. Akustyczne podstawy głosu, mechanika oddychania typy oddychania, 

przepona, tłocznia brzuszna  

3. Podstawowe ćwiczenia oddechowe , fonacyjne, artykulacyjne 

4. Wykorzystanie ćwiczeń oddechowych w emisji głosu 

5. Technika mówienia –ćwiczenia na tekstach mówionych 

6. Profilaktyka schorzeń głosu, zasady higieny pracy nauczyciela 

7. Ćwiczenia wzmacniające, relaksujące aparat mowy 

8. Rodzaje głosu ludzkiego 

9. Polskie samogłoski i spółgłoski- zasady poprawnej wymowy polskiej 

10. Nauka prawidłowego mówienia w przestrzeni 

11. Ćwiczenia postawy sylwetki, ćwiczenia fonacyjne krtani i  żuchwy 

12. Środki ekspresji werbalnej 

Metody i techniki 

kształcenia:  

metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne, 

metody podające: aktywizujące, opis, objaśnienie z podkreśleniem najczęściej 

popełnianych błędów,  

metody eksponujące: pokaz, metody ruchowej ekspresji twórczej 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem zajęć. 

Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Zaliczenie 

kolokwium sprawdzającego podstawy wiedzy teoretycznej dotyczącej emisji głosu.  

Właściwe opracowanie tekstu mówionego stosując poznane środki wykorzystywane w 

emisji głosus.  Ocena samodzielnego poprowadzenia zajęć. 

* Zasady udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, 

czy obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Ocena końcowa z przedmiotu, jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych w oparciu 

o następujące kryteria: 
Frekwencja i aktywność na zajęciach: 20% 
Ocena za aktywny udział podczas zajęć 20% 
Przygotowanie tekstu z wykorzystaniem poznanych środków wykorzystywanych w 

mowie 30% 
Ocena wiedzy teoretycznej: ( kolokwium pisemne) 30 %  
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* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach, samodoskonalenie opracowanie tekstu mówionego 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Znajomość podstawy anatomii układu oddechowego i aparatu mowy. 

 

Zalecana literatura: 

 

Zalecana literatura 

Podstawowa: Literatura podstawowa: 

Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. Uniwersitas 

Kraków 2014 

Literatura uzupełniająca: 

Toczyska B., Głośno i wyraźnie, Gdańsk 1997 

Toczyska B., Łamańce z dedykacją, czyli makaka ma kama., Gdańsk 1998 

Przybysz M., Bończykowa M., Emisja głosu nauczyciela. Warszawa 2006  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     KARTA PRZEDMIOTU  
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C6. Fitness i aerobik 

 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Fitness i aerobik (C6) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Fitness 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny ( P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 1,2 

Koordynator przedmiotu: mgr Paulina Fałat-Kosiek 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Przygotowanie studenta, jako przyszłego nauczyciela do samodzielnego prowadzenia zajęć ruchowych przy 

muzyce z uczniami.  Wykształcenie u studentów umiejętności sprawnego poruszania się w tematyce z zakresu 

fitnessu i aerobiku. Zapoznanie studentów z systematyką ćwiczeń, kroków aerobowych, budową choreografii, 

doborem muzyki, wykorzystywaniem przyborów podczas zajęć fitness. Dostarczenie wiedzy o 

podstawowych rodzajach fitnessu oraz metod i umiejętności ich prowadzenia. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

st. stacjonarne sem. 1-ćw. 15 godzin, sem. 2- ćw.15 godzin 

st. niestacjonarne sem. 1- ćw. 10 godzin, sem. 2- ćw. 10 godzin 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiąza

nie z 

KEU 

Forma zajęć 

dydaktyczny

ch 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

C6_W01 Student zna i rozumie:  

2. podstawę programową oraz cele 

kształcenia i treści aerobiku na 

poszczególnych etapach edukacyjnych 

oraz kluczowe kompetencje i ich 

kształtowanie w ramach zajęć z 

aerobiku (D.1/W1) 

 

K_W01 Ćwiczenia 

praktyczne 

Ocena prowadzenia 

zajęć 

C6_W02 3. konwencjonalne i niekonwencjonalne 

metody nauczania, w tym metody 

aktywizujące a także zasady doboru 

metod nauczania typowe dla aerobiku 

(D.1/W5). 

K_W08 

K_W07 

Ćwiczenia 

praktyczne, 

konsultacje, 

Umiejętność doboru 

ćwiczeń, ocena 

prowadzenia zajęć 
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 obserwacje 

lekcji 

C6_W03 4. metodykę realizacji poszczególnych 

treści kształcenia z zakresu aerobiku- 

rozwiązania merytoryczne i 

metodyczne, dobre praktyki, 

dostosowanie oddziaływań do potrzeb i 

możliwości uczniów o różnym 

potencjale, typowe dla aerobiku błędy 

uczniowskie, ich rolę i sposoby 

wykorzystania w procesie 

dydaktycznym (D.1/W6, D.1/W9)) 

 

K_W08 

K_W07 

Ćwiczenia 

praktyczne 

Umiejętność doboru 

intensywności 

ćwiczeń i rodzaju 

zajęć z aerobiku 

C6_W04 5. potrzebę indywidualizacji nauczania 

oraz formy pracy specyficzne dla 

aerobiku (D.1/W7) 

 

 

K_W08 Ćwiczenia 

praktyczne 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć i 

umiejętności doboru 

środków 

dydaktycznych, 

dyskusja 

C6_W06 5.sposoby konstruowania testów i innych 

narzędzi przydatnych w procesie oceny 

poziomu i postępów w opanowaniu 

umiejętności z zakresu aerobiku 

(D.1/W11, D.1/W12) 

K_W05 Samodzielna 

praca 

studenta, 

praca w 

bibliotece 

Ocena opracowanych 

konspektów 

C6_U01 

 

 

 

 

C6_U02 

 

 

C6_U03 

 

 

 

 

C6_U04 

 

 

 

C6_U05 

 

C6_U06 

C6_U07 

 

C6_U08 

 

Student potrafi: 

1. nauczać elementów aerobiku z 

wykorzystaniem różnych metod, form i 

środków. Potrafi dostosować sposób 

komunikacji do poziomu rozwojowego 

uczniów (D.1/U4) 

2. rozpoznać typowe dla aerobiku błędy 

uczniowskie i wykorzystać je w procesie 

dydaktycznym (D.1/U10) 

3. dobierać metody pracy oraz środki 

dydaktyczne w nauczaniu aerobiku 

aktywizujące uczniów i uwzględniające 

ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne 

(D.1/U7) 

4. kreować sytuacje dydaktyczne służące 

aktywności i rozwojowi zainteresowań 

uczniów oraz popularyzacji wiedzy 

(D.1/U5) 

5. posiada specjalistyczne umiejętności 

ruchowe z zakresu aerobiku oraz 

potrafi je zademonstrować 

6. opracować w formie pisemnej 

(wydruku) konspekt lekcji z aerobiku 

7. skonstruować sprawdzian służący 

ocenie umiejętności ucznia,. (D.1/U9) 

8. Potrafi merytorycznie, profesjonalnie i 

rzetelnie oceniać pracę uczniów 

(D.1/U8) 

 

K_U03 

 

K_U01 

 

K_U12 

 

K_U02 

 

 

 

K_U10 

 

 

K_U04 

 

 

 

K_U06 

 

K_U12 

K_U01 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Lekcja 

wychowania 

fizycznego. 

 

Samodzielna 

praca 

studenta, 

praca w 

bibliotece. 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

Konsultacje 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

 

Samodzielna 

praca 

studenta, 

praca w 

bibliotece. 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć 

lub części zajęć. 

Ocena właściwego 

doboru środków 

dydaktycznych.  

Ocena umiejętności 

korygowania błędów. 

Ocena referatu na 

temat różnych form 

aerobiku 

 

 

Ocena pracy w grupie 

 

 

Sprawdzian 

praktycznychumiejęt

ności 

 

Ocena opracowanych 

konspektów 
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K_U05 

 

C6_K01 

 

C6_K02 

 

C6_K03 

 

C6_K04 

 

 

C6_K05 

 

 

C6_K06 

 

Student jest gotów do: 

1. adoptowania metod pracy do potrzeb i 

różnych stylów uczenia się uczniów 

(D.1/K1) 

2. stymulowania uczniów do uczenia się 

przez całe życie przez samodzielną 

pracę. (D.1/K9) 

3. popularyzowania wiedzy wśród 

uczniów i w środowisku szkolnym 

oraz pozaszkolnym (D.1/K2) 

4. kształtowania umiejętności 

współpracy uczniów w czasie zajęć 

aerobiku i podczas innych zadań 

(D.1/K5) 

5. rozwijania u uczniów ciekawości, 

aktywności i samodzielności 

poznawczej oraz logicznego i 

krytycznego myślenia (D.1/K7) 

6. kształtowania nawyku 

systematycznego uczenia się i 

korzystania z różnych źródeł wiedzy, 

w tym z Internetu (D.1/K8) 

 

K_K02 

 

 

K_K09 

 

 

 

K_K02 

K_K09 

 

K_K03 

K_K09 

 

K_K09 

 

K_K09 

K_K01 

 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

Lekcja WF 

 

 

 

Lekcja WF 

 

Ćwiczenia 

praktyczne, 

prowadzenie 

zajęć 

Lekcja WF 

 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

Lekcja WF 

. 

 

Obserwacja - udział 

w dyskusjach, 

aktywność na 

zajęciach, 

uczestnictwo w 

dodatkowych 

zajęciach (np. 

sekcji). Ocena 

postępów 

 

 

 

 

Ocena prowadzonych 

zajęć, lekcji lub jej 

części 

 

 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

2 Stacjonarne Niestacjonarne 

I 
s.

 

II
 s

 

I 
s 

II
 s

 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia praktyczne 

Konsultacje 

w sumie: 

ECTS 

15 

1 

16 

0,5 

15 

1 

16 

0,5 

10 

4 

14 

0,5 

10 

4 

14 

0,5 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie konspektów, referatów 

Praca biblioteczna 

Samodzielne przygotowanie 

choreografii 

w sumie: 

ECTS 

2 g 

1g 

10g 

 

13g 

0,5 

2,5g 

1,5g 

10g 

 

14g 

0,5 

2 

2g 

12g 

 

16g 

0,5 

2,5 

1,5 

12g 

 

16g 

0,5 
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C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 

Konsultacje 

Samodzielne przygotowanie 

choreografii 

Przygotowanie konspektu, referatu 

w sumie: 

ECTS 

15 

1 

10 

 

2 

28g 

1 

15 

1 

10 

 

2,5g 

28,5 

1 

10 

4 

12 

 

2 

28g 

1 

10 

4 

12 

 

2,5 

28,5 

1 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia w 

ramach poszczególnych form 

zajęć: 

Semestr I 

1. Aerobik i fitness- rodzaje, muzyka, budowa choreografii (pogadanka) 

Metodyka nauczania aerobiku  rozwiązania merytoryczne i metodyczne, 

dostosowanie oddziaływań do potrzeb i możliwości uczniów o różnym 

potencjale. Błędy uczniowskie i sposoby ich korygowania. 

Ćwiczenia: 

1. Moduł zajęć – LOW- Impact ( kroki, budowa układu, nazewnictwo) 

2. Moduł zajęć na stepie- Step Basic (choreografia na stepie, kroki, nazewnictwo) 

3. Praca w grupach (budowa układu, sposoby nauki poszczególnych kroków, 

umiejętność współpracy w grupie) 

4. Stretching – forma ćwiczeń rozciągających i rozluźniających po zajęciach 

aerobiku. 

5. Zapoznanie się z różnymi formami aerobiku- referaty 

Semestr II 

1. Moduł zajęć aerobowych- Body Ball 

2. Moduł zajęć wzmacniających: TBC(total body conditioning)ABT ( brzuch, 

biodra, pośladki) 

3. Budowa konspektu- omówienie opracowania konspektu. 

4. Prowadzenie zajęć z aerobiku 

5. Pokazy i demonstracje układów 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne 

Metody podające: opis i objaśnienie z podkreśleniem najczęściej popełnianych błędów 

Metody eksponujące: pokaz 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także warunki 

dopuszczenia do egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem zajęć. 

Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Przygotowanie 

referatu na określony temat. Właściwe opracowanie konspektów zajęć lekcyjnych o 

określonej tematyce. Umiejętność budowy choreografii i jej prezentacja.  

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Ocena końcowa z przedmiotu (zarówno w semestrze I jak i II), jest średnią arytmetyczną 

ocen wystawionych w oparciu o następujące kryteria: 

Frekwencja i aktywność na zajęciach: 40% 

Ocena poziomu umiejętności technicznych  (prawidłowy pokaz) 30% 
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Ocena konspektów i samodzielnego prowadzenia zajęć: 30% 

* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach i samodoskonalenie na zajęciach dodatkowych (np. sekcja 

aerobiku), opracowanie konspektu i prowadzenie zajęć ze studentami . 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do sekwencyjności 

przedmiotów:  

Posiadanie umiejętności w zakresie ćwiczeń stosowanych na zajęciach z aerobiku. 

Umiejętność doboru ćwiczeń i rodzaju zajęć do możliwości fizycznych uczniów. 

Zalecana literatura: 1.Grodzka-Kubiak E. Fitness czy aerobik. Poznań 2002. 

2.Olex- Mierzejewska D. Fitness. AWF Katowice 2002 

3.Selveborn Sven A. Stretching. Sport i Turystyka, Warszawa 1989. 

4. Aerobic : podstawy teoretyczne i zasób ćwiczeń gimnastycznych / Alicja 

Cichalewska, Ewa Kolarczyk, Anna Arlet  Kraków : AWF , 2004 

5.BKS  Iyengar. Joga. PWN Warszawa , 1990. 

 

Literatuta uzupełniająca: 

1.SHAPE- miesięcznik 

2. Body Life- miesięcznik 

3. Life Fitness- miesięcznik 

4. Brańska Żywilla Aerobik sportowy AWF Warszawa 2002. 

5. Strony Internetowe o tematyce fitnessu i aerobiku. 

 

 

C7. Historia kultury fizycznej 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Historia kultury fizycznej (C7) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): History of physical culture 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/20 

Semestr: 1 

Koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. Stanisław Zaborniak 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  
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Zaprezentowanie i wyjaśnienie podstawowych pojęć i terminów z zakresu historii kultury fizycznej. 

Dostarczenie ogólnej wiedzy na temat dziejów sportu, wychowania fizycznego, turystyki i rehabilitacji w 

Europie od okresu wielkich cywilizacji antycznych do XX wieku. Dostarczenie ogólnej wiedzy  na temat 

dziejów kultury fizycznej w Polsce. Wypracowanie umiejętności właściwej oceny ewolucji poszczególnych 

działów kultury fizycznej oraz wskazania ich miejsca i roli, jako dziedzictwa kultury człowieka. Dostarczenie 

podstawowej wiedzy dotyczącej dziedzictwa kultury fizycznej w regionie. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

Studia stacjonarne- wykład 15 godz. 

Studia niestacjonarne- wykład 15 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia 

się  

 

 

C7_W01 

 

C7_W02 

1. Student zna podstawową 

terminologię z zakresu historii 

kultury fizycznej w zakresie 

właściwym dla studiowanego 

kierunku  
2. Student posiada podstawową wiedzę, 

obejmującą wybrane obszary historii 

kultury fizycznej europejskiej i polskiej, 

zorientowaną na zastosowanie praktyczne, 

związane z wychowaniem fizycznym i 

sportem  

 
K_W01 
K_W02 
 

 
K_W08 

Wykład, 

prezentacja, 

dyskusja 

 

 

 

 

Egzamin, 

kolokwium, 

dyskusja. Ocena 

wypowiedzi 

studenta, 

prezentacja 

 

C7_U01 

 

C7_U02 

 

3. Student posiada umiejętność pracy 

indywidualnej oraz zespołowej w zakresie 

porządkowania informacji historycznej, 

dobiera dostępne źródła wiedzy z 

dziedziny historii kultury fizycznej 
4. Student posiada umiejętność opracowania 

i prezentowania wyników własnych 

działań dotyczących rejestracji źródłowej 

z prowadzonych poszukiwań i badań nad 

wydarzeniami w obszarze kultury 

fizycznej w regionie, Polsce i Europie. 

 
K_U07 

 

 

 

 
K_U09 

Wykład, film 

dydaktyczny, 

prezentacja 

 

 

 

 

Egzamin, 

kolokwium, 

dyskusja. Ocena 

wypowiedzi 

studenta, 

prezentacja 

C7_K01 5. Student jest otwarty na potrzebę ciągłego 

samokształcenia dyskutuje na tematy z 

zakresu historii wychowania fizycznego i 

sportu, chętnie dzieli się wiedzą z innymi. 

Posiada wiedzę historyczną, 

umożliwiającą pełnienie roli animatora 

kultury fizycznej.   

 
K_K09 

wykład Egzamin, dyskusja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

1 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

Wykład 
konsultacje 

 
w sumie: 
ECTS 

15 g. 
2 g. 

 
17 g 
0,7 

15 g. 
2 g. 

 
17 g 
0,7 
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B. Formy aktywności studenta 

w ramach samokształcenia 

wraz z planowaną liczbą 

godzin na każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

praca w bibliotece, samokształcenie, przygotowanie do 

egzaminu 
praca nad prezentacją lub projektem 

 
w sumie:   

ECTS 

 
5 
5 
 
10 
0,3 

 
5 
5 
 
10 
0,3 

 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

praca nad prezentacją lub projektem 
w sumie:   

ECTS 

5 

5 

0,2 

5 

5 

0,2 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia w 

ramach poszczególnych form 

zajęć: 

Treści kształcenia 

 
1. Treści aktywności ruchowej w społeczeństwach pierwotnych  
2. Kultura w starożytnych Chinach  
3. Kultura w antycznej Grecji i Rzymie 
4. Igrzyska panhelleńskie  
5. Kultura fizyczna w okresie Średniowiecza i Odrodzenia. 
6. Aktywność ruchowa w okresie Oświecenia  
7. Rozwój głównych europejskich systemów wychowania fizycznego i sportu w XIX 

wieku  
8. System wychowania fizycznego w Niemczech w połowie wieku XIX do 1939 r.  
9. System wychowania fizycznego w Anglii w drugiej połowie wieku XIX do 1939 r.  
10. System wychowania fizycznego w Szwecji w drugiej połowie wieku XIX do 1939 r.  
11. Powstanie i rozwój stowarzyszeń kultury fizycznej i klubów sportowych w Polsce (1867 

– 1929)  
12. Kultura fizyczna w Polsce w latach 1945 – 2012 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Metody dydaktyczne: 
- metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie,  
- metody problemowe: wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna  

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w tym 

zasady zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obecność na zajęciach. Przygotowanie prezentacji. 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązkowy, aktywny udział w zajęciach.  

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
• frekwencja i aktywność na zajęciach  20 % 

• ocena z egzaminu 80% 
* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach i samodokształcanie, przygotowanie referatu, prezentacji 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do sekwencyjności 

przedmiotów:  

Podstawowa znajomość historii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Podstawowa wiedza o 

kulturze fizycznej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. 

Zalecana literatura: 

 

1. Gaj J. Dziejekulturyfizycznejw Polsce. 
2. Gaj J. Hądzelek K.: Dziejekulturyfizycznejw Polsce, Poznań 1997.  
3. Gniewkowski W.: Rozwój głównych europejskich systemów wychowania fizycznego i 
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ich wpływ na kształtowanie się systemu wychowania fizycznego w Polsce, Warszawa 

1972. 
4. Grot Z. Dzieje kultury fizycznej do roku 1918. 
5. Młodzikowski G.: 20 olimpiad ery nowożytnej, Warszawa 1973.  
6. Osterloff W.: Historia sportu, Warszawa 1976. 
7. Ordyłowski M.: Historia kultury fizycznej. Starożytność – Oświecenie, Wrocław 2003. 
8. Wroczyński R.: Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wrocław 1979. 

 

   

C8. Metodyka wychowania fizycznego 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów) Metodyka wychowania fizycznego (C8) 

Nazwa przedmiotu (j. ang): Methodic Physical Education     

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 3 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/2020 

Semestr: 2,3 

Koordynator przedmiotu: Dr Adam Przybysz 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Przygotowanie  metodyczne studentów, jako przyszłych nauczycieli lub instruktorów do samodzielnego prowadzenia 

zajęć w ramach szeroko pojętego wychowania fizycznego, tj.  w ramach obligatoryjnych lekcji, zajęć pozaszkolnych i 

pozalekcyjnych. Zaznajomienie z metodami, formami i środkami niezbędnymi w prawidłowej realizacji celów i zadań 

wychowania fizycznego w szkole. Przeanalizowanie głównej struktury jednostki metodycznej oraz  toków 

szczegółowych lekcji wychowania fizycznego. Zapoznanie studentów z podstawą programową na pierwszych dwóch 

etapach edukacji fizycznej oraz przygotowanie  do planowania procesu lekcyjnego, opracowywania scenariuszy i 

rozkładów  zajęć, rozkładów szczegółowych – rocznych planów dydaktyczno-wychowawczych z wychowania 

fizycznego. Wyposażenie w wiedzę i kompetencje niezbędne do właściwego prowadzenia procesu kontroli i oceny 

osiągnięć edukacyjnych uczniów z wychowania fizycznego. Przygotowanie studentów do upowszechniania szkolnej 

kultury fizycznej poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz współpracę z jednostkami 

i organizacjami  zajmującymi się promocją k.f. Zaznajomienie studentów z wychowawczo- zdrowotnymi aspektami 

sportu szkolnego. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć według planu 

studiów: 

st. stacjonarne: sem. 2- W. 15 godz. ćw 15 godz, sem. 3- ćw. 20 godz. 

st. niestacjonarne: sem. 2- W. 10 godz. ćw 10 godz, sem. 3- ćw. 15 

godz. 

 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 
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Kod 

efektu 

przedmi

otu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiąza

nie 

 z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia 

się  

C8_W01 

 

 

 

 Zna i uzasadnia znaczenie metodyki w 

szkolnym wychowaniu  fizycznym 

(D1/E.1.W1) 

 

 

K_W01 

 

Zajęcia teoretyczne, 

wykład 

 

Kolokwium, egzamin 

sprawdzający wiedzę 

C8_W02  Wie jakie są  formy, środki, zasady 

budowy jednostki, lekcyjnej oraz toki 

lekcyjne.( D.1/E.1W14) 

 

K_W07 Zajęcia praktyczne i 

teoretyczne 

Opracowanie 

scenariusza zajęć,  

Ocena opanowanych 

wiadomości - 

kolokwium, egzamin 

C8_W03  Wymieni wychowawczo- zdrowotne 

aspekty związane z uprawianiem 

aktywności fizycznej. ( D.1/E.1W15) 

K_W06 Praca indywidualna i 

grupowa podczas zajęć 

praktycznych i 

teoretycznych  

Prace pisemne, 

kolokwium, egzamin 

C8_W04 

 

Wie, jakie są metody wychowawcze i 

realizacji zadań ruchowych (w tym 

konwencjonalne i niekonwencjonalne) 

wykorzystywane w szkolnym 

wychowaniu fizycznym . (D.1/E.1W.5) 

K_W08 

 

Zajęcia praktyczne i 

teoretyczne  

 

ocena stopnia 

opanowanej wiedzy -

kolokwium 

zaliczeniowe, 

egzaminu 

 

C8_W05 

 

 

Wie jak nauczać poszczególne formy 

aktywności ruchowej w procesie 

wychowania  fizycznego w ramach lekcji, 

a także zajęć pozalekcyjnych i 

pozaszkolnych(D.1/E.1W.7) 

K_W08 Zajęcia praktyczne i 

teoretyczne  

Ocena opanowanych 

wiadomości poprzez 

prowadzenie 

fragmentu lekcji  w 

czasie zajęć 

praktycznych, 

kolokwium, egzamin  

C8_W06 Zna i rozumie zagadnienia związane z 

programem nauczania, tworzeniem i 

zatwierdzaniem oraz zasadami 

projektowania procesu kształcenia oraz 

rozkładu materiału (D.1.W3) 

K_W01, 

K_W05 

Zajęcia praktyczne i 

teoretyczne 

Prace pisemne, 

kolokwium, egzamin 

C8_U01  

 

  Umie dobrać zadania ruchowe w czasie 

rozgrzewki do rzeczywistych potrzeb 

rozwojowo-zdrowotnych dzieci oraz typu 

i rodzaju lekcji (D.1/E.1U.6) 

K_U02 Ćwiczenia praktyczne 

 

Ocena samodzielnego 

prowadzenia zajęć lub 

części zajęć. Ocena 

właściwego doboru 

środków 

dydaktycznych 

 

C8_U02 

 

Podaje przykłady zadań ruchowych i 

stosuje je wykorzystując poznane metody 

oraz formy realizacji zadań ruchowych w 

odniesieniu do wybranych toków 

lekcyjnych(D.1/E.1U.6) 

 

K_U03 

 

Ćwiczenia praktyczne i 

teoretyczne, praca 

indywidualna i grupowa 

 

Demonstracja 

praktycznych 

umiejętności, 

systematyczna 

kontrola i ocena 

umiejętności. 

C8_U03 

 

Potrafi przygotować pisemny plan 

metodyczny lekcji (konspekt zajęć) w 

zakresie poznanych toków lekcyjnych 

(D.1/E.1U.1) 

K_U06 

 

Praca  indywidualna 

studenta, praca z 

wykorzystaniem 

dostępnej literatury 

Ocena opracowanych 

scenariuszy zajęć 
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przedmiotu, w bibliotece, 

inne źródła 

 

 

 

 

 

C8_U04 Umie opracować fragment 

szczegółowego planu pracy 

dydaktyczno-wychowawczej w ujęciu 

wynikowym do wybranej klasy szkoły 

podstawowej. (D.1/E.1U.3) 

K_U06 Praca  indywidualna 

studenta, praca z 

wykorzystaniem 

dostępnej literatury 

przedmiotu, w bibliotece, 

inne źródła 

Ocena opracowanych 

scenariuszy zajęć 

 

C8_U05 Podaje praktyczne przykłady realizacji 

zajęć wychowania fizycznego w formie 

zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w 

odniesieniu do pracy indywidualnej i w 

zespole (D.1/E.1U.5) 

K_U10 Ćwiczenia teoretyczne Ocena pracy 

indywidualnej i 

zespołowej podczas 

zajęć, opracowanie 

schematu działań 

poprzez  pracę po za 

zajęciami   

C8_U06 Potrafi przeanalizować rozkład materiału 

(D.1.U.2) 
K_U10 Ćwiczenia praktyczne i 

teoretyczne, praca 

indywidualna i w grupie 

Analiza rozkładu 

materiału podczas 

ćwiczeń 

C8_K01 Ma przekonanie o potrzebie sumiennego 

przygotowywania się do swojej pracy, 

przejawia dużą inwencję twórczą, a 

także  zaangażowanie podczas pracy 

indywidualnej i grupowej(D.1/E.1K.5) 

K_K01 Ćwiczenia praktyczne i 

teoretyczne, praca 

indywidualna i w grupie,   

Sprawdzian 

praktyczny i 

teoretyczny. Ocena 

przygotowania do 

zajęć, terminowość 

oddawania prac, 

scenariuszy zajęć 

C8_K02 

 

Jest przygotowany do roli animatora 

różnych form aktywności ruchowej w 

środowisku lokalnym    (D.1/E.1K.8). 

K_K02 

 

Ćwiczenia praktyczne i 

teoretyczne, praca 

indywidualna i w grupie,  

konsultacje 

Bieżąca kontrola i 

ocena przejawu 

zachowania i 

aktywnego udziału w 

zajęciach oraz 

współpracy w grupie, a 

także aktywność na 

polu 

kultury w uczelni i 

poza nią. 

C8_K03 Przejawia zaangażowanie na polu  

kultury w uczelni i poza nią, m. in. bierze 

udział w zawodach, przestrzega zasad 

etyki - fair play (D.1/E.1K.3). 

K_K06 Udział w zajęciach w 

ramach kultury fizycznej 

Zgromadzone 

komunikaty, 

informacje 

C8_K04 Wykazuje chęć współpracy z jednostkami 

i organizacjami upowszechniającymi 

aktywność fizyczną, a tym samym 

zdrowy styl życia (D.1/E.1K.2). 

K_K08 Udział w 

przedsięwzięciach  

Ocena zaangażowania 

podczas realizacji 

zadań. 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba 

punktów ECTS: (A + B) 

3 stacjonarne niestacjonarne 

Sem.2 Sem.3 Sem. 2 Sem. 3 
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A. Liczba godzin 

kontaktowych z 

podziałem na formy 

zajęć oraz liczba 

punktów ECTS 

uzyskanych w ramach 

tych zajęć: 

Wykłady 

Ćwiczenia projektowe  m. in. praca 

indywidualna i w grupach. 

Ćwiczenia praktyczne – 

samodzielne prowadzenie 

fragmentów  lekcji wychowania 

fizycznego i całych jednostek 

metodycznych 

Konsultacje 

w sumie: 

ECTS 

15 g. 

15 g. 

 

 

 

 

 

 

 

30 g 

1,2 

 

20 g. 

 

 

 

 

 

5 g. 

 

25 g. 

0,8 

10 g. 

10 g. 

 

 

 

 

 

5 g. 

 

25 g 

0,8 

 

15g. 

 

 

 

 

 

5 g. 

 

20 g. 

0,6 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin 

na każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie się studentów do 

zajęć m.in. praca z książką oraz w 

sieci internetowej 

Przygotowanie się do egzaminu 

Przygotowanie  przez studentów  

m.in. scenariuszy zajęć, 

przedmiotowego systemu oceniania  

w sumie:   

ECTS 

12 g. 

 

 

 

15 g. 

 

 

25 g. 

0,8 

5 g. 

 

 

5g. 

 

 

 

10 g. 

0,2 

15 g. 

 

 

 

15 g. 

 

 

30 g. 

1,2 

10 g 

 

5 g. 

 

 

 

 

15 g. 

0,4 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących 

umiejętności praktyczne 

w ramach przedmiotu 

oraz związana z tym 

liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 

konsultacje 

Przygotowanie się do zajęć, 

opracowanie konspektów , praca z 

książką 

w sumie: 

ECTS 

15 g 

5 g. 

15 g. 

 

 

35 g 

1,4 

20 g. 

5 

10 g. 

 

 

 

35 g. 

1,4 

10 g. 

5 g. 

15 g. 

 

 

30 g. 

1,2 

15 g. 

5 g. 

15 g. 

 

 

35 g. 

1,4 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

Semestr II 

Wykłady: 

1. Rola i miejsce metodyki wychowania fizycznego w ogólnym planie studiów, cele 

i zadania przedmiotu, główne kierunki prowadzonych badań teoretyczno-

empirycznych, charakterystyka współczesnego systemu szkolnego wychowania 

fizycznego, literatura podstawowa i uzupełniająca. 

2. Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego dla I i II  etapu edukacji, 

organizacja nowoczesnego wychowania fizycznego w szkole. 

3.  Charakterystyka metod wychowania fizycznego – klasyfikacje metod realizacji 

zadań ruchowych, nauczania ruchu. 

4. Metody przekazywania i zdobywania wiadomości z kultury fizycznej, metody 

wychowawcze w procesie wychowania fizycznego. 

 5. Formy  organizacyjne procesu wychowania fizycznego – formy podziału uczniów, 

formy porządkowe, formy prowadzenia zajęć. 

 6. Lekcja wychowania fizycznego jako podstawowa jednostka organizacyjna szkolnej 

kultury fizycznej – typy i rodzaje lekcji, tok i ogniwa lekcji, zasady budowy lekcji. 

 7. Charakterystyka podstawowych toków lekcji wychowania fizycznego. 

 8. Role nauczyciela   wychowania fizycznego i jego czynności pedagogiczno- 

dydaktyczne. 

Ćwiczenia (projektowe, praktyczne),  

1. Mocne i słabe strony współczesnego wychowania fizycznego – analiza SWOT. 

2.Metoda naśladowczo-ścisła, zadaniowo-ścisła i programowanego uczenia – 

tworzenie przykładowych zadań ruchowych. 
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3. Metoda zabawowo-klasyczna, zabawowo-naśladowcza, bezpośredniej celowości 

ruchu, programowanego usprawniania się - tworzenie przykładowych zadań 

ruchowych. 

4. Metoda R. Labana, problemowa -  tworzenie przykładowych zadań ruchowych. 

5. Forma frontalna, zajęć w zespołach, zajęć w zespołach z dodatkowymi zadaniami –  

tworzenie przykładowych zadań metodycznych. 

6. Forma stacyjna, obwodu ćwiczebnego, małych obwodów ćwiczebnych, 

indywidualna -   tworzenie przykładowych zadań metodycznych. 

7. Cele i zadania lekcji wychowania fizycznego – formułowanie tematu i zadań lekcji 

– operacjonalizacja celów wychowania fizycznego, scenariusz zajęć. 

8. Ćwiczenia kształtujące (rozgrzewka) – tok ćwiczeń psychomotorycznego 

przygotowania do zadań głównych lekcji, przygotowanie rozgrzewki lekcji w oparciu 

o różnorodne metody i formy. 

 

III semestr: 

1.  Metodyczna analiza głównych toków lekcji wychowania fizycznego. 

2.  Prowadzenie i omówienie  wybranych fragmentów lekcji gier i zabaw ruchowych. 

3. Prowadzenie i omówienie wybranych fragmentów lekcji gier zespołowych. 

4. Prowadzenie i omówienie  wybranych fragmentów lekcji lekkiej atletyki. 

5. Prowadzenie i omówienie  wybranych fragmentów lekcji gimnastyki. 

6.  Prowadzenie i omówienie  wybranych fragmentów lekcji atletyki terenowej. 

7.  Analiza  przykładowych lekcji kontrolno-oceniających. 

 
IV semestr: 

1. Program współczesnego wychowania fizycznego – analiza merytoryczna i 

metodyczna przykładowych programów nauczania (opracowanych do nowej podstawy 

programowej wychowania fizycznego – klasy I-III oraz IV- VIII szkoły podstawowej). 

2. Opracowanie fragmentu szczegółowego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej w 

ujęciu wynikowym do wybranej klasy szkoły podstawowej. 

3. Ocenianie i jego funkcje oraz zasady, przykłady praktyczne. 

4. Opracowanie kompleksowego – przedmiotowego systemu oceniania z wychowania 

fizycznego. 

5. Formy uczestnictwa dzieci szkół podstawowych w sporcie szkolnym, zasady 

współzawodnictwa oraz współpraca z organizacjami upowszechniającymi sport dzieci 

i młodzieży m.in. (przede wszystkim) z Szkolnym Związkiem Sportowym (SZS). 

6. Zasady metodyczno- organizacyjne udziału dzieci i młodzieży w innych 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych formach szkolnej kultury fizycznej. 

 

Metody i techniki 

kształcenia:  

- metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie, 

pogadanka 

- metody problemowe: wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna  
- metody praktyczne: prezentacje własne studentów, praca indywidualna 

 i w grupach.  
* Warunki i sposób 

zaliczenia 

poszczególnych form 

zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział w wykładach i ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem 

zajęć. Dopuszcza się dwie  nieusprawiedliwione nieobecność na wykładach i jedną na 

ćwiczeniach  w semestrze. Po każdym semestrze zaliczenie kolokwium 

sprawdzającego  wiedzę z omawianego materiału podczas ćwiczeń. Ocena właściwe 

opracowanych konspektów zajęć lekcyjnych z wybranego toku lekcyjnego i 

poprowadzenie fragmentu lekcji. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie 

zaliczenia z ćwiczeń 
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* Zasady udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze 

wskazaniem, czy 

obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Ocena końcowa z przedmiotu (zarówno w semestrze  II, II, III),  

-  frekwencja i aktywność na ćwiczeniach 25% 

- prace zaliczeniowe, m.in. konspekty zajęć, przykładowe fragmenty rozkładów materiałów i 

planów wynikowych 30% 

- odpowiedzi ustne 15% 

- kolokwium zaliczeniowe 30 % 

Ocena końcowa przedmiotu  to średnia arytmetyczna oceny wystawionej z ćwiczeń 60%  

( średnia z trzech semestrów) oraz oceny z egzaminu 40 % .  

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach i samodoskonalenie na zajęciach , opracowanie konspektu i 

prowadzenie zajęć ze studentami. Wykazanie się zaangażowaniem w ramach 

jednostkami  upowszechniającymi szkolną kulturę fizyczną np. Szkolny Związek 

Sportowy, MOSiR 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Świadomość  uczestniczenia człowieka w kulturze fizycznej oraz formy jej realizacji.  
Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka 

Zalecana literatura: 

 

Literatura podstawowa: 

Bielski J.2005. Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego. Impuls, Kraków . 

2. Bronikowski M. (red.).2002. Metodyka wychowania fizycznego w reformowanej 

szkole. OWeMPi2 s.c., Poznań. 

3.  Bronikowski M., Radosław M. ,Zabawy i gry ruchowe w szkolnym wychowaniu 

fizycznym, AWF Poznań. 

4. Grabowski H. 2002 Uwagi krytyczne o wychowaniu fizycznym i kształceniu 

nauczycieli, Oficyna Wydawnicza ,Impuls, Kraków. 
5. Janikowska –Siatka M. 2002. Przykładowe konspekty lekcji z wychowania fizycznego 

zmierzające do realizacji wybranych osiągnięć ucznia w poszczególnych etapach 

edukacji szkolnej, Oficyna Wydawnicza ,Impuls, Kraków.  

6. Madejski E., Węglarz J. 2007. Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki 

wychowania fizycznego. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007. 
7. Maszczak T., (red.).: Edukacja fizyczna w nowej szkole. AWF, Warszawa. 
8. Pańczyk W., Warchoł K. 2008. W kręgu teorii, metodyki i praktyki współczesnego 

wychowania fizycznego. Wydanie II uzupełnione. Uniwersytet Rzeszowski 2008. 
9. Pańczyk W., Warchoł K. (red.). 2011. Nowe – bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne 

(poszukiwania), Uniwersytet Rzeszowski 2011. 
10. Strzyżewski S. 1996. Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej. WSiP, 

Warszawa 1996. 
11.  Sulisz S. 1997. Wychowanie fizyczne w  edukacji wczesnoszkolnej, WSiP 
Warszawa. 
12. Tatarczuk J. 2004. Metodyka wychowania fizycznego. UZ, Zielona Góra. 
13. Warchoł K. 2010. Wybrane zagadnienia z pedeutologii wychowania fizycznego, 

PWSZ Krosno.  
14. Warchoł K., Cynarski J. W. 2011. Wybrane problemy współczesnej teorii i metodyki 

wychowania fizycznego, PWSZ Krosno. 

15. Warchoł K. 2013. Autorski program nauczania wychowaina fizycznego dla 

wszystkich etapów edukacji- Ruch – zdrowie dla każdego, Wydawnictwo Fosze. 
Rzeszów . 
16. Warchoł K. 2015.  Planowanie zajęć wychowania fizycznego w edukacji 

wczesnoszkolnej z uwzględnieniem nowej podstawy programowej i  programu ,,Mały 

Mistrz”, Wydawnictwo  Fosze, Rzeszów . 
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17. Warchoł K. 2017 Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej 

szkoły podstawowej, Wydawnictwo Fosze. Rzeszów . 
Literatura uzupełniająca: 
Bielski J. 2012. Podstawowe problemy teorii wychowania fizycznego, „Impuls”, 

Kraków . 
2.  Cendrowski Z. (red.)2004. VI Szósty sejmik szkolnej kultury fizycznej, szkolna kultura 

fizyczna wobec wyzwań cywilizacyjnych, Warszawa.  
3.  Nitecka- Walery A. (red.).2007. Kultura fizyczna i zdrowie w kształceniu 

zintegrowanym, Wydział Uniwersytetu  Gdańskiego. 

4. Przybysz A. 2009 Miejsce i rola wychowania fizycznego w kształceniu 

zintegrowanym[w:] K. Polak (red.): Nauczyciel wobec wyzwań edukacji 

zintegrowanej, Zeszyt dydaktyczno- naukowy PWSZ Krosno, nr 39, s. 83–96.  
5. Przybysz  A. 2007 O szkole i nauczycielu jako sprzymierzeńcach, w kształtowaniu 

pełnej osobowości ucznia, ,,Lider”, Warszawa, nr 11. 
Czasopisma: 

„Lider” 

„Kultura Fizyczna” 

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej” 

 

 

 

 

C9. Organizacja i prawo w oświacie 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Organizacja i prawo w oświacie C.09 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Organization and law in education 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia (licencjackie) 

Profil: praktyczny (P) 

Forma studiów: Stacjonarna, niestacjonarna 

Punkty ECTS: 1 pkt ECTS – 3.3 nauki o kulturze fizycznej 

Język wykładowy: Polski 

Rok akademicki: od 2020/2021 

Semestr: V 

Koordynator przedmiotu: dr Jacek Kraś, MBA 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Zapoznanie słuchaczy z problematyką dotyczącą prawa oświatowego i organizacji oświaty. 

Zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania polskiego systemu 

oświaty. Przybliżenie statusu prawnego nauczyciela. Przybliżenie podstawowych zasad 

obowiązywania i interpretacji przepisów prawnych 
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Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

stacjonarne - wykład 15 h 

 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod 

efektu 

przedmiot

u 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązani

e z KEU 

Forma zajęć 

dydaktyczny

ch 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny 

efektów 

uczenia się  

 

C9_ W01  

 

w zakresie wiedzy: 

Zna podstawowe akty prawne i pojęcia 

związane z edukacją 

 

K_W11  

 

 

Wykład 

 

 

Sprawdzian 

pisemny 

C9_U01 Potrafi korzystać ze źródeł wiedzy fachowej 

(aktów prawnych) 

K_U07  

 

Wykład Sprawdzian 

pisemny 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

1 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 

konsultacje 

 

 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

 

 

 

 

15 

0,5 

10 

3 

 

 

 

13 

0,5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie ogólne  

praca w bibliotece  

 

w sumie:   

ECTS 

6 

6 

 

12 

0,5 

6 

6 

 

12 

0,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana 

z tym liczba punktów 

ECTS: 

 

 

 

 

w sumie:   

ECTS 

  

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

Wykłady: 

Wstęp do nauki o prawie, podstawowe zagadnienia z zakresu prawa. 

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa oświatowego, źródła prawa oświatowego. 

Podstawy organizacyjno-prawne funkcjonowania publicznych i niepublicznych 

szkół i placówek oświatowych. Organy zarządzające i społeczne w polskim 

systemie oświaty. Status prawny nauczyciela w świetle obowiązujących 

przepisów. Odpowiedzialność prawna nauczyciela. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Metody dydaktyczne:  

- wykład, dyskusja 

- analiza przykładów 

* Warunki i sposób zali- Sprawdzian pisemny 
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czenia poszczególnych form 

zajęć, w tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także 

warunki dopuszcze-nia do 

egzaminu:  

 

* Zasady udziału w posz-

czególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Uczestnictwo w zajęciach - obowiązkowe 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Ocena końcowa:   

Sprawdzian pisemny – 100% 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Ustalane indywidualnie 

Wymagania wstępne i do-

datkowe, szczególnie w 

odniesieniu do sekwen-

cyjności przedmiotów:  

Podstawy wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły ponadpodstawowej 

 

 

Zalecana literatura: 1.Gawroński K., Pyter M. – Meritum prawo oświatowe, Wolters Kluwer, 

warszwa 2018.  

2. Balicki A., Pyter M., Prawo oświatowe, C.H.Beck, Warszawa 2017. 

3.Kurzyna – Chmiel K., Podstawy prawne i organizacyjne oświaty, Warszawa, 

2009. 
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C10. Pierwsza Pomoc Przedmedyczna 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): 

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna (C10) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): First Aid 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/20 

Semestr: 3 

Koordynator przedmiotu: Prof. ndzw.dr hab. Emilian Zadarko 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Każdy może stanąć w obliczu konieczności udzielenia pierwszej pomocy w wyniku powstałego urazu lub 

zaistnienia sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, a co za tym idzie-winien umieć to wykonać. Celem 

przedmiotu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne przyszłych nauczycieli do udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej. Student po zakończeniu przedmiotu zna i umie zastosować w sposób praktyczny 

algorytmy postępowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

Studia stacjonarne- ćwiczenia 15 godzin 

Studia niestacjonarne- ćwiczenia 10 godzin 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie z 

KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia 

się  

 
C10_W01 

Student zna i rozumie: 
- konieczność przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa w procesie pedagogicznym 

i wie jak reagować w sytuacji zagrożenia 

zdrowia  

i życia człowieka. 

K_W011 

 

 

Ćw 

 
oceny bieżące z 

odpowiedzi 
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C10_U01 

Student potrafi: 

- udzielić i zorganizowaćpomoc w nagłych 

wypadkach oraz sytuacjach zagrożenia 

zdrowia i życia. 

 

 
K_U08 

 

 

 

Ćw 

 

 

ocena z 

umiejętności 

udzielania 

pierwszej pomocy 

 

C10_K01 

 

 

C10_K02 

 

 

 

C10_K03 

Student jest gotów do: 
- realizowania zadańzawodowych 

(dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych) wynikających z roli 

nauczyciela. 
- kształtowania nawyku systematycznego 

uczenia się i korzystania z różnych źródeł 

wiedzy, w tym z internetu (D.1/K8) 

 
- popularyzowania wiedzy wśród uczniów i 

w środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym 

(D.1/K2) 

 
K_U09 

K _K01 

 

 

K_K08 

Ćw 

 

 

 

Ćw 

 

 

Ćw 

ocena za aktywność 

na zajęciach 

 

 

ocena w trakcie 

zajęć 

 

ocena w trakcie 

zajęć 

 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

1 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

 
ćwiczenia 
konsultacje 

 
w sumie: 
ECTS 

 
15 g. 
4g 

 
19 g. 
0,8 

 
10 g. 
10g 

 
20 g. 
0,8 

B. Formy aktywności studenta 

w ramach samokształcenia 

wraz z planowaną liczbą 

godzin na każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie ogólne  
praca w bibliotece, 
praca w sieci 
 
w sumie:   
ECTS 

2 g. 
2 g. 
2g. 

 
6 g. 
0,2 

2 g. 
2g. 
2g. 

 
0,6 g. 
0,2 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

ćwiczenia 

 

 

 
w sumie: 
ECTS 

15g. 

 

15 g. 

0,6 

 

10 g 

 

10 g. 

0,4 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia 

w ramach poszczególnych form 

zajęć: 

Ćwiczenia audytoryjne: 

1. Udzielanie pierwszej pomocy osobom nieprzytomnym 
2. Pierwsza pomoc w zatrzymaniu oddechu 
3. Pierwsza pomoc w zatrzymaniu krążenia (BLS, AED) 
4. Pozycja bezpieczna, sposoby ewakuacji w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia 

życia 
5. Postępowanie w krwotoku zewnętrznym i wewnętrznym oraz wstrząsie 
6. Bandażowanie i unieruchamianie skręceń i złamań 
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Metody i techniki 

kształcenia:  

metody podające: wykład informacyjny, opis, prelekcja, objaśnienie lub 

wyjaśnienie, pogadanka 
metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, dyskusja 

dydaktyczna 
metody praktyczne: pokazy, projekty, prezentacje własne studentów 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także 

warunki dopuszczenia do 

egzaminu: 

- 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązkowy, aktywny udział w zajęciach.  

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Ocena końcowa przedmiotu, jest średnią arytmetyczną ocen z ćwiczeń oraz wykładów, 

wystawionych w oparciu o następujące kryteria: 
 
• frekwencja na ćwiczeniach 10% 
• aktywność na ćwiczeniach 20 % 
• odpowiedź ustna 20 % 
• praca indywidualna i z grupą 25% 
• kolokwium zaliczeniowe 25 % 

* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach i samo dokształcanie, przygotowanie referatu. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do sekwencyjności 

przedmiotów:  

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka 

 

Zalecana literatura: 

 

Literatura podstawowa: 

1. Chrząszczewska A.; Bandażowanie. PZWL, 2005 

2. Goniewicz M.; Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów. PZWL, 2011 

3. Jurczyk W., Łakomy A.; Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia, 2005 

Literatura uzupełniająca: 

1. Sych  M.: Resuscytacja - teoria i praktyka ożywiania PZWL, 1995 
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KARTA PRZEDMIOTU 
 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Profilaktyka urazów w wychowaniu fizycznym i sporcie, C11 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Injury prevention in sport and physical activity 

Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2020/21 

Semestr: 6 

Koordynator przedmiotu: Dr Łukasz Wojtyczek 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Potencjalne niebezpieczeństwo wynikające z uprawiania sportu i aktywności fizycznej. Ogólne zasady 

profilaktyki chorób i urazów oraz profilaktyki w wybranych formach aktywności fizycznej. 

Bezpieczeństwo w trakcie lekcji wychowania fizycznego. Sposoby wczesnej interwencji w przypadku 

urazów w sporcie. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

Studia stacjonarne: wykład 15g 

Studia niestacjonarne: wykład 10g 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązani

e z KEU 

Forma zajęć 

dydaktyczny

ch 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny 

efektów 

uczenia się  

C11_W01 Student potrafi określić,  które rodzaje 

aktywności fizycznej niosą ze sobą 

niebezpieczeństwo urazów. 

K_W04 Wykład, 

dyskusja, 

konsultacje, 

wymiana 

poglądów 

Odpowiedź 

ustna, praca 

pisemna, 

ocena 

aktywności i 

zaangażo-

wania w 

dyskusji i 

wymianie 

poglądów 

C11_W02 Student wie które miejsca ciała ludzkiego  

są szczególnie narażone na urazy. 

K_W03 Wykład, 

dyskusja, 

konsultacje, 

wymiana 

Odpowiedź 

ustna, praca 

pisemna, 

ocena 
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poglądów aktywności i 

zaangażo-

wania w 

dyskusji i 

wymianie 

poglądów 

C11_W03 Student zna główne rodzaje urazów. K_W06 Wykład, 

dyskusja, 

konsultacje, 

wymiana 

poglądów 

Odpowiedź 

ustna, praca 

pisemna, 

ocena 

aktywności i 

zaangażo-

wania w 

dyskusji i 

wymianie 

poglądów 

C11_W04 Student wie, co należy robić aby ustrzec 

się przed urazami i jakie są zasady 

profilaktyki. 

K_W06 Wykład, 

dyskusja, 

konsultacje, 

wymiana 

poglądów 

Odpowiedź 

ustna, praca 

pisemna, 

ocena 

aktywności i 

zaangażo-

wania w 

dyskusji i 

wymianie 

poglądów 

C11_K01 Student jest przygotowany do 

propagowania w społeczeństwie wiedzy 

na temat bezpieczeństwa w trakcie 

aktywności fizycznej. 

K_K04 Wykład, 

dyskusja, 

konsultacje, 

wymiana 

poglądów 

Ocena 

aktywności i 

zaangażo-

wania w 

dyskusji i 

wymianie 

poglądów 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

1 Stacjo

narne 

Niest

acjon

arne 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład  

 

Konsultacje  

 

w sumie: 

ECTS 

15g 

 

10g 

 

25g 

0,8 

10g 

 

15g 

 

25g 

0,8 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Praca w bibliotece 

 

Przygotowanie prac pisemnych 

 

w sumie: 

ECTS 

5g 

 

5g 

 

10g 

0,2 

5g 

 

5g 

 

10g 

0,2 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 
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przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

w sumie: 

ECTS 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia w 

ramach poszczególnych form 

zajęć: 

Pojęcie profilaktyki i jej zakres. Urazy i ich rodzaje. Przyczyny urazów. 

Miejsca w ciele  ludzkim najbardziej narażone na urazy. Urazy w układzie 

ruchu i innych układach. Najczęściej występujące urazy w wychowaniu 

fizycznym i  sporcie. Specyfika występowania urazów u dzieci i młodzieży. 

Sposoby zapobiegania urazom poszczególnych narządów. Rola rozgrzewki i 

odnowy biologicznej w profilaktyce urazów. Wpływ treningu zdrowotnego i 

odżywiania na profilaktykę urazów. Sposoby wczesnej interwencji w 

przypadku urazów w sporcie oraz metody ich leczenia.  

Metody i techniki 

kształcenia:  

Wykład, dyskusja, wymiana poglądów. 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także warunki 

dopuszczenia do egzaminu:  

Obecność i aktywny udział w zajęciach, przygotowywanie prac pisemnych. 

Zaliczenie końcowe ustne. Zaliczenie poprawkowe ustne w formie dyskusji. 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Student ma prawo do 

jednej nieusprawiedliwionej nieobecności w czasie semestru. Ewentualne 

następne dwie nieobecności muszą być zaliczone w czasie konsultacji. 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Obecność na zajęciach: 25%, praca pisemna: 25%, zaliczenie końcowe: 50%. 

* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach, samokształcenie w bibliotece, przygotowanie pracy 

pisemnej. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do sekwencyjności 

przedmiotów:  

Wiedza z anatomii czynnościowej, fizjologii wysiłku fizycznego i edukacji 

zdrowotnej. 

Zalecana literatura:  

Podstawowa: 1. Dziak A., Tayara S.: Urazy i uszkodzenia w sporcie.  

    Wydawnictwo Kasper, 1999. 

2. McMahon P.: Medycyna sportowa. PZWL 2009. 

3. Mędraś M.: Medycyna sportowa. Medsportpress Warszawa  

    2004. 

4. Murawska-Ciałowicz E., Zatoń M.: Znaczenie aktywności 

    ruchowej dla zdrowia. AWF Wrocław 2005. 

5. Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Wydawnictwo 

    naukowe PWN. Warszawa 2008. 

6. Pablo De Souza.  Sports Medicine and Sports Injury. 

    Hayle Medical, New York, 2015. 

Uzupełniająca: 1. Dziak A., Rusin Z.: Traumatologia sportowa. COS 2000. 

2. Jaraczewski A., Komosińska K.: Wybrane zagadnienia z 

    edukacji zdrowotnej. Wyższa Szkoła w Płocku. 2004. 

3. Kruś S.: Patologia. PZWL 2003. 

4. Spodaryk K.: Patologia narządu ruchu. PZWL 2002. 

5. Medycyna Sportowa. Czasopismo, wydawca: Polskie   

    Towarzystwo Medycyny Sportowej, Warszawa. 

6. David Joyce and Daniel Lewindon. Sports Injury Prevention 

    and Rehabilitation. Routledge, London and New York, 2016. 
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KARTA PRZEDMIOTU 

C12. Muzyka, rytm, taniec 
Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Muzyka, rytm, taniec  C 12  

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Music, rythm, dance 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: od 2020/21 
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Semestr: 4, 5 

Koordynator przedmiotu: mgr Danuta Kamińska 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Zapoznanie studenta – jako przyszłego nauczyciela lub instruktora z różnymi formami tańca i ćwiczeń muzyczno-

ruchowych oraz możliwością ich wykorzystania w obszarze kultury fizycznej. Przekazanie zasad metodyki 

prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych oraz tanecznych dla różnych grup wiekowych i sprawnościowych. 

Zapoznanie z rolą i miejscem tańca w kulturze fizycznej oraz aktywności tanecznej w szkole. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć według 

planu studiów: 

st. stacjonarne: sem.4 - ćw. 15 godz., sem.5 - ćw. 10 godz. 

st. niestacjonarne: sem.4 - ćw.10 godz., sem.5 - ćw.10 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji 

i oceny efektów 

uczenia się  

 

C12_W01 

 

 

 

 

 

C12_W02 

 

 

 

 

C12_W03 

Student zna i rozumie: 

1. Podstawę programową oraz cele kształcenia i 

treści nauczania na poszczególnych etapach 

edukacyjnych oraz kluczowe kompetencje i ich 

kształtowanie związane z aktywnością taneczną. 

(D.1/W1) 

2. Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody 

nauczania, w tym metody aktywizujące, a także 

zasady doboru metod nauczania z zakresu 

aktywności tanecznej. (D.1/W5) 

 

3. Metodykę realizacji poszczególnych treści 

kształcenia, rozwiązania merytoryczne i 

metodyczne, dobre praktyki, dostosowanie 

oddziaływań do potrzeb i możliwości uczniów o 

różnym potencjale w zakresie aktywności 

tanecznej. (D.1/W6, D.1/W9) 

 

 

K_W09 

 

 

 

 

 

K_W08 

 

 

K_W08 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

 

 

 Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia 

schematu 

muzyczno- 

ruchowego.  

 

Praktyczna 

demonstracja 

 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć 

z zastosowaniem 

poprawności 

metodycznej. 

 

 

C12_U01 

 

 

 

C12_U02 

 

 

 

C12_U03 

 

 

C12_U04 

Student potrafi: 

1. Nauczać i prowadzić zajęcia ruchowe przy 

muzyce oraz taneczne z wykorzystaniem 

różnych metod, form i środków. Potrafi 

dostosować sposób komunikacji do poziomu 

rozwojowego uczniów. (D.1/U4) 

 2. Dobierać i stosować metody i formy ruchu 

przy muzyce oraz tańca aktywizujące uczniów i 

uwzględniające ich zróżnicowane potrzeby 

edukacyjne. (D.1/U7) 

 3. Posiada umiejętności z zakresu tańca i zajęć 

ruchowych przy muzyce i potrafi je 

zademonstrować. 

4. Merytorycznie, profesjonalnie i rzetelnie 

oceniać pracę uczniów. (D.1/U8) 

 

 

K_U02 

 

 

 

K_U03 

 

 

 

K_U04 

 

Ćwiczenia 

praktyczne  

 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Ćwiczenia 

praktyczne  

 

Ćwiczenia 

praktyczne   

 

Ocena 

samodzielnego 

przygotowania  i 

prowadzenia 

schematu 

muzyczno- 

ruchowego.  

Ocena  

samodzielnego 

prowadzenia zajęć. 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć. 

 

Praktyczna 

demonstracja. 



125 
 

 

C12_K01 

 

 

C12_K02 

 

 

C12_K03 

Student jest gotów do: 

1. Adoptowania metod pracy do potrzeb i 

różnych stylów uczenia się uczniów. (D.1/K1) 

2. Kształtowania umiejętności współpracy 

uczniów w działaniach związanych z 

aktywnością taneczną. (D.1/K5) 

3. Rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności 

i samodzielności poznawczej z wykorzystaniem 

aktywności tanecznej. (D.1/K7) 

 

K_K02 

 

 

K_K03 

 

 

K_K09 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Praktyczna 

demonstracja. 

 

Ocena 

samodzielnego 

przygotowania i 

prowadzenia zajęć. 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

2 stacjonarne niestacjonarne 

Sem.4 Sem. 

5 

Sem.4 Sem.5  

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia praktyczne 

Konsultacje 

 

w sumie: 

ECTS 

15g. 

5 g. 

 

20 g. 

0,5 

10 g. 

5 g. 

 

15 g. 

0,5 

10 g. 

5 g. 

 

15 g. 

0,5 

10 g. 

5 g. 

 

15 g. 

0,5 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą punktów 

ECTS: 

Przygotowanie schematu muzyczno – 

ruchowego i tańca.  

Ogólne przygotowanie do zajęć. 

Samodzielne doskonalenie umiejętności. 

 

w sumie:   

ECTS 

5 g. 

 

5 g. 

5 g. 

 

15 g. 

0,5 

5 g. 

 

5 g. 

5 g. 

 

15 g. 

0,5 

5 g. 

 

5 g. 

5 g. 

 

15 g. 

0,5 

5 g. 

 

5 g. 

5 g. 

 

15 g 

0,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach praktycznych. 

Konsultacje 

Przygotowanie schematu muzyczno-

ruchowego i tańca. 

Samodzielne doskonalenie umiejętności. 

Ogólne przygotowanie do zajęć.  

w sumie: 

ECTS 

15 g. 

5 g. 

 

5 g. 

5 g. 

5 g. 

35 g 

1 

 

10 g. 

5 g. 

 

5 g. 

5 g. 

5 g. 

30 g. 

1 

10 g. 

5 g. 

 

5 g. 

5 g. 

5 g. 

30 g. 

1 

10 g. 

5 g. 

 

5 g. 

5 g. 

5 g. 

30 g 

1 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

Ćwiczenia praktyczne: 

Semestr 4: 

1. Miejsce i rola tańca w kulturze fizycznej – wprowadzenie do tematyki, 

wyjaśnienie pojęć, aktywność taneczna w szkole. 

2. Podstawowe wiadomości z zakresu muzyki. 

3. Schematy i ćwiczenia muzyczno – ruchowe wyzwalające ekspresję twórczą, 

kształtujące poczucie rytmu i estetykę ruchu, realizowane w oparciu o różne 

formy muzyczne. 

4. Wybrane polskie tańce narodowe. 

5. Elementy tańca towarzyskiego. 

6. Metodyka prowadzenia zajęć z wykorzystaniem elementów tańca. 

 

Semestr 5: 

 

1. Tańce integracyjne przeznaczone dla różnych grup wiekowych i 

sprawnościowych. 

2. Schematy i ćwiczenia muzyczno – ruchowe realizowane w oparciu o różne 
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formy muzyczne. 

3. Elementy tańca towarzyskiego. 

4. Metodyka prowadzenia zajęć muzyczno – ruchowych oraz tanecznych dla 

różnych grup wiekowych i sprawnościowych. 

5. Przybliżenie sposobu organizacji imprez i zabaw tanecznych. 

 

Metody i techniki 

kształcenia:  

metody podające: opis, prelekcja, objaśnienie lub wyjaśnienie, 

metody problemowe: metody aktywizujące; metoda sytuacyjna, 

metody praktyczne: pokaz, symulacja, metoda ruchowej ekspresji twórczej. 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

 

* Zasady udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, 

czy obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta w zajęciach. 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Semestr 4: 

Aktywność na zajęciach i znajomość materiału: 30% 

Frekwencja na zajęciach: 10% 

Ocena samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia schematu muzyczno – 

ruchowego i tańca: 60% 

Semestr 5: 

Aktywność na zajęciach i znajomość materiału: 20% 

Frekwencja na zajęciach: 10% 

Ocena samodzielnego prowadzenia zajęć: 20% 

Ocena samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia schematu muzyczno – 

ruchowego wraz z poprawnością metodyczną: 50% 

 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

 

Zalecana literatura: 

 

Literatura podstawowa: 

1. Bednarzowa B., Młodzikowska M., Tańce – poradnik metodyczny, Warszawa 1991 

2. Kuźmińska O., Taniec w teorii i praktyce, Poznań 2002 

3. Kuźmińska O., Taniec – Rytm – Muzyka, Poznań 2000 

4. Siedlecka B., Biliński W., Ruch, muzyka i taniec, jako element kultury i edukacji, 

    Wrocław 2002 

5. Siedlecka B., Biliński W., Taniec w edukacji dzieci i młodzieży, Wrocław 2003 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Gęca L., Tańce integracyjne w pracy z grupą, Lublin 2002 

 

C13. Teoria i metodyka gimnastyki 
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Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Teoria i metodyka gimnastyki (C13) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Theory and Methodology of Gymnastics  

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne 

Punkty ECTS: 4 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/20 

Semestr:  1, 2, 3, 4 

Koordynator przedmiotu: Mgr Andrzej Sokołowski 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Zapoznanie studenta z podstawową terminologią gimnastyczną, 

 Nauczanie i doskonalenie podstawowych ćwiczeń gimnastycznych, 

 Nauczanie asekuracji i samo asekuracji podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych 

 Zapoznanie z metodyką nauczania podstawowych ćwiczeń gimnastycznych 

Zapoznanie studenta z  terminologią gimnastyczną na przyrządach. 

 Nauczanie i doskonalenie podstawowych ćwiczeń gimnastycznych na przyrządach. 

 Nauczanie asekuracji i samo asekuracji podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych na przyrządach. 

Praktyczne prowadzenie lekcji i organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć według 

planu studiów: 

st. stacjonarne sem.1- ćw. 20 godz., sem.2- ćw. 15 godz. 

sem.3- ćw. 15 godz., sem. 4- ćw. 15 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia 

się  

 

C13_W01 

 

 

 

 

 

C13_W02 

 

 

 
 

 

 

 

C13_W03 

Student zna i rozumie: 

1. podstawę programową oraz cele 

kształcenia i treści nauczania gimnastyki 

na poszczególnych etapach edukacyjnych 

oraz kluczowe kompetencje i ich 

kształtowanie w ramach zajęć z 

gimnastyki (D.1/W1) 

 

2. konwencjonalne i niekonwencjonalne metody 

nauczania, w tym metody aktywizujące a także 

zasady doboru metod nauczania typowe dla 

gimnastyki (D.1/W5). 

 

 

 

3. metodykę realizacji poszczególnych treści 

 

K_W01 

 

 

 

 

 

K_W08 

K_W07 

 

 

 

 
 

 

K_W08 

Zajęcia 

praktyczne,  

konsultacje 

Kolokwium 

 

 

 

 

 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć.  

Kolokwium ze 

znajomości  

metodyki nauczania 

 

 

Ocena 
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C13_W04 

 

 

 

 

C13_W05 

 

 

 

C13_W06 

 

 

 

 

 

 

 

C13_W07 

 

kształcenia z zakresu gimnastyki- rozwiązania 

merytoryczne i metodyczne, dobre praktyki, 

dostosowanie oddziaływań do potrzeb i 

możliwości uczniów o różnym potencjale, 

typowe dla ćwiczeń gimnastycznych błędy 

uczniowskie, ich rolę i sposoby wykorzystania w 

procesie dydaktycznym (D.1/W6, D.1/W9)) 

4. potrzebę indywidualizacji nauczania oraz 

formy pracy specyficzne dla gimnastyki 

(D.1/W7) 

 

 

 

5. podstawowe ćwiczenia gimnastyczne, zna 

nazewnictwo związane z pozycjami 

wyjściowymi, przyrządami, przyborami. 

 

6. sposoby konstruowania testów, sprawdzianów 

i innych narzędzi przydatnych w procesie 

oceny poziomu i postępów w opanowaniu 

umiejętności gimnastycznych a także wstępnej 

diagnozy umiejętności ucznia (D.1/W11, 

D.1/W12) 

 

7. Zna zasady bezpieczeństwa, pomocy i samo 

asekuracji podczas wykonywania ćwiczeń. 

K_W07 

 

 

 

 

 

 

K_W08 

 

 

 

 

K_W02 
 

 

 

K_W05 

 

 

 

 

 

 

 

K_W10 

K_W11 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć.  

Kolokwium ze 

znajomości  

metodyki nauczania 

 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć.  

Dyskusja 

 

Kolokwium z 

terminologii pozycji 

wyjściowych do 

ćwiczeń.  

Ocena znajomości 

narzędzi 

badawczych 

podczas 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć 

 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć.  

 

 

C17_U01  

 

 

C17_U02 

 

 

C17_U03 

 

 

 

C17_U04 
 

 

C17_U05 

 

 

 

 

 
C17_U06 
 

 

 

 
C17_U07 

 
C17_U08 
 

Student potrafi: 

1. nauczać elementów gimnastyki z 

wykorzystaniem różnych metod, form i 

środków. Potrafi dostosować sposób 

komunikacji do poziomu rozwojowego 

uczniów (D.1/U4) 

2. rozpoznać typowe dla gimnastyki błędy 

uczniowskie i wykorzystać je w procesie 

dydaktycznym (D.1/U10) 

3. dobierać metody pracy oraz środki dydaktyczne 

w nauczaniu gimnastyki aktywizujące uczniów i 

uwzględniające ich zróżnicowane potrzeby 

edukacyjne (D.1/U7) 

4. kreować sytuacje dydaktyczne służące 

aktywności i rozwojowi zainteresowań 

uczniów oraz popularyzacji wiedzy (D.1/U5) 

5. posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe 

z zakresu gimnastyki oraz potrafi je 

zademonstrować 

 

 

 

6. opracować w formie pisemnej (wydruku) 

konspekt lekcji z gimnastyki. 

 

 

 

7.  skonstruować sprawdzian służący ocenie 

umiejętności ucznia, zawodnika. (D.1/U9) 

8. merytorycznie, profesjonalnie i rzetelnie 

 

K_U03 

 

K_U01 

 

K_U12 

K_U02 

K_U10 

 

 

 

 
 

K_U04 

 

 

 

 

 

K_U06 

 

 

 

 

 
K_U12 
K_U01 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 
Lekcja 

wychowania 

fizycznego. 

Samodzielna 

praca studenta, 

praca w 

bibliotece. 

Ćwiczenia 

praktyczne. 
Konsultacje 

Lekcja WF z 

gimnastyki 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

 

 

 

Samodzielna 

praca studenta, 

praca w 

bibliotece. 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć 

lub części zajęć. 

Ocena właściwego 

doboru środków 

dydaktycznych. 

Ocena umiejętności 

korygowania 

błędów 

 

 

 

 

Sprawdzian 

praktycznych 

umiejętności 

Demonstracja 

ścieżki ćwiczeń 

zwinnościowo-

akrobatycznych. 

 Ocena 

opracowanych 

konspektów 

 

Ocena sprawdzianu 

zaprezentowanego 

przez studenta 
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C17_U09 

 

 

 
C17_U10 
 

 

 

oceniać pracę uczniów (D.1/U8) 

9. przeprowadzić wstępną diagnozę umiejętności 

ucznia z zakresu gimnastyki(D.1/U11).  

 
10. posługiwać się przyrządami i przyborami 

gimnastycznymi 

K_U05 
K_U09 

 

 

 

K_U05 

 

 

Ocena poprawnej 

diagnozy z zakresu 

umiejętności  

Ocena 

prawidłowego 

wykorzystania 

przyborów w trakcie 

zajęć 

 

 

C17_K01 

 

C17_K02 

C17_K03 

 

 

C17_K04 

 

C17_K05 

 

 

C17_K06 

 

Student jest gotów do: 

1. adoptowania metod pracy do potrzeb i 

różnych stylów uczenia się uczniów 

(D.1/K1) 

2.  stymulowania uczniów do uczenia się przez 

całe życie przez samodzielną pracę. (D.1/K9) 

3.  popularyzowania wiedzy wśród uczniów i w 

środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym 

(D.1/K2) 

4. kształtowania umiejętności współpracy 

uczniów w grze i podczas innych zadań 

(D.1/K5) 

5.  rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności 

i samodzielności poznawczej oraz logicznego i 

krytycznego myślenia (D.1/K7) 

6. kształtowania nawyku systematycznego 

uczenia się i korzystania z różnych źródeł 

wiedzy, w tym z internetu (D.1/K8) 

 

 
K_K02 

 

K_K09 

 
K_K02 
K_K09 

 

K_K03 

 

K_K09 

K_K09 

K_K09 

K_K01 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

Lekcja WF 

 

Lekcja WF 

 

Ćwiczenia 

praktyczne, 

prowadzenie 

zajęć 

Lekcja WF 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

Lekcja WF 

. 

 

 

Obserwacja 

studenta- udział w 

dyskusjach, 

aktywność na 

zajęciach, 

uczestnictwo w 

dodatkowych 

zajęciach (np. 

sekcji). Ocena 

postępów. Ocena 

prowadzonych 

zajęć, lekcji lub jej 

części 

Ocena 

prowadzonych 

zajęć, lekcji lub jej 

części 

 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba 

punktów ECTS: (A + 

B) 

4 Stacjonarne/ 

Sem. (godz.) 

/niestacjonarne 

1 2 3 4 1 2 3 4 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z 

podziałem na formy 

zajęć oraz liczba 

punktów ECTS 

uzyskanych w ramach 

tych zajęć: 

Ćwiczenia praktyczne 
konsultacje 
 
w sumie:  
ECTS 

20  

1 

 
21 
0,6 

15  

1 

 
16 
0,5 

15  

1 

 
16 
0,5 

15 

1 

 
16 
0,5 

15 
1 
 
16g 
0,5 

15 
1 
 
16g 
0,5 

10 
5 
 

15 
0,5 

10 
5 
 
25 
0,5 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą 

godzin na każdą formę 

i liczbą punktów 

ECTS: 

Praca biblioteczna 
Samodoskonalenie 

umiejętności wg 

indywidualnych potrzeb 
Praca nad układami 
Przygotowanie konspektów 
Organizacja zawodów 
w sumie:   
ECTS 

1  
 
8  
 
2  
2  
1 
14 g. 
0,4 

1  
 
8  
 
5  
2  
1 
17 g. 
0,5 

1 
 
8  
 
5  
2  
1 
17 g. 
0,5 

1 
 
8  
 
3 
2  
2  
16 g 
0,5 

1  
 
8 
 
2 
2  
2 
15g 
0,5 

1  
 
8  
 
5  
2  
1 
17g. 
0,5 

1 
 
8  
 
5  
2  
1 
17g. 
0,5 

1 
 
8  
 
3 
2  
2  
16 g 
0,5 
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C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących 

umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz 

związana z tym liczba 

punktów ECTS: 

ćwiczenia 
Samodoskonalenie 

umiejętności wg 

indywidualnych potrzeb 
Praca nad układami 
Przygotowanie konspektów 
Organizacja zawodów 
w sumie:   
ECTS 

 20 

 
8  
 
2  
2  
1 
33 g. 
1 

 15 

 
8  
 
5  
2  
1 
31 g. 
1 

15 

 
8  
 
5  
2  
1 
31 g. 
1 

15 

 
8  
 
3 
2  
2  
30 g 
1 

 15 

 
8 
 
2 
2  
2 
29g 
1 

15 

 
8  
 
5  
2  
1 
31g. 
1 

10 

 
8  
 
5  
2  
1 
26g. 
1 

10 

 
8  
 
3 
2  
2  
25 g 
1 

 

 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

Semestr I 
Semestr 1 

1. Cele kształcenia i treści nauczania gimnastyki na poszczególnych etapach 

edukacyjnych. Metody, formy i zasady dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu 

gimnastyki. 
Metodyka nauczania poszczególnych elementów gimnastyki- rozwiązania 

merytoryczne i metodyczne, dostosowanie oddziaływań do potrzeb i 

możliwości uczniów  o różnym potencjale. Błędy uczniowskie i sposoby ich 

korygowania. 
2. Podział ćwiczeń gimnastycznych, cele i zadania gimnastyki w szkolnym programie 

wychowania fizycznego, literatura podstawowa i uzupełniająca. 

3. Metodyka nauczania oraz umiejętność wykonania przewrotu w przód. 

4. Metodyka nauczania oraz umiejętność wykonania przewrotu w tył. 
5. Metodyka nauczania oraz umiejętność wykonania stania na rękach, 

przedramionach. 

6. Metodyka nauczania oraz umiejętność wykonania przerzutu bokiem. 
7. Metodyka nauczania oraz umiejętność wykonania stania na głowie. 
8. Metodyka nauczania oraz umiejętność wykonania skoku rozkrocznego przez kozła. 
9. Opracowanie i demonstracja ścieżki ćwiczeń zwinnościowo- akrobatycznych. 
10. Gimnastyka jako podstawowy środek rozwoju i utrzymania właściwości 

motorycznych w ontogenezie. 
11. Rola rozgrzewki i ćwiczeń kształtujących przy podejmowanej aktywności fizycznej 

i ruchowej. 
Semestr 2 
 

1. Metodyka nauczania oraz umiejętność wykonania skoku rozkrocznego przez 

skrzynię. 

2. Metodyka nauczania oraz umiejętność wykonania skoku kucznego przez skrzynię. 
3. Metodyka nauczania oraz umiejętność wykonania wymyku przodem, tyłem. 
4. Metodyka nauczania oraz umiejętność wykonania kołowrotu prostego w tył na 

drążku. 

5. Metodyka nauczania oraz umiejętność wykonania wspierania na poręczach w 

tylnym i przednim zamachu. 
6. Metodyka nauczania oraz umiejętność wykonania podporów przodem i tyłem na 

koniu z łękami. 

7. Metodyka nauczania oraz umiejętność wykonania  
stania na barkach na poręczach. 
8. Metodyka nauczania oraz umiejętność wykonania ćwiczeń równoważnych na 

ławeczce i na równoważni. 
9. Metodyka nauczania oraz umiejętność wykonania układu ćwiczeń wolnych, na 

drążku, poręczach, równoważni i skoku w wieloboju gimnastycznym. 
Semestr 3 
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1. Metodyka prowadzenia lekcji gimnastyki rozwijających właściwości motoryczne. 
2. Pomoc i ochrona przy wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych i korygowanie 

błędów. 
3. Elementy gimnastyki artystycznej w szkolnym wychowaniu fizycznym 
4. Metodyka nauczania oraz umiejętność wykonania układów akrobatyki sportowej 

(dwójki, trójki). 

5. Metodyka nauczania przerzutu w przód i w tył na prostych rękach. 
6. Metodyka nauczania wychwytu z głowy, karku. 
Semestr 4 

1. Program zawodów sportowych w gimnastyce dla uczniów szkół 

podstawowych. 
2. Rocznikowe zawody w gimnastyce. 
3. Zasady organizacji i sędziowanie zawodów gimnastycznych. 
4. Formy gimnastyczne w procesie wychowania fizycznego. 

5. Przygotowanie gimnastyczne w aspekcie uprawiania innych dyscyplin sportu. 
6. Gimnastyka sportem całego życia jako czynnik wspomagający rozwój i zdrowie. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne, 

metody podające: opis i objaśnienie z podkreśleniem najczęściej popełnianych 

błędów,  

metody eksponujące: pokaz 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem zajęć. 

Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Zaliczenie 

kolokwium sprawdzającego znajomość prawidłowej techniki i metodyki nauczania 

elementów umiejętności specjalnych oraz przepisów. Pozytywny wynik testów 

sprawdzających stopień opanowania techniki elementów gimnastycznych Właściwe 

opracowanie konspektów zajęć lekcyjnych o określonej tematyce. 

* Zasady udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, 

czy obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Ocena końcowa z przedmiotu (zarówno w semestrze I, II, III oraz IV), jest średnią 

arytmetyczną ocen wystawionych w oparciu o następujące kryteria: 
Frekwencja i aktywność na zajęciach: 15% 
Ocena poziomu umiejętności technicznych na podstawie testów (prawidłowy pokaz) 

30% 
Ocena konspektów i samodzielnego prowadzenia zajęć: 25% 
Ocena wiedzy teoretycznej: 30 % (metodyka, przepisy itp.) 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

 Samodoskonalenie na zajęciach dodatkowych, opracowanie konspektu i prowadzenie 

zajęć ze studentami lub uczniami szkoły podstawowej 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

elementarne umiejętności w zakresie techniki wykonywanych elementów. 

Zalecana literatura: 

 

Literatura podstawowa: 

1. Jezierski R.,Gimnastyka – zdrowie i sprawność. Wydawnictwo Arkot,  Wrocław 

2009. 

2.Mazurek L., Gimnastyka podstawowa, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 

1980. 

3. Szot Z., Ćwiczenia zwinnościowo- akrobatyczne i skoki. Centralny Ośrodek Sportu, 
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1997. 

Literatura uzupełniająca: 

1.Polak E. Gimnastyka. Uniwersytet Rzeszowski 2002. 

2.Gimnastyka : zarys historii, terminologia i systematyka : podręcznik dla studentów 

wychowania fizycznego / Gorzów Wlkp. : [Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury 

Fizycznej. Oddział] , 2009    3. Pańczyk W., Warchoł K., W kręgu teorii, metodyki i 

praktyki współczesnego wychowania fizycznego. Wydanie II uzupełnione. Uniwersytet 

Rzeszowski 2008. 
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C14 Teoria i metodyka lekkoatletyki 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Teoria i metodyka lekkoatletyki(C14) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.):  

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 5 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/20 

Semestr: 1,2,3,4 

Koordynator przedmiotu: Mgr Andrzej Zatorski 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Przygotowanie studenta, jako przyszłego nauczyciela lub instruktora, do samodzielnego prowadzenia zajęć z 

lekkoatletyki w szkołach, klubach sportowych lub innych instytucjach związanych z kulturą fizyczną. Praktyczne 

nauczanie techniki biegu ,skoku i rzutu . Zapoznanie studenta z systematyką ćwiczeń i metodyką nauczania techniki 

wybranych konkurencji  oraz założeń dotyczących podstaw BHP w pracy ze sprzętem i urządzeniami 

lekkoatletycznymi. Dostarczenie wiedzy dotyczącej przepisów obowiązujących w omawianej dyscyplinie oraz 

metod, form, środków i zasad stosowanych w nauczaniu umiejętności specjalnych w lekkoatletyce. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

st. stacjonarne sem.1- ćw. 30 godz., sem.2- ćw. 15 godz.,sem.3-15 

godz.,sem.4- 15 godz. 

st. niestacjonarne sem.1.-ćw.15 godz., sem.2- ćw.15 godz.,sem.3-10 

godz.,sem.4-10 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia się  
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C14_W01 
 

 

 

 
 

C14_W02 

 

 

 

 

 

C14_W03 
 

 

 

 

 

 

 

 

C14_W04 
 

 

C14_W05 
 

1. podstawę programową oraz cele 

kształcenia i treści nauczania 

lekkoatletyki na poszczególnych etapach 

edukacyjnych oraz kluczowe 

kompetencje i ich kształtowanie w 

ramach zajęć wychowania fizycznego 

(D.1/W1) 

 

2. konwencjonalne i niekonwencjonalne metody 

nauczania, w tym metody aktywizująca także 

zasady doboru metod nauczania typowe dla 

lekkoatletyki (D.1/W5). 

 

3. metodykę realizacji poszczególnych treści 

kształcenia z zakresu lekkoatletyki- 

rozwiązania merytoryczne i metodyczne, dobre 

praktyki, dostosowanie oddziaływań do 

potrzeb i możliwości uczniów o różnym 

potencjale, typowe dla konkurencji 

lekkoatletycznych, błędy uczniowskie, ich rolę 

i sposoby wykorzystania w procesie 

dydaktycznym (D.1/W6, D.1/W9)) 

 

4. potrzebę indywidualizacji nauczania oraz 

formy pracy specyficzne w 

lekkoatletyce(D.1/W7 
5. sposoby konstruowania testów, sprawdzianów 

i innych narzędzi przydatnych w procesie 

oceny poziomu i postępów w opanowaniu 

umiejętności lekkoatletycznych a także 

wstępnej diagnozy umiejętności ucznia 

(D.1/W11, D.1/W12) 

K_W01 

 

 

 

 

 

 

K_W08 

K_W07 

 

 

 

 

 

K_W08 

K_W07 

 

 

 

 

 

 

K_W08 

 

 

 
K_W05 

 

Ćwiczenia 

praktyczne, 

pokaz 

dydaktyczny 

 

 

 

Zajęcia 

praktyczne, 

teoretyczne  

 

 

 

 

 

Zastosowanie 

testów na 

zajęciach 

praktycznych 

 

 

 

 

 

 

Ocena samodzielnego 

prowadzenia zajęć.  

Kolokwium ze 

znajomości  metodyki 

nauczania 

 

 

Test pisemny ze 

znajomości 

przepisów w 

konkurencjach LA. 

Sędziowanie i udział 

w zawodach 

 

 

Test pisemny ze 

znajomości 

przepisów w 

konkurencjach LA. 

Sędziowanie i udział 

w zawodach 

 

 

 

 

 

C14_U01  

 

 

 

 

 

C14_U02 

 

 

 

C14_U03 
 

 

 

 
C14_U04 

 

 

 
C14_U05 
 

 

 
C14_U06 

Student potrafi: 

1. nauczać podstawowych umiejętności 

lekkoatletycznych z wykorzystaniem 

różnych metod, form i środków. Potrafi 

dostosować sposób komunikacji do 

poziomu rozwojowego uczniów 

(D.1/U4) 

 

2. rozpoznać typowe  błędy uczniowskie w 

konkurencjach lekkoatletycznych i 

wykorzystać je w procesie dydaktycznym 

(D.1/U10) 

 

3. dobierać metody pracy oraz środki 

dydaktyczne w nauczaniu lekkoatletyki 

aktywizujące uczniów i uwzględniające ich 

zróżnicowane potrzeby edukacyjne (D.1/U7) 

 

4. kreować sytuacje dydaktyczne służące 

aktywności i rozwojowi zainteresowań 

uczniów oraz popularyzacji wiedzy (D.1/U5) 

 

5. posiada specjalistyczne umiejętności 

ruchowe z zakresu lekkoatletyki oraz potrafi 

je zademonstrować 

 

 

 

K_U03 

K_U01 

 

 

 

K_U12 

 

 

 

K_U02 

K_U10 

 

 

K_U10 

 

 

K_U04 
 

 

 

K_U06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

 

 

Samodzielna 

praca studenta, 

praca w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena samodzielnego 

prowadzenia zajęć lub 

części zajęć. Ocena 

właściwego doboru 

środków 

dydaktycznych 

 

Sprawdzian 

praktycznych 

umiejętności za 

pomocą testów 

 

Ocena opracowanych 

konspektów 
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C14_U07 

 

 
C14_U08 
 

 
C14_U09 
 

 

6. opracować w formie pisemnej (wydruku) 

konspekt lekcji lekkoatletycznej. 

 

7. skonstruować sprawdzian służący ocenie 

umiejętności ucznia, zawodnika.(D.1/U9) 

8.  merytorycznie, profesjonalnie i rzetelnie 

oceniać pracę uczniów (D.1/U8) 

9. przeprowadzić wstępną diagnozę 

umiejętności ucznia z zakresu lekkoatletyki 

(D.1/U11). 

10. posługiwać się sprzętem sportowym,  

przyborami i przyrządami stosowanymi w 

trakcie aktywności 

 

K_U12 
 

K_U01 
K_U09 

 

K_U12 

 

K_U05 
 

 

bibliotece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C14_K01 

 

 

C14_K02 

 

 

 

C14_K03 

 

 

 

C14_K04 

 

 

 

 

C14_K05 

 

 

 

C14_K06 

Student jest gotów do: 

1. adoptowania metod pracy do potrzeb i 

różnych stylów uczenia się uczniów 

(D.1/K1) 

 

2. stymulowania uczniów do uczenia się przez 

całe życie przez samodzielną pracę. (D.1/K9) 

 

3.  popularyzowania wiedzy wśród uczniów i w 

środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym 

(D.1/K2) 

 

4. kształtowania umiejętności współpracy 

uczniów w grze i podczas innych zadań 

(D.1/K5) 

 

5.  rozwijania u uczniów ciekawości, 

aktywności i samodzielności poznawczej 

oraz logicznego i krytycznego myślenia 

(D.1/K7) 

6. kształtowania nawyku systematycznego      

uczenia się i korzystania z różnych źródeł      

wiedzy, w tym z internetu (D.1/K8) 

 

K_K02 
 

 

 

K_K09 

 

 

K_K02 
K_K09 

 

 

 

K_K03 

 

 

 

K_K09 

 

K_K09 

K_K01 

 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

Lekcja WF 

 

Lekcja WF 

 

Ćwiczenia 

praktyczne, 

prowadzenie 

zajęć 

Lekcja WF 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

Lekcja WF 

. 

 

Obserwacja- udział w 

dyskusjach, 

aktywność na 

zajęciach, 

uczestnictwo w 

dodatkowych 

zajęciach (np. sekcji). 

Ocena postępów. 

Ocena prowadzonych 

zajęć, lekcji lub jej 

części 

Ocena prowadzonych 

zajęć, lekcji lub jej 

części 

 

 

 

 

Ocena prowadzonych 

zajęć, lekcji lub jej 

części 

 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

5 Stacjonarne/ niestac. 

Sem.1 Sem. 2 Sem.3 Sem.4  

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia praktyczne 
Konsultacje 
Udział w zawodach LA i treningach 
 
w sumie: 
ECTS 

30/15g  
2/ 7g 
0/10g. 

 
32 g 
1,3 

15/15g  
2/2g 
5/5 g. 

 
22 g 
0,8 

15/10g  
1/2g  
4/5g. 

 
 20g 

0,7 

15/10g  
1/2 g. 
2/5g 

 
18 g 
0,6 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

przygotowanie ogólne  
praca w bibliotece, 
 przygotowanie konspektów,  
samodzielne doskonalenie umiejętności 
 

4 g. 
2 g. 

 
10 g. 

 

2 g. 

 

 
3 g. 

 

2 g. 

 

 
5 g. 

 

2g. 

 
3 g. 
5 g. 
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punktów ECTS: w sumie:   
ECTS 

16 g. 
0,7 

5 g. 
0,2 

7 g. 
0,3 

10 g 
0,4 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 

konsultacje 

Samodzielne doskonalenie umiejętności 

 przygotowanie konspektów,  

przygotowanie ogólne i praca w bibliotece 

udział w zawodach i treningach 

w sumie: 
ECTS 

30/15g  

2/7 g. 

10 g. 

 

 

0/10g 

42 g 

1,5 

 

15/15g  
2/2 g. 

3g.  

 

 

5/5g 

25 g. 

1 

15/10g  

1/2g  

5 g 

. 

 

4/5g 

25 g. 

1 

15/10g  

2/2 g. 

5 g 

3 g 

 

2/5g 

24 g 

1 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

Semestr I 
2. Trucht-zasady ,technika, funkcje 
3. Nauka techniki klasycznej biegu- metodyka nauczania i systematyka ćwiczeń 
4. Rozgrzewka -części składowe oraz funkcje 
5. Ćwiczenia kształtujące w lekkoatletyce – skipy, odbicia, lądowania 
6. Start niski- metodyka nauczania i systematyka ćwiczeń 
7. Zabawowe formy doskonalenia czasu reakcji sprintera. 
8. Atak linii mety- metodyka nauczania . 
9. Szybkość jako cecha motoryczna i praktyczne sposoby jej oceny. 
10. Bieg po łuku – metodyka nauczania 
11. Nauka wykonywania wieloskoku -  obunóż, naprzemianstronnego, jednonóż. 

Metodyka nauczania i systematyka  ćwiczeń 
12. Przykłady testów do oceny poziomu skoczności. 
13. Analiza błędów popełnianych przy wykonywaniu elementów  techniki  

na podstawie zapisu video. 
14. Sprawdzian praktyczny z wykonania przebieżki tech. klasyczną, skipu ABC, startu 

niskiego 
15. Sprawdzian teoretyczny- znajomość techniki ,metodyki poznanych elementów LA 

 

Semestr II 
1. Metodyka nauczania techniki ekonomicznej biegu i systematyka ćw. 
2. Ocena intensywności w treningu biegowym.  
3. Technika i metodyka nauczania biegu płotkarskiego 

4. Ćwiczenia doskonalące gibkość ze szczególnym uwzględnieniem gibkości płotkarza 

5. Biegi sztafetowe –technika przekazania pałeczki, metodyka nauczania, taktyka 

6. Ćwiczenia kształtujące z wykorzystaniem przyboru. 
7. Udział w zawodach lekkoatletycznych. 
8. Udział w masowej imprezie biegowej. 
9. Sprawdzian praktyczny z przekazania pałeczki sposobem górnym oraz biegu 

Płotkarskiego w rytmie 3 krokowym/4 pł./ 

10. Sprawdzian teoretyczny z techniki, metodyki nauczania ,przepisów poznanych 

Konkurencji lekkoatletyki 

Semestr III 
1. Nauka technik i metodyk nauczania skoku w dal –rozbiegu ,odbicia ,lotu i 

lądowania ze szczególnym uwzględnieniem techniki biegowej. 

2. Doskonalenie form wieloskokowych jako podstawowego narzędzia w budowaniu 

mocy mięśni nóg. 

3. Niestandardowe formy nauki odbicia wzwyż oraz przełamywania lęku z 

wykorzystaniem drabinek, skrzyni, materacy. 

4. Nauka technik i metodyk nauczania skoku wzwyż- ze szczególnym uwzględnieniem 

techniki flop. 
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5. Zabawowe formy doskonalenia odbić w zajęciach terenowych/ mała zabawa 

skocznościowa/ 

6. Samodzielne przygotowanie konspektu lekcyjnego i poprowadzenie zajęć  

lekkoatletycznych przez studentów. 

7. Sprawdzian praktyczny z techniki biegowej w skoku w dal , techniki flop w skoku 

wzwyż oraz umiejętności wykonania wieloskoku obunóż , na przemian stronnego i 

jednonóż. 

8. Sprawdzian teoretyczny z techniki, metodyki , przepisów poznanych konkurencji 

LA 

Semestr IV 
1. Wielobój rzutowy jako podstawowe narzędzie dynamizujące pracę mięśni w tzw. 

Taśmie mięśniowej- technika i metodyka nauczania. 

2. Ćw.kształtujące dwójkowe  -pokaz , technika, prowadzenie rozgrzewki z ich 

wykorzystaniem. 

3. Nauka techniki i metodyki nauczania technika szkolną w pchnięciu kulą-przepisy 

BHP. 

4. Nauka techniki i metodyki nauczania rzutu  piłeczką palantową oraz oszczepem 

– przepisy, BHP. 

5. Sędziowanie zawodów LA. 

6. Chód sportowy –technika metodyka. 

7. Ocena samodzielnie przygotowanego konspektu lekcji LA na zadany temat. 

8. Sprawdzian praktyczny z techniki pchnięcia kulą i rzutu oszczepem. 

9. Sprawdzian teoretyczny z techniki, metodyki nauczania, przepisów poznanych 

konkurencji LA. 

Metody i 

techniki 

kształcenia:  

metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne, 

metody podające: opis i objaśnienie z podkreśleniem najczęściej popełnianych 

błędów,  

metody eksponujące: pokaz, analiza błędów na podstawie zapisu video 

* Warunki i sposób 

zaliczenia 

poszczególnych form 

zajęć, w tym zasady 

zaliczeń 

poprawkowych, a 

także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem zajęć. 

Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Zaliczenie 

kolokwium sprawdzającego znajomość prawidłowej techniki i metodyki nauczania 

elementów umiejętności specjalnych oraz przepisów LA. Pozytywny wynik testów 

sprawdzających stopień opanowania elementów techniki . Właściwe opracowanie 

konspektów zajęć lekcyjnych o określonej tematyce. 

* Zasady udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze 

wskazaniem, czy 

obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania 

oceny końcowej: 
Ocena końcowa z przedmiotu (w poszczególnych semestrach), jest średnią arytmetyczną 

ocen wystawionych w oparciu o następujące kryteria: 
Frekwencja i aktywność na zajęciach: 20% 
Ocena poziomu umiejętności technicznych na podstawie testów (prawidłowy pokaz) 30% 
Ocena konspektów i samodzielnego prowadzenia zajęć: 20% 
Ocena wiedzy teoretycznej: 30 % (metodyka, przepisy itp.) 

* Sposób i tryb 

wyrównywania 

zaległości powstałych 

wskutek nieobecności 

Udział w konsultacjach i samodoskonalenie na zajęciach dodatkowych (np. sekcja 

lekkoatletycznej), opracowanie konspektu i prowadzenie zajęć ze studentami lub uczniami 

szkoły podstawowej 
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studenta na zajęciach: 
Wymagania wstępne i 

dodatkowe, 

szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

elementarne umiejętności lekkoatletyczne w zakresie koordynacji ruchowej wynikające z 

programu szkoły podstawowej oraz średniej 

Zalecana literatura: 

 

 Literatura: 
1.J.Iskra Lekkoatletyka AWF Katowice2006 
2.Przepisy sędziowskie w LA PZLA 2019/strona internetowa/ 
3.J. Iskra Lekkoatletyka dla dzieci i młodzieży AWF Katowice 2008 
4.J.Iskra Atlas ćwiczeń la dla dzieci i młodzieży Poliechnika Opolska 2008 
5.Stawczyk Z Gry i zabawy w La  AWF Poznań 1998 
6.Z . Szelest ,S.  Sulisz  Lekkoatletyka zbiór ćw. ogólnych i specjalnych Wydawnictwo Sport i 

Turystyka 
Literatura uzupełniająca  
Praca zbiorowa/J. Mulak/ Lekkoatletyka. Technika ,Metodyka ,Trening Wydawnictwo Sport i 

Turystyka 1982 
 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

C15. Teoria i metodyka pływania 

 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Teoria i metodyka pływania (C15) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.):  

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 
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Punkty ECTS: 5 

Język wykładowy: Polski 

Rok akademicki: 2020/21 

Semestr: 1,2,3,4 

Koordynator przedmiotu: Prof. ndzw.dr hab. Sławomir Drozd 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Zapoznanie studentów z zasadami bezpieczeństwa na zajęciach z pływania, regulaminem pływalni    

Zapoznanie studentów z grami i zabawami w wodzie 

Zapoznanie z techniką i metodyką nauczania stylów pływackich i doskonalenie sprawności pływackiej 

Umiejętność organizowania i prowadzenia imprez pływackich   

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć według 

planu studiów: 

st. stacjonarne sem.1- ćw. 15 godz., sem.2- ćw. 30 godz.,sem.3-15 

godz.,sem.4- 15 godz. 

st. niestacjonarne sem.1.-ćw.15 godz., sem.2- ćw.15 godz.,sem.3-10 

godz.,sem.4-10 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie z 

KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia 

się  
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C15_W01 

 

 

 

 
C15_W02 
 

 
C15_W03 
 

 

 

 

 

 

 

 
C15_W04 

 

 
C15_W05 
 

 

 

 

 
C15_W06 

 

 
C15_W07 

Student zna i rozumie: 

1. podstawę programową oraz cele 

kształcenia i treści nauczania pływania na 

poszczególnych etapach edukacyjnych 

oraz kluczowe kompetencje i ich 

kształtowanie w ramach zajęć z pływania 

(D.1/W1) 

2. konwencjonalne i niekonwencjonalne 

metody nauczania, w tym metody 

aktywizujące a także zasady doboru metod 

nauczania typowe dla pływania (D.1/W5). 

3. metodykę realizacji poszczególnych treści 

kształcenia z zakresu pływania- 

rozwiązania merytoryczne i metodyczne, 

dobre praktyki, dostosowanie 

oddziaływań do potrzeb i możliwości 

uczniów o różnym potencjale, typowe dla 

pływania błędy uczniowskie, ich rolę i 

sposoby wykorzystania w procesie 

dydaktycznym (D.1/W6, D.1/W9)) 

4. potrzebę indywidualizacji nauczania oraz 

formy pracy specyficzne dla pływania 

(D.1/W7) 

5. sposoby konstruowania sprawdzianów i 

innych narzędzi przydatnych w procesie 

oceny poziomu i postępów w opanowaniu 

umiejętności pływackich a także wstępnej 

diagnozy umiejętności ucznia (D.1/W11, 

D.1/W12) 

6. Student zna zasady i przepisy organizacji 

imprez sportowo - rekreacyjnych w 

pływaniu 

 

7. Student rozumie znaczenie i konieczność 

zasad bezpieczeństwa w zajęciach na 

pływalni. 

 

 
K_W01 

 

 
K_W08 

K_W07 

 

 

 

 
K_W08 

K_W07 

 

 

 

 

 
K_W08 

 

K_W05 

 

 

 

 

 

K_W09 

 

K_W10 

 

 

 

Zajęcia 

warsztatowe, 

film 

dydaktyczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samodzielne 

prowadzenie 

zajęć  

 

Zajęcia 

warsztatowe, 

konsultacje 

 

 

Zawody 

pływackie 

 

Zajęcia 

warsztatowe, 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia 

zajęć.  

Ocena 

konspektów 

 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia 

zajęć.  

Ocena 

konspektów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia 

zajęć.  

 

Ocena znajomości 

narzędzi 

badawczych 

podczas 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć 

Ocena 

przygotowania do 

organizacji 

zawodów 

Ocena zachowania 

podczas zajęć 

 

 

C15_U01 

 

 

 

 
C15_U02 

 

C15_U03 

 

Student potrafi: 

1. nauczać elementów techniki 

pływackiej z wykorzystaniem różnych 

metod, form i środków. Potrafi 

dostosować sposób komunikacji do 

poziomu rozwojowego uczniów 

(D.1/U4) 

2. rozpoznać typowe dla pływania błędy 

uczniowskie i wykorzystać je w procesie 

dydaktycznym (D.1/U10) 

3. dobierać metody pracy oraz środki 

 

 

K_U03 

K_U01 

 

K_U12 

K_U02 

 

K_U10 

Zajęcia 

warsztatowe, 

konsultacja 

 

 

 

 

 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć 

lub części zajęć. 

Ocena właściwego 

doboru środków 

dydaktycznych. 

Ocena 

umiejętności 

korygowania 

błędów 
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C15_U04 

 

 

C15_U05 

 

C15_U06 

 

 

 

C15_U07 

 

C15_U08 

 

C15_U09 

dydaktyczne w nauczaniu pływania 

aktywizujące uczniów i uwzględniające ich 

zróżnicowane potrzeby edukacyjne (D.1/U7) 

4. kreować sytuacje dydaktyczne służące 

aktywności i rozwojowi zainteresowań 

uczniów oraz popularyzacji wiedzy 

(D.1/U5) 

5. Student posiada umiejętności ruchowe z 

zakresu pływania 

6. Student potrafi posługiwać się przyborami i 

przyrządami do uprawiania pływania 

 

 

7. skonstruować sprawdzian służący ocenie 

umiejętności ucznia, zawodnika. (D.1/U9) 

8. merytorycznie, profesjonalnie i rzetelnie 

oceniać pracę uczniów (D.1/U8) 

9. przeprowadzić wstępną diagnozę 

umiejętności pływackich ucznia (D.1/U11). 

K_U06 

 

K_U10 

 

 

K_U04 

 

K_U05 

 

 

 
K_U12 
K_U01 
K_U05 

 

 

 
K_U09 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdzian 

praktycznych 

umiejętności 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć 

lub części zajęć. 

Ocena właściwego 

doboru przyborów 

 

Ocena właściwej 

diagnozy 

umiejętności 

uczniów, 

studentów 

 

 

C17_K01 

 

C17_K02 

C17_K03 

 

 

C17_K04 

 

C17_K05 

 

 

C17_K06 

 

Student jest gotów do: 

1. adoptowania metod pracy do potrzeb i 

różnych stylów uczenia się uczniów 

(D.1/K1) 

2.  stymulowania uczniów do uczenia się 

przez całe życie przez samodzielną pracę. 

(D.1/K9) 

3.  popularyzowania wiedzy wśród uczniów i 

w środowisku szkolnym oraz 

pozaszkolnym (D.1/K2) 

4. kształtowania umiejętności współpracy 

uczniów w grze i podczas innych zadań 

(D.1/K5) 

5.  rozwijania u uczniów ciekawości, 

aktywności i samodzielności poznawczej 

oraz logicznego i krytycznego myślenia 

(D.1/K7) 

6. kształtowania nawyku systematycznego 

uczenia się i korzystania z różnych źródeł 

wiedzy, w tym z internetu (D.1/K8) 

 

 
K_K02 

 

K_K09 

 
K_K02 
K_K09 

 

K_K03 

 

K_K09 

K_K09 

K_K09 

K_K01 

 

Zajęcia 

warsztatowe, 

zawody 

pływackie 

 

Obserwacja - 

udział w 

dyskusjach, 

aktywność na 

zajęciach, 

uczestnictwo w 

dodatkowych 

zajęciach (np. 

sekcji). Ocena 

postępów. Ocena 

prowadzonych 

zajęć, lekcji lub jej 

części 

Ocena 

prowadzonych 

zajęć, lekcji lub jej 

części 

 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba 

punktów ECTS: (A + 

B) 

5 Stacjonarne/ 

Sem. (godz.) 

/niestacjonarne 

1 2 3 4 1 2 3 4 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z 

podziałem na formy 

zajęć oraz liczba 

ćwiczenia – warsztatowe  
konsultacje 

 

 

30 
10 

 

 

15 
5 

 

 

15 
5 

 

 

15 
5 

 

 

15 
10 

 

 

15 
10 

 

 

10 
10 

 

 

10 
10 
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punktów ECTS 

uzyskanych w ramach 

tych zajęć: 

W sumie: 
ECTS 

40 
1,5 

20 
0,7 

20 
0,7 

20 
0,7 

25g 
1 

20g 
0,7 

20 
0,7 

20 
0,7 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą 

godzin na każdą formę 

i liczbą punktów 

ECTS: 

przygotowanie konspektów 
samodzielne doskonalenie 

umiejętności 
organizacja zawodów w 

pływaniu 
w sumie:   

ECTS 

2 
 
15 

 
 

17 
0,5 

2 
 
8 
2 
 

12 
0,3 

2 
 

8 

 
 

10 
0,3 

2 
 
8 

 
 

10 
0,3 

2 g. 
 
25 

 
27 
1 

 

2 g. 
 
10 
2 
14 
0,3 

2 g. 
 
10 

 
12 
0,3 

2 
 
10 

 
 

12 
0,3 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących 

umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz 

związana z tym liczba 

punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 

konsultacje 

Samodzielne doskonalenie 

umiejętności 

 przygotowanie konspektów,  

organizacja zawodów w 

pływaniu 
 

w sumie: 
ECTS 

30 
10 

 
15 
 
2 

 

 
57 
2 

 

15 
5 

 
8 
 
2 
2 
 
32 
1 

15 
5 

 
8 
 
2 

 

 
30 
1 

15 
5 

 
8 
 
2 

 

 
30 
1 

15 
10 

 
25 
 
2 

 

 
52 
2 

15 
10 

 
10 
 
2 
2 
 
39 
1 

10 
10 

 
10 
 
2 

 

 
32 
1 

10 
10 

 
10 
 
2 

 

 
32 
1 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

Treści kształcenia: 
Ćwiczenia, warsztaty: 
SEMESTR I (30 h) 

1. Zasady bezpieczeństwa na zajęciach z pływania. Zasady zaliczenia 

przedmiotu. Sprawdzian pływacki. 
2. Cele kształcenia i treści nauczania pływania na poszczególnych etapach 

edukacyjnych. Metody, formy i zasady dydaktyczne wykorzystywane w 

nauczaniu pływania. 

3. Nauczanie podstawowych czynności ruchowych w środowisku wodnym, 

nauczanie  zanurzania głowy, otwierania oczu pod wodą, nauka oddychania. 

Proste skoki do wody. Nauczanie leżenia na piersiach i grzbiecie, poślizgi na 

piersiach i grzbiecie. 

4. Nauczanie pracy nóg do kraula na grzbiecie. 

5. Nauczanie pracy nóg do kraula na piersiach. 

6. Nauczanie pracy ramion do kraula na grzbiecie. 

7. Koordynacja pracy ramion i nóg w kraulu na grzbiecie. 

8. Nauka nawrotu prostego w kraulu na grzbiecie. 

9. Nauka startu z wody do kraula na grzbiecie. Doskonalenie stylu grzbietowego. 

10. Zaliczenie techniki pracy nóg do kraula na grzbiecie. 

11. Zaliczenie dystansu pływackiego  50m. stylem grzbietowym. 

12. Nauczanie pracy ramion i oddychania do kraula na piersiach. 

13. Koordynacja pracy ramion, nóg i oddychania w kraulu na piersiach. 

14. Zaliczenie techniki pracy nóg do kraula na piersiach. Nauka nawrotu prostego w 

kraulu na piersiach. 

SEMESTR II (15 h) 

1- Koordynacja pracy ramion, nóg i oddychania w kraulu na piersiach.  

2- Koordynacja pracy ramion, nóg i oddychania w kraulu na piersiach.  

3- Nauka nawrotu prostego w kraulu na piersiach. 

4- Nauka skoku do wody na głowę. 

5- Doskonalenie stylu dowolnego. 

6- Zaliczenie dystansu pływackiego 50 m. stylem dowolnym. 

7- Nauczanie pracy nóg w stylu klasycznym. 

8- Nauczanie pracy ramion w stylu klasycznym. 
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9- Koordynacja pracy ramion i oddychania. 

10- Nauka koordynacji pracy ramion, nóg i oddychania w stylu klasycznym. 

11- Skoki do wody i nawrót w stylu klasycznym. 

12- Doskonalenie stylu klasycznego 

13- Zaliczenie techniki pracy nóg do stylu klasycznego. 

14- Zaliczenie dystansu pływackiego 50 m. stylem klasycznym.  

SEMESTR III (15 h) 

1-2.Nauczanie pracy nóg do delfina.    

3.Nauczanie pracy rąk i oddychania w delfinie.    

4-5..Nauka synchronizacji pracy ramion i nóg do delfina.   

6.Skoki do wody i nawroty do delfina.    

7.Zaliczenie techniki pracy nóg do delfina. 

8.Doskonalenie delfina 

9.Zaliczenie dystansu pływackiego 25 m. delfinem.  

10-12Organizacja i prowadzenie zawodów pływackich 

13-14.Doskonalenie poznanych stylów pływania.  

15.Zaliczenie dystansu 1500 m. dowolnym stylem 

SEMESTR IV (15 h) 

1. Doskonalenie poznanych stylów pływania Elementy treningu pływackiego 

2.Przykładowa lekcja pływania 

3-9.Prowadzenie fragmentów zajęć przez studentów. 

10.Elementy ratownictwa holowanie tonącego, skoki ratownicze, obezwładnianie 

tonącego.   

11-14.Doskonalenie poznanych stylów pływania. Nauka dystansu stylem zmiennym. 

Nawroty w stylu zmiennym. 

15.Zaliczenie dystansu 100m stylem zmiennym 

Metody i techniki 

kształcenia:  

metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne, 

metody podające: opis i objaśnienie z podkreśleniem najczęściej popełnianych 

błędów,  

metody eksponujące: pokaz, analiza błędów na podstawie zapisu video 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem zajęć. 

Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Przepłynięcie 

określonym stylem poprawnie technicznie wymaganego dystansu w limicie czasu. 

Oddanie konspektów na zadany temat. 

* Zasady udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, 

czy obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Ocena końcowa z przedmiotu (w poszczególnych semestrach), jest średnią 

arytmetyczną ocen wystawionych w oparciu o następujące kryteria: 
Frekwencja i aktywność na zajęciach: 20% 
Ocena poziomu umiejętności technicznych na podstawie testów (prawidłowy pokaz) 

30% 
Ocena konspektów i samodzielnego prowadzenia zajęć: 20% 
Ocena wiedzy teoretycznej: 30 %  

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach i samodoskonalenie na zajęciach dodatkowych (np. sekcja 

pływacka), opracowanie konspektu i prowadzenie zajęć ze studentami lub uczniami 

szkoły podstawowej 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

elementarne umiejętności pływania 
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sekwencyjności 

przedmiotów:  
Zalecana literatura: 

 

1. Czabański B., Fiłon M., Zatoń K.,: Elementy teorii pływania. Wydawnictwo AWF 

Wrocław 2003 

2. Karpiński R.,: Pływanie- podstawy techniki- nauczanie. Katowice 2005 

3. Bartkowiak E.,: Pływanie sportowe. COS Warszawa 1999 

4. Błasiak P., Chadaj M., Kurek K.,: Ratownictwo wodne. Warszawa 2001 

5. Wizner W., Fiłon M.,: Pływanie.AWF Wrocław 1997 

6. Dybińska E., : Optymalizacja informacji wizualnej jako czynnika usprawniającego 

uczenie się i nauczanie czynności pływackich dzieci 10 letnich  Kraków 2004 rok 

      

 

 

 

 

 

 

C16. Teoria i metodyka piłki siatkowej 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Teoria i metodyka piłki siatkowej(C16) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Volleyball 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 4 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/21 

Semestr: 1,2 

Koordynator przedmiotu: Dr Krzysztof Frączek 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Przygotowanie studenta, jako przyszłego nauczyciela lub instruktora, do samodzielnego prowadzenia zajęć z piłki 

siatkowej w szkołach, klubach sportowych lub innych instytucjach związanych z kulturą fizyczną. Zapoznanie 

studenta z systematyką ćwiczeń oraz metodami, formami, zasadami i środkami wykorzystywanymi w nauczaniu 

umiejętności specjalnych w piłce siatkowej. Praktyczne nauczanie elementów techniki siatkarskiej, podstaw 

indywidualnej i zespołowej taktyki gry. Zaprezentowanie przykładowych testów i sprawdzianów służących ocenie 

umiejętności uczniów.  Dostarczenie wiedzy dotyczącej przepisów obowiązujących w omawianej dyscyplinie  
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Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

st. stacjonarne sem.1- ćw. 25 godz., sem.2- ćw. 25 godz. 

st. niestacjonarne sem.1.-ćw.15 godz., sem.2- ćw.15 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie z 

KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia 

się  

C16_W01 

 

Student zna i rozumie: 

1. podstawę programową oraz 

cele kształcenia i treści 

nauczania piłki siatkowej na 

poszczególnych etapach 

edukacyjnych oraz kluczowe 

kompetencje i ich 

kształtowanie w ramach zajęć z 

piłki siatkowej (D.1/W1) 

 

2. konwencjonalne i 

niekonwencjonalne metody 

nauczania, w tym metody 

aktywizujące a także zasady doboru 

metod nauczania typowe dla piłki 

siatkowej (D.1/W5). 

 

 

 

3. metodykę realizacji poszczególnych 

treści kształcenia z zakresu piłki 

siatkowej- rozwiązania 

merytoryczne i metodyczne, dobre 

praktyki, dostosowanie oddziaływań 

do potrzeb i możliwości uczniów o 

różnym potencjale, typowe dla piłki 

siatkowej błędy uczniowskie, ich 

rolę i sposoby wykorzystania w 

procesie dydaktycznym (D.1/W6, 

D.1/W9) 

4. potrzebę indywidualizacji 

nauczania oraz formy pracy 

specyficzne dla piłki siatkowej 

(D.1/W7) 

 

5. zasady i przepisy gry w piłkę 

siatkową 

 

6. sposoby konstruowania testów, 

sprawdzianów i innych narzędzi 

przydatnych w procesie oceny poziomu 

i postępów w opanowaniu umiejętności 

siatkarskich a także wstępnej diagnozy 

umiejętności ucznia (D.1/W11, 

D.1/W12) 

 

K_W01 

Ćwiczenia Kolokwium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C16_W02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C16_W03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C16_W04 

 

 

 

 

C16_W05 

 

 

 

C16_W06 

 

 

 

 

 

 

K_W08 

K_W07 

 

 

 

 

K_W08 

K_W07 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_W08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_W09 

 

 

 

K_W05 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne, film 

dydaktyczny, 

obserwacja 

lekcji, lekcja 

wychowania 

fizycznego 

Ćwiczenia 

praktyczne, film 

dydaktyczny, 

 

 

 

 

Samodzielne 

prowadzenie 

zajęć  

 

 

Zajęcia 

praktyczne, 

teoretyczne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastosowanie 

testów na 

zajęciach 

praktycznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena samodzielnego 

prowadzenia zajęć.  

Kolokwium ze 

znajomości  metodyki 

nauczania 

 

 

 

Ocena samodzielnego 

prowadzenia zajęć.  

Kolokwium ze 

znajomości  metodyki 

nauczania 

 

 

 

 

 

Ocena samodzielnego 

prowadzenia zajęć.  

Dyskusja 

 

 

 

 

 

Test pisemny ze 

znajomości przepisów 

gry. Sędziowanie 

meczu 

Ocena znajomości 

narzędzi badawczych 

podczas 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć 
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C16_U01  

 

 

 

 

 

 

 

C16_U02 

 

 

C16_U03 

 

 

 

 

 

 

 

C16_U04 

 

 

 

C16_U05 

 

 

 

 

 

 

C16_U06 

 

 

 

 

 

C16_U07 

 

 

C16_U08 

 

 

C16_U09 

 

 

Student potrafi: 

1. nauczać elementów techniki 

siatkarskiej z wykorzystaniem 

różnych metod, form i środków. 

Potrafi dostosować sposób 

komunikacji do poziomu 

rozwojowego uczniów (D.1/U4) 

2. rozpoznać typowe dla piłki siatkowej 

błędy uczniowskie i wykorzystać je 

w procesie dydaktycznym (D.1/U10) 

3. dobierać metody pracy oraz środki 

dydaktyczne w nauczaniu piłki 

siatkowej aktywizujące uczniów i 

uwzględniające ich zróżnicowane 

potrzeby edukacyjne (D.1/U7) 

4. kreować sytuacje dydaktyczne 

służące aktywności i rozwojowi 

zainteresowań uczniów oraz 

popularyzacji wiedzy (D.1/U5) 

5. posiada specjalistyczne 

umiejętności ruchowe z zakresu 

piłki siatkowej oraz potrafi je 

zademonstrować 

 

 

 

6. opracować w formie pisemnej 

(wydruku) konspekt lekcji z piłki 

siatkowej. 

 

 

 

7.  skonstruować sprawdzian służący 

ocenie umiejętności ucznia, 

zawodnika. (D.1/U9) 

8. merytorycznie, profesjonalnie i 

rzetelnie oceniać pracę uczniów 

(D.1/U8) 

9. przeprowadzić wstępną diagnozę 

umiejętności ucznia z zakresu piłki 

siatkowej (D.1/U11).  

 

K_U03 

 

K_U01 

 

 

 

K_U12 

K_U02 

 

K_U10 

 

 

K_U10 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_U04 

 

 

 

 

 

K_U06 

 

 

 

 

 

 

K_U12 

K_U01 

K_U05 

K_U09 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

Lekcja 

wychowania 

fizycznego. 

Samodzielna 

praca studenta, 

praca w 

bibliotece. 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

Konsultacje 

Lekcja WF z 

piłki siatkowej 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samodzielna 

praca studenta, 

praca w 

bibliotece. 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

 

Ocena samodzielnego 

prowadzenia zajęć lub 

części zajęć. Ocena 

właściwego doboru 

środków 

dydaktycznych. Ocena 

umiejętności 

korygowania błędów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza zapisu video.  

Sprawdzian 

praktycznych 

umiejętności za 

pomocą testów.  

Ocena opracowanych 

konspektów 

 

 

 

 

 

 

Ocena testu 

zaprezentowanego 

przez studenta 

 

Ocena poprawnej 

diagnozy z zakresu 

umiejętności  
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C16_K01 

 

C16_K02 

 

 

C16_K03 

 

 

 

C16_K04 

 

 

C16_K05 

 

 

 

C16_K06 

 

Student jest gotów do: 

1. adoptowania metod pracy do 

potrzeb i różnych stylów uczenia 

się uczniów (D.1/K1) 

2.  stymulowania uczniów do uczenia 

się przez całe życie przez 

samodzielną pracę. (D.1/K9) 

3.  popularyzowania wiedzy wśród 

uczniów i w środowisku szkolnym 

oraz pozaszkolnym (D.1/K2) 

4. kształtowania umiejętności 

współpracy uczniów w grze i 

podczas innych zadań (D.1/K5) 

5.  rozwijania u uczniów ciekawości, 

aktywności i samodzielności 

poznawczej oraz logicznego i 

krytycznego myślenia (D.1/K7) 

6. kształtowania nawyku 

systematycznego uczenia się i 

korzystania z różnych źródeł 

wiedzy, w tym z internetu (D.1/K8) 

 

 

K_K02 

 

K_K09 

 

 

 

K_K02 

K_K09 

 

 

K_K03 

 

 

K_K09 

 

K_K09 

K_K01 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

Lekcja WF 

 

Lekcja WF 

 

Ćwiczenia 

praktyczne, 

prowadzenie 

zajęć 

Lekcja WF 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

Lekcja WF 

. 

 

 

Obserwacja studenta- 

udział w dyskusjach, 

aktywność na 

zajęciach, 

uczestnictwo w 

dodatkowych zajęciach 

(np. sekcji). Ocena 

postępów. Ocena 

prowadzonych zajęć, 

lekcji lub jej części 

Ocena prowadzonych 

zajęć, lekcji lub jej 

części 

 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

4 stacjonarne niestacjonarne 

Sem.1 Sem. 2 Sem.1 Sem. 2 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia praktyczne 

konsultacje 

 

w sumie: 

ECTS 

25 g. 

5 g. 

 

30 g 

1,2 

25 g. 

5 g. 

 

30 g 

1,2 

15 g. 

5 g. 

 

20 g 

0,8 

15 g. 

5 g. 

 

20 g. 

0,8 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie ogólne  

praca w bibliotece, 

 przygotowanie konspektów,  

samodzielne doskonalenie 

umiejętności 

w sumie:   

ECTS 

5 g. 

2 g. 

3 g 

10 g. 

 

20 g. 

0,8 

5 g. 

 

5 g. 

10 g.  

 

20 g. 

0,8 

10 g. 

5 g. 

3 g. 

15 g. 

 

33 g. 

1,2 

10 g. 

 

5 g. 

15 g. 

 

30 g 

1,2 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 

konsultacje 

Samodzielne doskonalenie 

umiejętności 

 przygotowanie konspektów,  

w sumie: 

ECTS 

25 g 

5 g. 

 

10 g. 

3 g. 

43 g 

1,8 

 

25 g. 

5 g. 

 

10 g.  

5 g 

45 g. 

1,8 

15 g 

5 g. 

 

15 g 

3 g. 

38 g. 

1,8 

15 g. 

5 g. 

 

15 g 

5 g 

40 g 

1,8 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

Semestr I 

 
1. Cele kształcenia i treści nauczania piłki siatkowej na poszczególnych etapach 

edukacyjnych. Metody, formy i zasady dydaktyczne wykorzystywane w 

nauczaniu piłki siatkowej. 
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Metodyka nauczania poszczególnych elementów techniki siatkarskiej- 

rozwiązania merytoryczne i metodyczne, dostosowanie oddziaływań do 

potrzeb i możliwości uczniów (zawodników) o różnym potencjale. Błędy 

uczniowskie i sposoby ich korygowania. 
2. Sposoby poruszania się po boisku – przyjmowanie postaw siatkarskich 
3. Nauka odbić piłki sposobem górnym we wszystkich postawach- metodyka 

nauczania i systematyka ćwiczeń 
4. Forma zabawowa w nauczaniu odbicia piłki sposobem górnym 
5. Przykłady ćwiczeń doskonalących odbicia piłki sposobem górnym 
6. Nauka odbić piłki sposobem dolnym we wszystkich postawach- metodyka 

nauczania i systematyka ćwiczeń 
7. Forma zabawowa w nauczaniu odbicia piłki sposobem dolnym 
8. Przykłady ćwiczeń doskonalących odbicia piłki sposobem dolnym 
9. Technika wykonywania zagrywki sposobem dolnym przodem i bokiem 
10. Nauka wykonywania zagrywki sposobem tenisowym- szkolna i szybująca.  

Metodyka nauczania i systematyka  ćwiczeń 
11. Analiza błędów popełnianych przy wykonywaniu elementów  techniki  

na podstawie zapisu video. 
12. Sprawdzian praktyczny 
13. Sprawdzian teoretyczny- znajomość przepisów gry 

Semestr II 
1. Sposoby diagnozowania, kontroli i oceniania ucznia z zakresu piłki siatkowej.  
Konstruowanie testów, sprawdzianów i innych narzędzi przydatnych w ocenia- 
niu  wiedzy i umiejętności uczniów. Przykłady testów do oceny poziomu opanowania podstawowych  elementów  
techniki siatkarskiej. 

2. Nauka zastawiania pojedynczego i podwójnego- metodyka nauczania 
      i systematyka ćwiczeń 
3. Nauka zbicia piłki. Metodyka nauczania i systematyka ćwiczeń 
4. Doskonalenie poznanych elementów techniki. 
5. Gry i zabawy w nauczaniu techniki piłki siatkowej 
6. Ćwiczenia w formie fragmentów gry 

7. Różne formy gry- uproszczona, szkolna, właściwa 

8. Specyfika gry w mini-siatkówkę- przepisy, ustawienie na boisku, kategorie 

wiekowe, liczebność zespołów itd. 

9. Ustawienie zespołu przy przyjęciu zagrywki i zagrywce własnej 
10. Taktyka gry w piłkę siatkową- system par, system czwartego w ataku 
11. Opracowanie konspektu i samodzielne prowadzenie przez studentów zajęć  

o określonej tematyce 
12. Opracowanie konspektu i samodzielne prowadzenie przez studentów zajęć  

o określonej tematyce 
13. Opracowanie konspektu i samodzielne prowadzenie przez studentów zajęć 

 o określonej tematyce 
14. Sprawdzian praktyczny i teoretyczny 

Metody i techniki 

kształcenia:  

metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne, lekcja wychowania fizycznego 

metody podające: opis i objaśnienie z podkreśleniem najczęściej popełnianych 

błędów, rozmowa z nauczycielem wychowania fizycznego 

metody eksponujące: pokaz, analiza błędów na podstawie zapisu video, hospitacja 

lekcji 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem zajęć. 

Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Zaliczenie 

kolokwium sprawdzającego znajomość prawidłowej techniki i metodyki nauczania 

elementów umiejętności specjalnych oraz przepisów gry. Pozytywny wynik testów 

sprawdzających stopień opanowania elementów techniki siatkarskiej (odbicie 

sposobem górnym, dolnym, zagrywka, atak). Właściwe opracowanie konspektów zajęć 

lekcyjnych o określonej tematyce. Samodzielne prowadzenie fragmentu zajęć lub lekcji 

WF w szkole podstawowej 
* Zasady udziału w Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 
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poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, 

czy obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 
Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Ocena końcowa z przedmiotu (zarówno w semestrze I jak i II), jest średnią 

arytmetyczną ocen wystawionych w oparciu o następujące kryteria: 
Frekwencja i aktywność na zajęciach: 15% 
Ocena poziomu umiejętności technicznych na podstawie testów (prawidłowy pokaz) 

30% 
Ocena konspektów i samodzielnego prowadzenia zajęć: 25% 
Ocena wiedzy teoretycznej: 30 % (metodyka, przepisy itp.) 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach i samodoskonalenie na zajęciach dodatkowych (np. sekcja piłki 

siatkowej), opracowanie konspektu i prowadzenie zajęć ze studentami lub uczniami 

szkoły podstawowej 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

elementarne umiejętności w zakresie techniki gry w piłkę siatkową 

Zalecana literatura: 

 

Literatura podstawowa: 
1. Frączek K. 2010. Piłka siatkowa. Technika. Metodyka nauczania. Przykłady ćwiczeń. 

Prace dydaktyczne PWSZ w Krośnie 

2. Klocek T., Szczepanik M. 2003 . Siatkówka na lekcji wychowania fizycznego. 

Biblioteka trenera, COS, Warszawa.  
3. Przepisy gry w piłkę siatkową. Strona internetowa: www.pzps.pl 

4. Szczepanik M., Klocek T. 1998:. Siatkówka w szkole. Podręczniki i skrypty AWF 

w Krakowie, nr 5 
5. Uzarowicz J. 1998. Siatkówka. Co jest grane ? Alma-Sport, Kraków 

Literatura uzupełniająca: 

1. Frączek K. 2019. Taktyka gry w piłkę siatkową. Prace dydaktyczne PWSZ w Krośnie. 
2. Kulgawczyk R.1990. Piłka siatkowa – nauczanie i doskonalenie gry. Resortowe 

Centrum Met.-Szkol. KfiS. 
3. Kulgawczyk  R.1994. Mini piłka siatkowa. Agencja „Promo-Lider”. Warszawa 

4. Polowczyk A., Majakowski S. 1999. Siatkówka i minisiatkówka plażowa. Polski 

Związek Piłki Siatkowej, Warszawa.  

5. Uzarowicz J., Zdebska H. 1998. Piłka siatkowa. Program szkolenia dzieci i młodzieży. 

Resortowe Centrum Metodyczno-Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu, Warszawa.  
6. Zatyracz Z. Piasecki L. 2000. Piłka siatkowa. Szczecin. 
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C17. Teoria i metodyka piłki nożnej 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Teoria i metodyka piłki nożnej (C17) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Football 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 3 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/20 

Semestr: 1,2 

Koordynator przedmiotu: Dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. PWSZ. Trener kl. 1 p.n. 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  
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Przygotowanie studenta, jako przyszłego nauczyciela lub instruktora, do samodzielnego prowadzenia zajęć z piłki 

nożnej w szkołach, klubach sportowych lub innych instytucjach związanych z kulturą fizyczną. Zapoznanie studenta 

z systematyką ćwiczeń oraz metodami, formami, zasadami i środkami wykorzystywanymi w nauczaniu umiejętności 

specjalnych w piłce nożnej. Praktyczne nauczanie elementów techniki piłkarskiej, podstaw indywidualnej i 

zespołowej taktyki gry. Zaprezentowanie przykładowych testów i sprawdzianów służących ocenie umiejętności 

uczniów. Dostarczenie wiedzy dotyczącej przepisów obowiązujących w omawianej dyscyplinie i futsalu. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć według 

planu studiów: 

st. stacjonarne sem.1- ćw. 25 godz., sem.2- ćw. 25 godz. 

st. niestacjonarne sem.1.-ćw.15 godz., sem.2- ćw.15 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia 

się  

C17_W01 
 

Student zna i rozumie: 

1. podstawę programową oraz cele 

kształcenia i treści nauczania piłki nożnej 

na poszczególnych etapach edukacyjnych 

oraz kluczowe kompetencje i ich 

kształtowanie w ramach zajęć z piłki 

nożnej (D.1/W1) 

 

2. konwencjonalne i niekonwencjonalne metody 

nauczania, w tym metody aktywizujące a także 

zasady doboru metod nauczania typowe dla 

piłki nożnej (D.1/W5). 

 

 

 

3. metodykę realizacji poszczególnych treści 

kształcenia z zakresu piłki nożnej- rozwiązania 

merytoryczne i metodyczne, dobre praktyki, 

dostosowanie oddziaływań do potrzeb i 

możliwości uczniów o różnym potencjale, 

typowe dla piłki nożnej błędy uczniowskie, ich 

rolę i sposoby wykorzystania w procesie 

dydaktycznym (D.1/W6, D.1/W9) 

4. potrzebę indywidualizacji nauczania oraz formy 

pracy specyficzne dla piłki nożnej (D.1/W7) 

 

 

 

5. zasady i przepisy gry w piłkę nożną 

 

 

 

6. sposoby konstruowania testów, sprawdzianów i 

innych narzędzi przydatnych w procesie oceny 

poziomu i postępów w opanowaniu umiejętności 

piłkarskich a także wstępnej diagnozy umiejętności 

ucznia (D.1/W11, D.1/W12) 

 

K_W01 

Ćwiczenia Kolokwium 

 

 

 

 

 

C17_W02 

 

 

 
 

 

 

 

C17_W03 

 

 

 

 

 

 

 

C17_W04 

 

 

 

 

C17_W05 

 

 

 

C17_W06 

 

 

 

 

 

 

K_W08 

K_W07 

 

 

 

 
 

 

K_W08 

K_W07 

 

 

 

 

 

 

K_W08 

 

 

 

 

 

K_W09 

 

 

K_W05 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne, 

film 

dydaktyczny, 

obserwacja 

lekcji, lekcja 

wychowania 

fizycznego 

Ćwiczenia 

praktyczne, 

film 

dydaktyczny, 

 

 

 

 

Samodzielne 

prowadzenie 

zajęć  

 

 

Zajęcia 

praktyczne, 

teoretyczne  

 

Zastosowanie 

testów na 

zajęciach 

praktycznych 

 

 

 

 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć.  

Kolokwium ze 

znajomości  

metodyki 

nauczania 

 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć.  

Kolokwium ze 

znajomości  

metodyki 

nauczania 

 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć.  

Dyskusja 

 

Test pisemny ze 

znajomości 

przepisów gry. 

Sędziowanie 

meczu 

Ocena znajomości 

narzędzi 

badawczych 

podczas 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć 
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C17_U01  

 

 

C17_U02 

 

 

C17_U03 

 

 

 

C17_U04 
 

 

C17_U05 

 

 
C17_U06 
 
C17_U07 

 
C17_U08 
 
C17_U09 
 

 

Student potrafi: 

1. nauczać elementów techniki piłkarskiej z 

wykorzystaniem różnych metod, form i 

środków. Potrafi dostosować sposób 

komunikacji do poziomu rozwojowego 

uczniów (D.1/U4) 

2. rozpoznać typowe dla piłki nożnej błędy 

uczniowskie i wykorzystać je w procesie 

dydaktycznym (D.1/U10) 

3. dobierać metody pracy oraz środki dydaktyczne 

w nauczaniu piłki nożnej aktywizujące uczniów i 

uwzględniające ich zróżnicowane potrzeby 

edukacyjne (D.1/U7) 

4. kreować sytuacje dydaktyczne służące 

aktywności i rozwojowi zainteresowań 

uczniów oraz popularyzacji wiedzy (D.1/U5) 

5. posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z 

zakresu piłki nożnej oraz potrafi je 

zademonstrować 

 

 

 

6. opracować w formie pisemnej (wydruku) 

konspekt lekcji z piłki nożnej. 

 

 

 

7. skonstruować sprawdzian służący ocenie 

umiejętności ucznia, zawodnika. (D.1/U9) 

8. potrafi merytorycznie, profesjonalnie i 

rzetelnie oceniać pracę uczniów (D.1/U8) 

9. potrafi przeprowadzić wstępną diagnozę 

umiejętności ucznia z zakresu piłki nożnej 

(D.1/U11).  

 

K_U03 

 

K_U01 

 

K_U12 

K_U02 

K_U10 

 

 

 

 
 

K_U04 

 

 

 

 

 

K_U06 

 

 

 

 

 
K_U12 
K_U01 
K_U05 
K_U09 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 
Lekcja 

wychowania 

fizycznego. 

Samodzielna 

praca studenta, 

praca w 

bibliotece. 

Ćwiczenia 

praktyczne. 
Konsultacje 

Lekcja WF z 

piłki nożnej 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

 

 

 

Samodzielna 

praca studenta, 

praca w 

bibliotece. 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć 

lub części zajęć. 

Ocena właściwego 

doboru środków 

dydaktycznych. 

Ocena umiejętności 

korygowania 

błędów 

 

 

 

 

Sprawdzian 

praktycznych 

umiejętności za 

pomocą testów.  

 

 

 

Ocena 

opracowanych 

konspektów 

 

 

 

Ocena testu 

zaprezentowanego 

przez studenta 

 

 

C17_K01 

 

C17_K02 

C17_K03 

 

 

C17_K04 

 

C17_K05 

 

 

C17_K06 

 

Student jest gotów do: 

1. adoptowania metod pracy do potrzeb i 

różnych stylów uczenia się uczniów 

(D.1/K1) 

2.  stymulowania uczniów do uczenia się przez 

całe życie przez samodzielną pracę. (D.1/K9) 

3.  popularyzowania wiedzy wśród uczniów i w 

środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym 

(D.1/K2) 

4. kształtowania umiejętności współpracy 

uczniów w grze i podczas innych zadań 

(D.1/K5) 

5.  rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności 

i samodzielności poznawczej oraz logicznego i 

krytycznego myślenia (D.1/K7) 

6. kształtowania nawyku systematycznego 

uczenia się i korzystania z różnych źródeł 

wiedzy, w tym z internetu (D.1/K8) 

 

 
K_K02 

 

K_K09 

 
K_K02 
K_K09 

 

K_K03 

 

K_K09 

K_K09 

K_K09 

K_K01 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

Lekcja WF 

 

Lekcja WF 

 

Ćwiczenia 

praktyczne, 

prowadzenie 

zajęć 

Lekcja WF 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

Lekcja WF 

. 

 

 

Obserwacja - udział 

w dyskusjach, 

aktywność na 

zajęciach, 

uczestnictwo w 

dodatkowych 

zajęciach (np. 

sekcji). Ocena 

postępów. Ocena 

prowadzonych 

zajęć, lekcji lub jej 

części 

Ocena 

prowadzonych 

zajęć, lekcji lub jej 

części 

 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 
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Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

3 stacjonarne niestacjonarne 

Sem.1 Sem. 2 Sem.1 Sem. 

2 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia praktyczne 
konsultacje 
 
w sumie: 
ECTS 

25 g. 

2 g. 

 

27 g 

0,9 

25 g. 
5 g. 

 
30 g 
1,2 

15 g. 
5 g. 

 
20 g 
0,8 

15 g. 
5 g. 

 
20 g. 
0,8 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą punktów 

ECTS: 

przygotowanie ogólne  
praca w bibliotece, 
 przygotowanie konspektów,  
samodzielne doskonalenie umiejętności 
 
w sumie:   
ECTS 

 

 

 

3 g. 
 

3g. 

0,1 

5 g. 
 

5 g. 
10 g. 

 
20 g. 
0,8 

10 g. 
5 g. 
3 g. 

15 g. 
 

33 g. 
1,2 

10 g. 
 

5 g. 
15 g. 

 
30 g 
1,2 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 

konsultacje 

Samodzielne doskonalenie umiejętności 

 przygotowanie konspektów,  

w sumie: 
ECTS 

25 g 

2 g. 

3 g. 

 

30 g 

1,0 

25 g. 
5 g. 

10 g.  

5 g 

45 g. 

1,8 

15 g 

5 g. 

15 g 

3 g. 

38 g. 

1,8 

15 g. 

5 g. 

15 g 

5 g 

40 g 

1,8 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

Semestr I 
1. Cele kształcenia i treści nauczania piłki nożnej na poszczególnych etapach 

edukacyjnych. Metody, formy i zasady dydaktyczne wykorzystywane w 

nauczaniu piłki nożnej.Metodyka nauczania poszczególnych elementów 

techniki nożnej- rozwiązania merytoryczne i metodyczne, dostosowanie 

oddziaływań do potrzeb i możliwości uczniów (zawodników) o różnym 

potencjale. Błędy uczniowskie i sposoby ich korygowania. 
2. Charakterystyka piłki nożnej  - podział techniki, zasady gry, historia 

dyscypliny. 
3. Ćwiczenia oraz gry i zabawy oswajające z piłką. 
4. Gry i zabawy kształtujące koordynację w piłce nożnej 
5. Nauka podstawowych elementów techniki piłki nożnej (szczególnie: 

prowadzenia piłki, uderzeń i przyjęć piłki, zwodów i dryblingów, gry 

bramkarza i gry ciałem) 
6. Gry i zabawy oraz ćwiczenia doskonalące technikę piłki nożnej 
7. Podstawy taktyki indywidualnej w piłce nożnej 
8. Sprawdzian praktyczny – podstawy techniki i taktyki indywidualnej w piłki 

nożnej 
9. Sprawdzian teoretyczny- znajomość przepisów gry, historii piłki nożnej 

Semestr II 
1. Metodyka i systematyka nauczania podstaw taktyki indywidualnej i zespołowej 

piłce nożnej. 

2. Sposoby diagnozowania, kontroli i oceniania ucznia z zakresu piłki nożnej.  

Konstruowanie testów, sprawdzianów i innych narzędzi przydatnych w ocenianiu   

wiedzy i umiejętności uczniów. Przykłady testów do oceny poziomu  

opanowania podstawowych  elementów techniki piłki nożnej. 

3. Gry zadaniowe i pomocnicze w nauczaniu taktyki w piłce nożnej. 

4. Specyfika gry w mini-piłkę nożną - przepisy, ustawienie na boisku, liczebność. 

5. Organizacja zawodów, turnieju piłki nożnej. 

6. Pedagogizacja-opracowanie konspektu i samodzielne prowadzenie przez studentów  

Fragmentów zajęć. 
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7. Sprawdzian praktyczny  –  dotyczący oceny podstawowych elementów techniki  

piłki nożnej. 

8. Sprawdzian teoretyczny – metodyka i systematyka nauczania podstaw techniki 

i taktyki w piłce nożnej. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne, lekcja wychowania fizycznego 

metody podające: opis i objaśnienie z podkreśleniem najczęściej popełnianych 

błędów, rozmowa z nauczycielem wychowania fizycznego 

metody eksponujące: pokaz, hospitacja lekcji 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem zajęć. 

Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Zaliczenie 

kolokwium sprawdzającego znajomość prawidłowej techniki i metodyki nauczania 

elementów umiejętności specjalnych oraz przepisów gry. Pozytywny wynik testów 

sprawdzających stopień opanowania elementów techniki piłki nożnej (prowadzenie i 

przyjęcie piłki, uderzenie i przyjęcie piłki, strzał na bramkę). Właściwe opracowanie 

konspektów zajęć lekcyjnych o określonej tematyce. Samodzielne prowadzenie 

fragmentu zajęć lub lekcji WF w szkole podstawowej 
* Zasady udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, 

czy obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Ocena końcowa z przedmiotu (zarówno w semestrze I jak i II), jest średnią 

arytmetyczną ocen wystawionych w oparciu o następujące kryteria: 
Frekwencja i aktywność na zajęciach: 15% 
Ocena poziomu umiejętności technicznych na podstawie testów (prawidłowy pokaz) 

30% 
Ocena konspektów i samodzielnego prowadzenia zajęć: 25% 
Ocena wiedzy teoretycznej: 30 % (metodyka, przepisy itp.) 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach, organizacja i sędziowanie zawodów dzieci, opracowanie 

konspektu i prowadzenie zajęć ze studentami lub uczniami szkoły podstawowej. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

elementarne umiejętności w zakresie techniki gry w piłkę nożną 

Zalecana literatura: 

 

Literatura podstawowa: 
1. Przepisy PZPN gry w piłkę nożną i futsal. 

2. Panfil R., Żmuda W. 1996. Nauczanie gry w piłkę nożną, Wrocław. 
3. Paluszek K. 2010. Kompendium instruktora piłki nożnej, Wrocław. 
4. Góralczyk R. 2001. Technika piłki nożnej: klasyfikacja i nauczanie, Katowice. 
5. Szkolenie dzieci w piłce nożnej 4-12 lat-formy i treści zajęć treningowych. PZPN 

2010. 

6. Narodowy model gry. PZPN 2016. 
Literatura uzupełniająca: 
1. Bangsbo J. 1999. Sprawność fizyczna piłkarzy, Warszawa 

2. Bednarski L. 2000. Piłka nożna, zajęcia treningowe w rocznym cyklu 

szkoleniowym, Kraków.  

3. Gołaszewski J. 1998. Piłka nożna przewodnik metodyczno-szkoleniowy. Poznań. 

4. Kapera R. 1997. Piłka nożna. Trening dzieci, Warszawa.  

5. Kapera R. Śledziewski D. 1997.  Piłka nożna, szkolenie dzieci i młodzieży, 

Warszawa.  

6. Paluszek K. 2010. Kompendium wiedzy instruktora i trenera w piłce nożnej. Wrocław. 
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7. Stępiński M. 2008. Taktyka współczesnej piłki nożnej. Poznań. 

8. Stępiński M. 2011.Trening pozycyjne w piłce nożnej. Poznań. 

9. Talaga J. 1996. Technika piłki nożnej, Warszawa.  

10. Talaga J. 1997. Taktyka piłki nożnej, Warszawa. 

11. Zak S., Duda H. 2006. Podstawy racjonalnego szkolenia w piłkę nożną. Kraków 

 

 

C18. Teoria i metodyka koszykówki 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Teoria i metodyka koszykówki (C18) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Basketball 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Stacjonarne/niestacjonarne 

Punkty ECTS: 4 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/20 

Semestr: III IV 

Koordynator przedmiotu: mgr Tomasz Nowakowski trener II klasy państwowej(koszykówka) 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Przygotowanie studenta jako przyszłego nauczyciela i instruktora do pracy w szkole i klubie sportowym z przedmiotu  

koszykówka. Zapoznanie studenta z metodyką i systematyką ćwiczeń  nauczania techniki i taktyki koszykówki. 

Dostarczenie wiedzy dotyczącej przepisów gry w koszykówkę oraz metod, form, środków i zasad stosowanych w 

nauczaniu koszykówki. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć według 

planu studiów: 

st. stacjonarne sem.3- ćw. 25 godz., sem.4- ćw. 25 godz. 

st. niestacjonarne sem.3.-ćw.15 godz., sem.4- ćw.15 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia 

się  

C18_W01 
 

Student zna i rozumie: 

1. podstawę programową oraz cele 

 

K_W01 

Ćwiczenia Kolokwium 
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C18_W02 

 

 

 
 

 

 

 

C18_W03 

 

 

 

 

 

 

 

C18_W04 

 

 

 

 

C18_W05 

 

 

 

C18_W06 

 

kształcenia i treści nauczania koszykówki 

na poszczególnych etapach edukacyjnych 

oraz kluczowe kompetencje i ich 

kształtowanie w ramach zajęć z 

koszykówki (D.1/W1) 

 

2. konwencjonalne i niekonwencjonalne metody 

nauczania, w tym metody aktywizujące a także 

zasady doboru metod nauczania typowe dla 

koszykówki (D.1/W5). 

 

 

 

3. metodykę realizacji poszczególnych treści 

kształcenia z zakresu koszykówki - rozwiązania 

merytoryczne i metodyczne, dobre praktyki, 

dostosowanie oddziaływań do potrzeb i 

możliwości uczniów o różnym potencjale, 

typowe dla koszykówki błędy uczniowskie, ich 

rolę i sposoby wykorzystania w procesie 

dydaktycznym (D.1/W6, D.1/W9)) 

4. potrzebę indywidualizacji nauczania oraz formy 

pracy specyficzne dla koszykówki (D.1/W7) 

 

 

 

5. zasady i przepisy gry w koszykówkę  

 

 

 

6. sposoby konstruowania testów, sprawdzianów i 

innych narzędzi przydatnych w procesie oceny 

poziomu i postępów w opanowaniu umiejętności 

koszykarskich, a także wstępnej diagnozy 

umiejętności ucznia (D.1/W11, D.1/W12) 

 

 

 

 

 

K_W08 

K_W07 

 

 

 

 
 

 

K_W08 

K_W07 

 

 

 

 

 

 

K_W08 

 

 

 

 

 

K_W09 

 

 

K_W05 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne, 

film 

dydaktyczny, 

obserwacja 

lekcji, lekcja 

wychowania 

fizycznego 

Ćwiczenia 

praktyczne, 

film 

dydaktyczny, 

 

 

 

 

Samodzielne 

prowadzenie 

zajęć  

 

 

Zajęcia 

praktyczne, 

teoretyczne  

 

Zastosowanie 

testów na 

zajęciach 

praktycznych 

 

 

 

 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć.  

Kolokwium ze 

znajomości  

metodyki 

nauczania 

 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć.  

Kolokwium ze 

znajomości  

metodyki 

nauczania 

 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć.  

Dyskusja 

 

Test pisemny ze 

znajomości 

przepisów gry. 

Sędziowanie 

meczu 

Ocena znajomości 

narzędzi 

badawczych 

podczas 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć 
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C18_U01  

 

 

C18_U02 

 

 

C18_U03 

 

 

 

C18_U04 
 

 

C18_U05 

 

 
C18_U06 
 
C18_U07 

 
C18_U08 
 
C18_U09 
 

 

Student potrafi: 

1. nauczać elementów techniki koszykarskiej z 

wykorzystaniem różnych metod, form i 

środków. Potrafi dostosować sposób 

komunikacji do poziomu rozwojowego 

uczniów (D.1/U4) 

2. rozpoznać typowe dla koszykówki błędy 

uczniowskie i wykorzystać je w procesie 

dydaktycznym (D.1/U10) 

3. dobierać metody pracy oraz środki dydaktyczne 

w nauczaniu koszykówki aktywizujące uczniów 

i uwzględniające ich zróżnicowane potrzeby 

edukacyjne (D.1/U7) 

4. kreować sytuacje dydaktyczne służące 

aktywności i rozwojowi zainteresowań 

uczniów oraz popularyzacji wiedzy (D.1/U5) 

5. posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z 

zakresu koszykówki oraz potrafi je 

zademonstrować 

 

 

 

6. opracować w formie pisemnej (wydruku) 

konspekt lekcji z koszykówki 

 

 

 

7.  skonstruować sprawdzian służący ocenie 

umiejętności ucznia, zawodnika. (D.1/U9) 

8. Potrafi merytorycznie, profesjonalnie i 

rzetelnie oceniać pracę uczniów (D.1/U8) 

9. Potrafi przeprowadzić wstępną diagnozę 

umiejętności ucznia z zakresu koszykówki 

(D.1/U11). 

 

K_U03 

 

K_U01 

 

K_U12 

K_U02 

K_U10 

 

 

 

 
 

K_U04 

 

 

 

 

 

K_U06 

 

 

 

 

 
K_U12 
K_U01 
K_U05 
K_U09 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 
Lekcja 

wychowania 

fizycznego. 

Samodzielna 

praca studenta, 

praca w 

bibliotece. 

Ćwiczenia 

praktyczne. 
Konsultacje 

Lekcja WF z 

koszykówki 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

 

 

 

Samodzielna 

praca studenta, 

praca w 

bibliotece. 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć 

lub części zajęć. 

Ocena właściwego 

doboru środków 

dydaktycznych. 

Ocena umiejętności 

korygowania 

błędów 

 

 

 

 

Analiza zapisu 

video.  

Sprawdzian 

praktycznych 

umiejętności za 

pomocą testów.  

Ocena 

opracowanych 

konspektów 

 

Ocena testu 

zaprezentowanego 

przez studenta 

 

 

C18_K01 

 

C18_K02 

C18_K03 

 

 

C18_K04 

 

C18_K05 

 

 

C18_K06 

 

Student jest gotów do: 

7. adoptowania metod pracy do potrzeb i różnych 

stylów uczenia się uczniów (D.1/K1) 

8.  stymulowania uczniów do uczenia się przez 

całe życie przez samodzielną pracę. (D.1/K9) 

9.  popularyzowania wiedzy wśród uczniów i w 

środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym 

(D.1/K2) 

10. kształtowania umiejętności współpracy 

uczniów w grze i podczas innych zadań 

(D.1/K5) 

11.  rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności 

i samodzielności poznawczej oraz logicznego i 

krytycznego myślenia (D.1/K7) 

12. kształtowania nawyku systematycznego 

uczenia się i korzystania z różnych źródeł 

wiedzy, w tym z Internetu (D.1/K8) 

 

 
K_K02 

 

K_K09 

 
K_K02 
K_K09 

 

K_K03 

 

K_K09 

K_K09 

K_K09 

K_K01 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

Lekcja WF 

 

Lekcja WF 

 

Ćwiczenia 

praktyczne, 

prowadzenie 

zajęć 

Lekcja WF 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

Lekcja WF 

. 

 

 

Obserwacja - udział 

w dyskusjach, 

aktywność na 

zajęciach, 

uczestnictwo w 

dodatkowych 

zajęciach (np. 

sekcji). Ocena 

postępów. Ocena 

prowadzonych 

zajęć, lekcji lub jej 

części 

Ocena 

prowadzonych 

zajęć, lekcji lub jej 

części 

 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 
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Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

4 stacjonarne niestacjonarne 

Sem.1 Sem. 2 Sem.1 Sem. 

2 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia praktyczne 
konsultacje 
 
w sumie: 
ECTS 

25 g. 
5 g. 

 
30 g 
1,2 

25 g. 
5 g. 

 
30 g 
1,2 

15 g. 
5 g. 

 
20 g 
0,8 

15 g. 
5 g. 

 
20 g. 
0,8 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą punktów 

ECTS: 

przygotowanie ogólne  
praca w bibliotece, 
 przygotowanie konspektów,  
samodzielne doskonalenie umiejętności 
 
w sumie:   
ECTS 

5 g. 
2 g. 
3 g 

10 g. 

 
20 g. 
0,8 

5 g. 
 

5 g. 
10 g. 

 
20 g. 
0,8 

10 g. 
5 g. 
3 g. 

15 g. 
 

33 g. 
1,2 

10 g. 
 

5 g. 
15 g. 

 
30 g 
1,2 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 

konsultacje 

Samodzielne doskonalenie umiejętności 

 przygotowanie konspektów,  

w sumie: 
ECTS 

25 g 

5 g. 

10 g. 

3 g. 

43 g 

1,8 

 

25 g. 
5 g. 

10 g.  

5 g 

45 g. 

1,8 

15 g 

5 g. 

15 g 

3 g. 

38 g. 

1,8 

15 g. 

5 g. 

15 g 

5 g 

40 g 

1,8 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

Semestr III 
14. Cele kształcenia i treści nauczania koszykówki na poszczególnych etapach 

edukacyjnych. Metody, formy i zasady dydaktyczne wykorzystywane w 

nauczaniu koszykówki. 
Metodyka nauczania poszczególnych elementów techniki koszykarskiej- 

rozwiązania merytoryczne i metodyczne, dostosowanie oddziaływań do 

potrzeb i możliwości uczniów (zawodników) o różnym potencjale. Błędy 

uczniowskie i sposoby ich korygowania. 
15. Gry i zabawy przygotowujące do nauczania podstawowych elementów 

technicznych. 
16. Metodyka nauczania oraz systematyka ćwiczeń chwytów piłki oburącz i 

jednorącz. 
17. Metodyka nauczania kozłowania. 
18. Nauka rzutu pozycyjnego jednorącz miejsca. 
19. Metodyka nauczania  oraz systematyka rzutu z biegu po podaniu, po kozłowaniu 

i po jednym koźle. Przepisy gry. 
20. Metodyka nauczania rzutu z wyskoku. Przepisy gry. 
21. Technika wykonania rzutów sytuacyjnych. Przepisy gry. 
22. Metodyka nauczania oraz systematyka ćwiczeń w nauczaniu zwodów z piłką i bez 

piłki. Przepisy gry. 
23. Gra zawodnika bez piłki, sposoby uwalniania się (ścięcie, obiegnięcie). 
24. Ofensywny i defensywny atak tablicy 
25. Sprawdzian z przepisów gry.  
26. Sprawdzian umiejętności praktycznych. 

Semestr IV 

1. Zasłona do piłki. Pedagogizacja: opracowanie i przeprowadzenie rozgrzewki z 

piłkami . 
2. Zasłona od piłki. Pedagogizacja: nauka podań i chwytów oburącz i jednorącz. 
3. Małe gry z wykorzystaniem zasłon do piłki i od piłki. Pedagogizacja: nauka 

kozłowania. 
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4. Taktyka gry w szybkim ataku dwójkowym i trójkowym. Pedagogizacja: nauka 

rzutu pozycyjnego jednorącz z miejsca. 

5. Doskonalenie rzutów do kosza. Ćwiczenia wahadłowe. Pedagogizacja: nauka 

wejścia na kosz z biegu z prawej strony kosza. 
6. Atak pozycyjny 5:0 Pedagogizacja: nauka wejścia na kosz z biegu z lewej strony 

kosza. 
7. Atak pozycyjny 2:1:2.  Pedagogizacja: nauka rzutu z wyskoku. 
8. Obrona każdy swego. Pedagogizacja: Nauka zbiórki piłki w defensywie i 

ofensywie. 

9. Obrona strefowa 2:3, 3:2,1:3:1. Pedagogizacja: nauka zwodów z piłką i bez piłki. 
10. Obrona kombinowana. Mechanika sędziowania.  
11. Organizacja, sędziowanie i protokołowanie zawodów w koszykówce. 
12. Sprawdzian ustny z metodyki nauczania i taktyki gry w koszykówkę. 
13. Sprawdzian praktyczny. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne, lekcja wychowania fizycznego 

metody podające: opis i objaśnienie z podkreśleniem najczęściej popełnianych 

błędów, rozmowa z nauczycielem wychowania fizycznego 

metody eksponujące: pokaz, analiza błędów na podstawie zapisu video, hospitacja 

lekcji 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

aktywność za zajęciach oraz obecność na konsultacjach   
- sprawdzian pisemny i kolokwium  
- sprawdzian umiejętności technicznych  
- prowadzenie zajęć  
- ocena przygotowanych konspektów 

* Zasady udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, 

czy obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
- aktywność za zajęciach oraz obecność na konsultacjach 10%,  
- sprawdzian pisemny i kolokwium 20% 
- sprawdzian umiejętności technicznych 40% 
- prowadzenie zajęć 20% 
- ocena przygotowanych konspektów 10% 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Konsultacje 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu koszykówki na poziomie szkoły 

ponadgimnazjalnej 
Metodyka wychowania fizycznego, Pedagogika, BHP na zajęciach sportowych 

 

Zalecana literatura: 

 

Zalecana literatura: 
1. Arlet T. Koszykówka. Extrema. Kraków 2001 
2. H. Oszast, M. Kasperzec: „Koszykówka” AWF Kraków, 
3. Oficjalne przepisy gry w koszykówkę. www.pzkosz. 
4. W.  Ljach „Koszykówka, podręcznik dla studentów wychowania fizycznego” AWF 

Kraków 
 
1. T. Huciński „Koszykówka” "BK". Wrocław 2001 
2. T. Huciński, R. Jakubiak „Koszykówka. Metodyka nauczania i doskonalenie 

podstaw” WIK Wrocław 



160 
 

 

     

 

 

 

 

C19. Teoria i metodyka piłki ręcznej 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Teoria i metodyka piłki ręcznej (C19)  

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Theory and methodology of handball 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 4 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/20 

Semestr: 1,2 

Koordynator przedmiotu: Mgr Grzegorz Argasiński 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Przygotowanie studentów do pracy w zawodzie nauczyciela lub instruktora 
Wykształcenie u studenta umiejętności  sprawnego poruszania się w zakresie następujących kompetencji:  
- kształtowania osobowości dziecka przez gry i zabawy, 
- umiejętnego stosowania zasad dydaktycznych w nauczaniu podstawowych elementów technicznych, 
- umiejętnego posługiwania się metodami, formami i środkami nauczania adekwatnymi do etapu edukacyjnego, 
- umiejętności stosowania różnych form organizacji lekcji, 
- opanowanie techniki wykonania i metodyki nauczania podstawowych elementów gry w piłkę ręczną, 
- umiejętności klasyfikacji elementów gry w ataku i obronie, 
- umiejętności napisania konspektu lekcji z piłki ręcznej i przeprowadzenia fragmentu lekcji, 
- sędziowania ”małych gier” i gry właściwej, 
- organizacja zawodów z piłki ręcznej, 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć według 

planu studiów: 

st. stacjonarne sem.1- ćw. 25 godz., sem.2- ćw. 25 godz. 

st. niestacjonarne sem.1.-ćw.15 godz., sem.2- ćw.15 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia 

się  

 

C19_W01 
Student zna i rozumie: 

1. podstawę programową oraz cele 

 

K_W01 

 

Ćwiczenia 

 

Zaliczenie 
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C19_W02 
 

 

 
 

 

 

 

C19_W03 

 

 

 

 

 

 

 

C19_W04 

 

 

 

C19_W05 

 

 

 

C19_W06 

 

kształcenia i treści nauczania piłki ręcznej 

na poszczególnych etapach edukacyjnych 

oraz kluczowe kompetencje i ich 

kształtowanie w ramach zajęć z piłki 

ręcznej (D.1/W1) 

 

2. konwencjonalne i niekonwencjonalne metody 

nauczania, w tym metody aktywizujące a także 

zasady doboru metod nauczania typowe dla 

zajęć z piłki ręcznej (D.1/W5). 

 

 

 

3. metodykę realizacji poszczególnych treści 

kształcenia z zakresu piłki ręcznej- rozwiązania 

merytoryczne i metodyczne, dobre praktyki, 

dostosowanie oddziaływań do potrzeb i 

możliwości uczniów o różnym potencjale, 

typowe dla piłki ręcznej błędy uczniowskie, ich 

rolę i sposoby wykorzystania w procesie 

dydaktycznym (D.1/W6, D.1/W9)) 

4. potrzebę indywidualizacji nauczania oraz formy 

pracy specyficzne dla piłki ręcznej (D.1/W7) 

 

 

 

5. zasady i przepisy gry w piłkę ręczną 

 

 

 

6. sposoby konstruowania testów, sprawdzianów i 

innych narzędzi przydatnych w procesie oceny 

poziomu i postępów w opanowaniu umiejętności 

siatkarskich a także wstępnej diagnozy 

umiejętności ucznia (D.1/W11, D.1/W12) 

 

 

 

 

 

K_W08 

K_W07 

 

 

 

 
 

 

K_W08 

K_W07 

 

 

 

 

 

 

K_W08 

 

 

 

 

 

K_W09 

 

 

K_W05 

 

praktyczne,  

 

 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne, 

film 

dydaktyczny, 

obserwacja 

lekcji, lekcja 

wychowania 

fizycznego 

Ćwiczenia 

praktyczne, 

film 

dydaktyczny, 

 

 

 

 

Samodzielne 

prowadzenie 

zajęć  

 

 

Zajęcia 

praktyczne, 

teoretyczne  

 

Zastosowanie 

testów na 

zajęciach 

praktycznych 

 

 

teoretyczne 

 

 

 

 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć.  

Kolokwium ze 

znajomości  

metodyki 

nauczania 

 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć.  

Kolokwium ze 

znajomości  

metodyki 

nauczania 

 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć.  

Dyskusja 

Test pisemny ze 

znajomości 

przepisów gry. 

Sędziowanie 

meczu 

Ocena znajomości 

narzędzi 

badawczych 

podczas 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć 

 

 

C19_U01  

 

 

 

C19_U02 

 

 

C19_U03 

 

 

 

C19_U04 
 

 

C19_U05 

 

 

Student potrafi: 

1. nauczać elementów gry w piłkę reczną z 

wykorzystaniem różnych metod, form i 

środków. Potrafi dostosować sposób 

komunikacji do poziomu rozwojowego 

uczniów (D.1/U4) 

2. rozpoznać typowe dla piłki ręcznej błędy 

uczniowskie i wykorzystać je w procesie 

dydaktycznym (D.1/U10) 

3. dobierać metody pracy oraz środki dydaktyczne 

w nauczaniu piłki ręcznej aktywizujące uczniów 

i uwzględniające ich zróżnicowane potrzeby 

edukacyjne (D.1/U7) 

4. kreować sytuacje dydaktyczne służące 

aktywności i rozwojowi zainteresowań 

uczniów oraz popularyzacji wiedzy (D.1/U5) 

5. posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z 

zakresu piłki ręcznej oraz potrafi je 

zademonstrować 

 

K_U03 

 

K_U01 

 

K_U12 

K_U02 

K_U10 

 

 

 

 
 

K_U04 

 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 
Lekcja 

wychowania 

fizycznego. 

Samodzielna 

praca studenta, 

praca w 

bibliotece. 

Ćwiczenia 

praktyczne. 
Konsultacje 

Lekcja WF z 

piłki siatkowej 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć 

lub części zajęć. 

Ocena właściwego 

doboru środków 

dydaktycznych. 

Ocena umiejętności 

korygowania 

błędów 

 

 

 

 

Analiza zapisu 

video.  

Sprawdzian 

praktycznych 
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C19_U06 

 

 

 

 
C19_U07 
 
C19_U08 
 
C19_U09 

 

 

 

 

 

6. opracować w formie pisemnej (wydruku) 

konspekt lekcji z piłki ręcznej 

 

 

 

7.  skonstruować sprawdzian służący ocenie 

umiejętności ucznia, zawodnika. (D.1/U9) 

8. merytorycznie, profesjonalnie i rzetelnie 

oceniać pracę uczniów (D.1/U8) 

9. przeprowadzić wstępną diagnozę umiejętności 

ucznia z zakresu piłki ręcznej (D.1/U11).  

 

 

 

K_U06 

 

 

 

 

 
K_U12 
K_U01 
K_U05 
K_U09 

 

 

Samodzielna 

praca studenta, 

praca w 

bibliotece. 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

umiejętności za 

pomocą testów.  

Ocena 

opracowanych 

konspektów 

 

Ocena testu 

zaprezentowanego 

przez studenta 

Ocena poprawnej 

diagnozy z zakresu 

umiejętności 

 

 

C19_K01 

 

C19_K02 

C19_K03 

 

 

C19_K04 

 

C19_K05 

 

 

C19_K06 

 

Student jest gotów do: 

1. adoptowania metod pracy do potrzeb i 

różnych stylów uczenia się uczniów 

(D.1/K1) 

2.  stymulowania uczniów do uczenia się przez 

całe życie przez samodzielną pracę. (D.1/K9) 

3.  popularyzowania wiedzy wśród uczniów i w 

środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym 

(D.1/K2) 

4. kształtowania umiejętności współpracy 

uczniów w grze i podczas innych zadań 

(D.1/K5) 

5.  rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności 

i samodzielności poznawczej oraz logicznego i 

krytycznego myślenia (D.1/K7) 

6. kształtowania nawyku systematycznego 

uczenia się i korzystania z różnych źródeł 

wiedzy, w tym z internetu (D.1/K8) 

 

 
K_K02 

 

K_K09 

 
K_K02 
K_K09 

 

K_K03 

 

K_K09 

K_K09 

K_K09 

K_K01 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

Lekcja WF 

 

Lekcja WF 

 

Ćwiczenia 

praktyczne, 

prowadzenie 

zajęć 

Lekcja WF 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

Lekcja WF 

. 

 

 

Obserwacja - udział 

w dyskusjach, 

aktywność na 

zajęciach, 

uczestnictwo w 

dodatkowych 

zajęciach (np. 

sekcji). Ocena 

postępów. Ocena 

prowadzonych 

zajęć, lekcji lub jej 

części 

Ocena 

prowadzonych 

zajęć, lekcji lub jej 

części 

 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

4 stacjonarne niestacjonarne 

Sem.1 Sem. 2 Sem.1 Sem. 

2 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia praktyczne 
konsultacje 

 
w sumie: 
ECTS 

25 g. 
5 g. 

 
30 g 
1,2 

25 g. 
5 g. 

 
30 g 
1,2 

15 g. 
5 g. 

 
20 g 
0,8 

15 g. 
5 g. 

 
20 g. 
0,8 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą punktów 

ECTS: 

przygotowanie ogólne  
praca w bibliotece, 
 przygotowanie konspektów,  
samodzielne doskonalenie umiejętności 
 
w sumie:   
ECTS 

5 g. 
2 g. 
3 g 

10 g. 

 
20 g. 
0,8 

5 g. 
 

5 g. 
10 g. 

 
20 g. 
0,8 

10 g. 
5 g. 
3 g. 

15 g. 
 

33 g. 
1,2 

10 g. 
 

5 g. 
15 g. 

 
30 g 
1,2 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

Udział w ćwiczeniach 

konsultacje 

Samodzielne doskonalenie umiejętności 

25 g 

5 g. 

10 g. 

25 g. 
5 g. 

10 g.  

15 g 

5 g. 

15 g 

15 g. 

5 g. 

15 g 
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przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 
 przygotowanie konspektów,  

w sumie: 
ECTS 

3 g. 

43 g 

1,8 

 

5 g 

45 g. 

1,8 

3 g. 

38 g. 

1,8 

5 g 

40 g 

1,8 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

 Semestr III 
27. Cele kształcenia i treści nauczania piłki ręcznej na poszczególnych etapach 

edukacyjnych. Metody, formy i zasady dydaktyczne wykorzystywane w 

nauczaniu piłki ręcznej. 
Metodyka nauczania poszczególnych elementów techniki gry w piłkę ręczną 

rozwiązania merytoryczne i metodyczne, dostosowanie oddziaływań do 

potrzeb i możliwości uczniów (zawodników) o różnym potencjale. Błędy 

uczniowskie i sposoby ich korygowania. 
1. Gry i zabawy przygotowujące do nauczania podstawowych elementów 

technicznych. 

2. Metodyka nauczania oraz systematyka ćwiczeń chwytu i podania piłki 

sposobem półgórnym. Przepisy gry. 

3. Metodyka nauczania chwytu i podania sposobem górnym i dolnym. Chwyty 

i podania sytuacyjne. 

4. Kozłowanie piłki  - metodyka nauczania. Przepisy gry. 

5. Metodyka nauczania  oraz systematyka ćwiczeń rzutu z wyskoku. Przepisy gry. 

6. Metodyka nauczania rzutu z przeskoku. Przepisy gry. 

7. Rzut z padem.  Technika wykonania. Metodyka i systematyka ćwiczeń 

w nauczaniu rzutu z padem. Przepisy gry. 

8. Metodyka nauczania oraz systematyka ćwiczeń w nauczaniu zwodów z piłką. 

Mechanika sędziowania. 

9. Doskonalenie poznanych elementów technicznych z uwzględnieniem pozycji 

rzutowych (skrzydło, rozegranie, obrotowy). 

10. Sprawdzian praktyczny z elementów technicznych: chwyty i podania, rzut 

w wyskoku i z przeskokiem, kozłowanie piłki i zwód pojedyńczy w prawą 

i lewą stronę.  

11. Sprawdzian z przepisów gry.  

12. Organizacja i sędziowanie małych gier. 

Semestr IV 
1. Poruszanie sie zawodnika w ataku. Sposoby poruszania się.Ćwiczenia  

w nauczaniu poruszania się zawodnika w ataku. Pedagogizacja: opracowanie i 

przeprowadzenie rozgrzewki w dwójkach z jedną piłką. 

2. Elementy obrony indywidualnej. Ćwiczenia w w nauczaniu obrony 

indywidualnej. Pedagogizacja: opracowanie i przeprowadzenie rozgrzewki 

z przeborami nietypowymi. 

3. Bramkarz - technika i taktyka gry. Przygotowanie sprawnościowe. 

Pedagogizacja: opracowanie i przeprowadzenie  ćwiczeń o charakterze 

gibkościowo-zwinnościowym. 

4. Taktyka gry. Taktyka gry w ataku szybkim i pozycyjnym. Taktyka gry 

w obronie. Pedagogizacja: opracowanie i przeprowadzenie rozgrzewki 

w dwójkach z dwoma piłkami. 

5. Metodyka i systematyka ćwiczeń w ataku szybkim. Pedagogizacja: 

opracowanie konspektu i przeprowadzenie części lekcji -nauka podania piłki 

sposobem półgórnym. 

6. Metodyka i  systematyka ćwiczeń w nauczaniu obrony„każdy swego”. 

Pedagogizacja: opracowanie konspektu i przeprowadzenie części lekcji 

–  doskonalenia kozłowania piłki 

7. Taktyka gry i metodyka nauczania obrony strefowej 6:0, 5:1. Pedagogizacja: 
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opracowanie i przeprowadzenie części lekcji – nauka rzutu z wyskoku. 

8. Taktyka gry w obronie kombinowanej 5+1, 4+2. Pedagogizacja: opracowanie 

i przeprowadzenie części lekcji – nauki rzutu z przeskokiem 

9. Taktyka gry w ataku pozycyjnym 2:1:3.  Pedagogizacja: opracowanie 

i przeprowadzenie części lekcji –nauki ataku szybkiego pojedyńczego.  

10. Taktyka gry w ataku pozycyjnym 2:2:2.  Pedagogizacja: opracowanie 

i przeprowadzenie części lekcji – kształtowanie sprawności specjalnej z piłki 

ręcznej na obwodzie stacyjnym. 

11. Organizacja, sędziowanie i protokołowanie zawodów w piłce ręcznej. 

12. Sprawdzian z metodyki nauczania i taktyki gry piłki ręcznej. 

13. Sprawdzian sprawności specjalnej i elementów technicznych gry w piłkę 

ręczną. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne, 

metody podające: opis i objaśnienie z podkreśleniem najczęściej popełnianych 

błędów,  

metody eksponujące: pokaz, analiza błędów na podstawie zapisu video 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem zajęć. 

Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Zaliczenie 

kolokwium sprawdzającego znajomość prawidłowej techniki i metodyki nauczania 

elementów umiejętności specjalnych oraz przepisów gry. Pozytywny wynik testów 

sprawdzających stopień opanowania elementów techniki piłki ręcznej. Właściwe 

opracowanie konspektów zajęć lekcyjnych o określonej tematyce. 

* Zasady udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, 

czy obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Ocena końcowa z przedmiotu (zarówno w semestrze III jak i IV), jest średnią 

arytmetyczną ocen wystawionych w oparciu o następujące kryteria: 
Frekwencja i aktywność na zajęciach: 15% 
Ocena poziomu umiejętności technicznych na podstawie testów (prawidłowy pokaz) 

30% 
Ocena konspektów i samodzielnego prowadzenia zajęć: 25% 
Ocena wiedzy teoretycznej: 30 % (metodyka, przepisy itp.) 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach i samodoskonalenie na zajęciach dodatkowych, opracowanie 

konspektu i prowadzenie zajęć ze studentami lub uczniami szkoły podstawowej 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

elementarne umiejętności w zakresie techniki gry w piłkę ręczną 

Zalecana literatura: 

 

1. Paterka Stanisław:„Piłka ręczna” część I, II, AWF Poznań 2001. 

2. Śpieszny Michał, Tabor Ryszard, Walczak Lidia: „Piłka ręczna: technika, 

metodyka,       podstawy taktyki”. Kraków. Krakowska Oficyna Naukowa TEKST, 

2011. 

3. Stawiarski W.; „Piłka ręczna”  AWF Kraków, 2003. 

4. Skutnicki Ryszard, Walczak Lidia: „piłka ręczna zasób ćwiczeń dla dzieci 

i młodzieży”. Warszawa, ZPRP 2005. 

5. Przepisy gry w piłkę ręczną, ZPRP W-wa, 2005. (śledzić zmiany na stronie ZPRP) 
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6.  Mini piłka ręczna – przepisy gry, ZPRP W_wa, 2002. 

7. Krowicki L.; „Piłka ręczna-555 ćwiczeń” ZPRP W-wa, 2006. 

 
 

 

 

 

 

C20. Teoria sportu dzieci i młodzieży 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Teoria sportu dzieci i młodzieży (C20) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): The theory of sport children and young people 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/20 

Semestr: 4 

Koordynator przedmiotu: Dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. PWSZ. Trener kl. 1 p.n. 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Zapoznanie studentów z teoretyczno-metodycznymi podstawami i osiągnięciami z zakresu przygotowania 

sportowego o różnym stopniu zaawansowania sportowego i w różnych okresach rozwoju osobniczego, 

umożliwiających podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności zgodnie z aktualnymi wymaganiami w świecie.  

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć według 

planu studiów: 

st. stacjonarne sem.4- ćw. 20 godz., wykład 20 godz. 

st. niestacjonarne sem.4.-ćw.15 godz., wykład 15 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia 

się  

C20_W01 
 

 

 

 
 

 

1. Wie jak przebiega rozwój człowieka i jakie zmiany 

zachodzą w trakcie życia. 

 

 

K_W04 
 

 

 

 

wykład 

informacyjny,  

objaśnienie, 

dyskusja 

dydaktyczna 

film 

dydaktyczny 

Sprawdzian 

wiedzy, 

dyskusja, egzamin 
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C20_W02 

 

2. Zna terminologię używaną w naukach o kulturze 

fizycznej. 

 

K_W02 

 

Zajęcia 

praktyczne, 

teoretyczne  

 

Sprawdzian 

wiedzy, 

dyskusja, ocena 

wypowiedzi, 

egzamin 

C20_W03 

 

3. Zna metody kontroli sprawności fizycznej 

człowieka i sposoby kształtowania zdolności 

motorycznej 

 

K_W05 Zastosowanie 

testów na 

zajęciach 

praktycznych 

Ocena prowadzenia 

testów i prób. 

Ocena umiejętności 

korzystania ze 

sprzętu 

diagnostycznego 

 

C20_W04  

 

4. Zapoznanie się z odstawowymi zasadami, formami 

i środkami oraz metodami treningu; czynnikami 

rozwoju sportu dzieci i młodzieży; etapami 

szkolenia sportowego; podstawowymi zasadami 

doboru i selekcji. 

 

 

K_W08 Wykład. 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Sprawdzian 

wiedzy, 

dyskusja, ocena 

wypowiedzi, 

egzamin. Ocena 

projektu, planu. 

C20_W05 

 

5. Zapoznanie się z podstawowymi funkcjami 

organizmu w trakcie wysiłku i po jego zakończeniu. 

K_W04 

 

Wykład. 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Sprawdzian 

wiedzy, 

dyskusja, ocena 

wypowiedzi, 

egzamin. 

C20_U01 

 

6. Potrafi sprawdzić i określić potrzeby jednostki i 

grupy w zakresie ruchu, aktywności fizycznej i 

zdrowia. 

K_U01 

 

ćwiczenia i 

zajęcia 

praktyczne w 

pracowni 

 

 

Ocena prowadzenia 

testów i prób 

C20_U02 

 

7. Potrafi określić poziom zdolności motorycznych 

na podstawie testów. 
K_U12 

 

ćwiczenia i 

zajęcia 

praktyczne w 

pracowni 

 

 

Ocena poprawnej 

interpretacji 

wyników badań 

C20_U03 8. Potrafi interpretować wyniki prób i testów oraz 

zmiany metabolizmu pod wpływem wysiłków o 

różnej intensywności 

K_U09 Ćwiczenia 

praktyczne, 

konsultacje 

Ocena poprawnej 

interpretacji 

wyników badań 

C20_U04 9. Potrafi posługiwać się sprzętem sportowym,  

przyborami i przyrządami stosowanymi w trakcie 

aktywności fizycznej oraz diagnozowania potrzeb i 

możliwości jednostki 

K_U05 Ćwiczenia 

praktyczne, 

konsultacje 

Ocena prowadzenia 

testów i prób 

C20_U05 10. Potrafi dobrać i dostosować samodzielnie  

środki i metody treningowe na potrzeby sportu 

dzieci i młodzieży; identyfikowania talentów 

sportowych. 

K_U02 Zajęcia 

praktyczne. 

Samodzielna 

praca studenta, 

praca w 

bibliotece 

Ocena projektu, 

planu treningowego 

lub konspektu 

lekcyjnego 
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C20_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, 

sprawności fizycznej i zdrowia i rozumie potrzebę 

ciągłego dokształcania się oraz prowadzenia 

zdrowego trybu życia  

K_K01 

 

Ćwiczenia 

praktyczne, 

konsultacje 

Obserwacja 

studenta - udział w 

dyskusjach, 

aktywność na 

zajęciach, 

sprawdziany 

 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

2 stacjonarne niestacjonarne 

  

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

ćwiczenia praktyczne 
wykład 
konsultacje 
W sumie: 
ECTS 

20 g. 
20 g. 
5g 
45 g. 
1,5 

15 g. 
15 g. 
5 g. 

35 g. 
1,2 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą punktów 

ECTS: 

przygotowanie do kolokwiów 
przygotowanie do egzaminu 

przygotowanie projektów 

w sumie:   

ECTS 

5 g. 
5 g. 
5 g. 
 
15 g 
0,5 

6 g. 
6 g. 

10 g. 
 

22 g 
0,8 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 

przygotowanie projektów 

 
w sumie: 
ECTS 

20 g. 

5 g. 

 

25 g 

1 

15 g 

10 g. 

 

25 g, 

1 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

Wykład  
1. Sport dzieci i młodzieży w systemie kultury fizycznej. Model Mistrza.  

2. Trening sportowy i zdrowotny – ich istota. 

3. Systemowe i biologiczne uwarunkowania treningu. 

4. Obciążenia treningowe i ich wpływ na rozwój sportowy. 

5. Programowanie i planowanie treningu sportowego w różnych fazach ontogenezy. 

6. Zasady, formy, środki kształtowania potencjału sprawnościowego 

7. Nauczanie umiejętności ruchowych – metody, formy i środki przygotowania 

techniczno-taktycznego 

8. Kierunki metodyczne treningu młodocianych. 

9. Uwarunkowania sportu kobiecego. Tendencje rozwojowe. Wpływ morfo — 

funkcjonalnych odrębności organizmu kobiecego na programowanie szkolenia 

sportowego i wielkości obciążeń treningów. 

10.  Rola trenera, instruktora w kształtowaniu świadomości ucznia i czynnego 

udziału w różnych formach aktywności ruchowej. 

 

Ćwiczenia 
1. Somatyczne i fizjologiczne uwarunkowania rozwoju fizycznego dzieci i 

młodzieży 

2. Struktura rzeczowa: przygotowanie sprawnościowe, techniczne, taktyczne, 

psychiczne, teoretyczne. 

3. Kształtowanie zdolności siłowych u dzieci i młodzieży. 

4. Kształtowanie zdolności szybkościowych u dzieci i młodzieży. 

5. Kształtowanie zdolności wytrzymałościowych u dzieci i młodzieży. 

6. Kształtowanie zdolności gibkościowych u dzieci i młodzieży. 
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7. Koordynacyjne zdolności motoryczne.  

8. Podstawowe komponenty obciążeń treningowych w przygotowaniu fizycznym 

dzieci i młodzieży. 

9. Poszukiwanie talentów – dobór i selekcja w sporcie. 

10. Kontrola przygotowania fizycznego. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie 

metody problemowe: dyskusja dydaktyczna 

metody praktyczne: ćwiczenia i zajęcia praktyczne w pracowni 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obecność i aktywny udział w zajęciach, przygotowywanie prac pisemnych i prezentacji 

ustnych. Zaliczenia końcowe po każdym semestrze o charakterze teoretycznym i 

praktycznym. Zaliczenia poprawkowe w formie ustnej. Dopuszczenie do egzaminu na 

podstawie pozytywnej oceny z ćwiczeń. 

* Zasady udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, 

czy obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Student ma prawo do jednej 

nieusprawiedliwionej nieobecności w czasie semestru. Ewentualne następne dwie 

nieobecności muszą być zaliczone w czasie konsultacji. 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
ocena z ćwiczeń: 50%, ocena z egzaminu: 50% 

Kryteria wystawienia oceny z ćwiczeń: frekwencja-25%, praca pisemna-50%, 

aktywność na zajęciach-25%. 
* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach, samokształcenie w bibliotece, przygotowanie pracy pisemnej. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Zna podstawy: anatomii, biologii i fizjologii człowieka. 

Zalecana literatura: 

 

1. H.Sozański: Podstawy teorii treningu sportowego. Warszawa, COS 1999. 

2. W. Ljach: Kształtowanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży. Podręcznik 

dla nauczycieli, trenerów i studentów. W-wa 2003. 

3. J.Chmura; Rozgrzewka. Podstawy fizjologiczne i zastosowanie praktyczne. 

PWZL 2014 

4. T.O. Bompa T: Periodyzacja: teoria i metodyka treningu. Warszawa COS 2010. 

5. W. Jagiełło: Przygotowanie fizyczne młodego sportowca. W-wa 2000. 

6. R. Strzelczyk, K.Karpowicz: Trening sportowy; diagnoza, kontrolowanie, 

kontrola. AWF Poznań, 2015. 

7. J.Junger i inni (red.); Diagnostyka w sporcie. PWSZ Krosno 2014. 

Literatura uzupełniająca: 
1. Z. Naglak: Kształcenie gracza na podst. etapie. AWF Wrocław, 2010. 

2. Z. Barabasz, E. Zadarko (red.): Wybrane zagadnienia z teorii sportu. Krosno, 2009 
3. R. Strzelczyk, K.Karpowicz: Etapizacja procesu szkolenia sportowego. Teoria i 

rzeczywistość. AWF Poznań, 2012. 
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C21. Gry i zabawy ruchowe 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Gry i zabawy ruchowe (C21) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Movement games and activities 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/20 

Semestr: 2 

Koordynator przedmiotu: mgr Edyta Nizioł-Babiarz 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 
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Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Przygotowanie studenta, jako przyszłego nauczyciela lub instruktora, do samodzielnego prowadzenia zajęć z 

wykorzystaniem gier i zabaw ruchowych w edukacji szkolne oraz organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w 

instytucjach związanych z kulturą fizyczną. Zapoznanie z przykładami gier i zabaw ruchowych w zależności od 

celów i zadań aktywności ruchowej i fizycznej. Zaznajomienie z tokiem lekcji gier i zabaw ruchowych. 

Kształtowanie kompetencji w zakresie planowania lekcji gier i zabaw. Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa 

podczas realizacji zajęć z gier i zabaw ruchowych.  

 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć według 

planu studiów: 

st. stacjonarne sem. 2- ćw. 30 godz. 

st. niestacjonarne sem. 2.-ćw.15 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia 

się  

C21_W01 

 

 
 

Student zna i rozumie 

1.podstawę programową oraz cele kształcenia i 

treści nauczania gier i zabaw ruchowych 

zorientowaną na zastosowanie praktyczne na 

poszczególnych etapach edukacji (D.1/W1) 

 

K_W01 
 

 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne,  

 

 

Kolokwium 

C21_W02 

 

2. konwencjonalne i niekonwencjonalne metody 

nauczania w tym metody aktywizujące. Zna 

zasady przygotowania i przeprowadzenia gier i 

zabaw ruchowych (D.1/W5) 

K_W08 

 

Zajęcia 

praktyczne, 

obserwacja 

lekcji 

wychowania 

fizycznego 

Test pisemny ze 

znajomości zasad 

organizacji gier i 

zabaw ruchowych 

C21_W03 3. znaczenie i konieczność przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa w procesie pedagogicznym 

 

K_W10 Organizacja 

zabaw 

Ocena znajomości 

zasad organizacji 

lekcji 

C21_W04 

 
3. metodykę realizacji poszczególnych treści 

kształcenia z zakresu gier i zabaw ruchowych. , 

rozwiązania merytoryczne i metodyczne, dobre 

praktyki , dostosowanie oddziaływań do potrzeb i 

możliwości do grup uczniów o różnym potencjale 

typowe dla gier i zabaw ruchowych D.1/W6 

K_W08 Zajęcia 

praktyczne ,  

Samodzielne 

prowadzenie 

zabaw i gier 

ruchowych 

Ocena znajomości 

zasad organizacji 

zajęć 

C21_W05  

 

4.  formy wykorzystywane w grach i zabawach 

ruchowych , organizację pracy w grupie oraz 

potrzebę indywidualizacji nauczania D.1/W7 
 

 

K_W08 Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia części 

zajęć. Ocena 

właściwego doboru 

środków 

dydaktycznych 

 

 

C21_U01 

Student potrafi: 
1. posługiwać się podstawowym sprzętem 

sportowym oraz przyborami i przyrządami 

wykorzystywanymi w grach i zabawach 

ruchowych  

K_U05 Ćwiczenia 

praktyczne 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia gier i 

zabaw 

C21_U02 

 

2.dostosować sposób komunikacji do poziomu 

rozwojowego uczniów w celu nauczenia zasad 

organizacji i prowadzenia gier i zabaw ruchowych 

z wykorzystaniem sprzętu i przyborów 

K_U03 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

Samodzielne 

prowadzenie 

Sprawdzian 

praktycznych 

umiejętności 

podczas organizacji 
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niezbędnych do realizacji gier i zabaw D.1/U4 zabaw i gier 

ruchowych  
gier i zabaw , dobur 

odpowiedniego 

sprzętu  

C21_U03 

 

3.  opracować w formie pisemnej konspekt lekcji z 

gier i zabaw ruchowych. 

K_U06 

 
Samodzielna 

praca 

studenta, 

praca w 

bibliotece. 

Ocena 

opracowanych 

konspektów 

 

C21_U04 4. kreować sytuacje dydaktyczne służące 

aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów 

oraz popularyzacji wiedzy D.1/U5 

K_U04 Ćwiczenia 

praktyczne 

Obserwacja udział w 

dyskusji , udział w 

przygotowaniu gier i 

zabaw 

C21_U05 5. merytorycznie , profesjonalnie i rzetelnie potrafi 

ocenić pracę uczniów D.1/U8 

K_U01 Ćwiczenia 

praktyczne 

Ocena 

przygotowanych 

oraz 

przeprowadzonych 

konspektów  

C21_K01 

 

Student jest gotów do: 
1. popularyzowania wiedzy wśród uczniów i w 

środowisku szkolnym i pozaszkolnym D.1/K2 

K_K02 

 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

Konsultacje 

Obserwacja - udział 

w dyskusjach, 

aktywność na 

zajęciach, 

uczestnictwo w 

dodatkowych 

zajęciach 

C21_K02 2. kształtowania umiejętności współpracy 

uczniów, podczas gier i zabaw, w tym grupowego 

rozwiązywania problemów D.1/K5 

K_K03 Ćwiczenia 

praktyczne 
Czynny udział w 

zajęciach 

C21_K03 3. rozwijania u uczniów ciekawości , aktywności i 

samodzielności poznawczej oraz logicznego i 

krytycznego myślenia D.1/K7 

K_K09 Ćwiczenia 

praktyczne, 

konsultacje 

Ocena 

prowadzonych  zajęć 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

2 stacjonarne niestacjonarne 

Sem.1 

 

Sem.1 

 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia praktyczne 
konsultacje 

 
w sumie: 
ECTS 

30 g. 
5 g. 

 
35 g 
1,4 

15 g. 
5 g. 

 
20 g 
0,8 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą punktów 

ECTS: 

przygotowanie ogólne  
praca w bibliotece, 
 przygotowanie konspektów,  
samodzielne doskonalenie umiejętności 

 
w sumie:   
ECTS 

5 g. 
2 g. 
3 g 
5 g. 

 
15 g. 
0,6 

12 g. 
5 g. 
3 g 
10 

 
30 g. 
1,2 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 

konsultacje 

Samodzielne doskonalenie umiejętności 

 przygotowanie konspektów,  

w sumie: 
ECTS 

30 g 

5 g. 

5 g. 

3 g. 

43 g 

1,7 

15 g 

5 g. 

10 g 

3 g. 

33 g. 

1,4 
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Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

Semestr I 

 
1. Teoria gier i zabaw ruchowych, podstawowe klasyfikacje, cele i zadania, dobór 

gier i zabaw ruchowych do zajęć w zależności od wieku ćwiczących, miejsca 

zajęć, zadań, które mają spełnić, podstawowa literatura metodyczna. 
2. Wpływ gier i zabaw na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży. 
3. Zabawy i gry ruchowe bieżne, skoczne, z czworakowaniem i rzutne. 
4. Zabawy i gry ruchowe orientacyjno-porządkowe, z mocowaniem, kopne, z 

przenoszeniem, ze śpiewem, uspokajające, Zabawy motoryczno-dydaktyczne i 

dydaktyczno-ruchowe. 
5. Zabawy i gry ruchowe z wybranym przyrządem lub przyborem gimnastycznym 

np. ławeczką, skakanką, piłką itp. 
6. Gry i zabawy ruchowe jako forma przygotowania do nauczania sportowych 

gier zespołowych. 
7. Gry i zabawy ruchowe jako forma przygotowania do nauczania lekkoatletyki. 
8. Metodyka prowadzenia lekcji wychowania fizycznego do wybranych toków 

gier i zabaw ruchowych. 
9. Opracowanie konspektu lekcji gier i zabaw ruchowych, metodyka prowadzenia 

gier i zabaw ruchowych. 
10. Metodyka nauczania podstawowych gier rekreacyjnych. 
11. Zabawy ruchowe zimą. 
12. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem nietypowych przyborów. 
13. Nadzorowanie przebiegu gier i zabaw ruchowych 

Metody i techniki 

kształcenia:  

metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne, 

metody podające: opis i objaśnienie z podkreśleniem najczęściej popełnianych 

błędów,  

metody eksponujące: pokaz, analiza błędów 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem zajęć. 

Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Zaliczenie 

kolokwium sprawdzającego znajomość podziału, klasyfikacji gier i zabaw ruchowych.  

Właściwe opracowanie konspektów zajęć lekcyjnych o określonej tematyce.  Ocena 

samodzielnego poprowadzenia zajęć. 

* Zasady udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, 

czy obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Ocena końcowa z przedmiotu, jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych w oparciu 

o następujące kryteria: 
Frekwencja i aktywność na zajęciach: 15% 
Ocena za aktywny udział podczas zajęć 15% 
Ocena konspektów i samodzielnego prowadzenia zajęć: 40% 
Ocena wiedzy teoretycznej: ( kolokwium pisemne) 30 %  

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach i samodoskonalenie opracowanie konspektu i prowadzenie 

zajęć ze studentami lub uczniami szkoły podstawowej 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

Znajomość podstawowych terminów i pojęć z zakresu teorii wychowania fizycznego, 

ogólna sprawność fizyczna 
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przedmiotów:  
Zalecana literatura: 

 

Literatura podstawowa: 
1. Bondarowicz M., „Forma zabawowa w nauczaniu sportowych gier 

zespołowych", Warszawa 1988 r. 

2. Trześniowski R.,  „Gry i zabawy ruchowe”, Warszawa 1990 r. 

3. Dąbik K., Nowik P.,  „Wielka Księga Gier i Zabaw”.  Poradnik jak aktywnie 

spędzać czas. Wydawnictwo Nowik 2016 r. 

4. Kołodziej M,. Kołodziej J.,  „Wybrane zagadnienia wychowania fizycznego  

w nauczaniu",Rzeszów1996r.                                                                                                                                                                 

Literatura uzupełniająca: 

5. Nitecka-Walarych A., „Ćwiczenia i zabawy z przyborami dla dzieci w 

młodszym wieku szkolnym”, Uniwersytet Gdański 2017 r. 

6. Noga E., Wasilak A., „Stare i nowe zabawy podwórkowe” Wydawnictwo 

Klanaza, Lublin 2003 r. 

7. Janikowska -Siatka M., ,,Przykładowe konspekty lekcji z wychowania 

fizycznego zmierzające do realizacji wybranych osiągnięć ucznia w 

poszczególnych etapach edukacji szkolnej", Oficyna Wydawnicza Impuls, 

Kraków 2002 r. 

8. „Wielka księga gier i zabaw”, Wydawnictwo Jedność dla dzieci,  Kielce 

2002r. 

9.  Węgrzyn E., Umiatowska D., Pławińska L., „ Zabawy i gry ruchowe w 

wychowaniu fizycznym" Uniwersytet Szczeciński 2005 r. 
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C22. Obóz zimowy 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Obóz zimowy (C22) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Winter camp 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, niestacjonarne 

Punkty ECTS: 3 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/20 

Semestr: 3 

Koordynator przedmiotu: Mgr Grzegorz Sobolewski 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Celem przedmiotu jest przygotowanie w zakresie podstawowym wykwalifikowanej kadry do prowadzenia 

zajęć z narciarstwa zjazdowego na poziomie podstawowym. Opanowanie podstawowych ewolucji techniki 

i metodyki nauczania. Zapoznanie z organizacją oraz udział w zawodach sportowych na poziomie szkolnym. 

Bezpieczeństwo w górach oraz postępowanie w sytuacji wypadku. Przygotowanie do zdobywania 

specjalistycznych uprawnień. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

. 

Sem.3- ćw. 56 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązani

e z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia 

się  

 
C22_W01 

 
C22_W02 
 

w zakresie wiedzy: 

1.Student ma podstawową wiedzę o roli 

narciarstwa w kulturze fizycznej. 
2.Student ma podstawową wiedzę o 

metodyce prowadzenia zajęć z narciarstwa 

zjazdowego. 

3. Zna konwencjonalne i niekonwencjonalne 

metody nauczania narciarstwa, w tym 

metody aktywizujące, proces uczenia się 

przez działanie i odkrywania (D.1/W5) 

4. Zna zasady organizacji pracy w grupach, 

potrzebę indywidualizacji nauczania, formy 

pracy charakterystyczne dla narciarstwa 

 
K_W01 

 
K_W08 

 

 

ćw. 

 

ćw. 

 

Zal  teoretyczne 

Zal. Teoretyczne 

 

Prowadzenie zajęć 

 

C22_U01  

w zakresie umiejętności:  

K_U04 

 

ćw. 

 

Zal.. Praktyczne 
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C22_U02 

 

 

C22_U03 

 

 

 

 

C22_U04 

1.Potrafi poprawnie zademonstrować 

elementy techniki narciarstwa zjazdowego. 
2.Potrafi posługiwaćsięsprzętem sportowym 

wykorzystywanym w narciarstwie 

zjazdowym. 

3. Potrafi dobierać metody pracy oraz środki 

dydaktyczne charakterystyczne dla 

narciarstwa, aktywizujące uczniów i 

uwzględniające ich zróżnicowane potrzeby 

edukacyjne (D.1/U7) 

4. Potrafi dostosować sposób komunikacji 

do poziomu rozwojowego uczniów 

(D.1/U4) 

5. Potrafi przeprowadzić wstępną diagnozę 

umiejętności narciarskich ucznia (D.1/U11) 

 
K_U05 

 

 

K_U02 

K_U03 

 

 

 

K_U01 

 

K_U12 

 

ćw. 

 

 

ćw. 

 

 

 

ćw. 

 

ćw. 

 

Zal.. Praktyczne  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena udzielanego 

instruktażu 

 

Demonstrowanie 

sprawdzianu 

umiejetności 

 
C22_K01 

w zakresie kompetencji społecznych: 

1. Student jest przygotowany do 

działań grupowych, prowadząc zajęcia z  

zimowych form aktywności ruchowej 

kreując dobrą atmosferę i motywując 

grupę. 

2. Jest gotowy do kształtowania 

umiejętności współpracy uczniów, w tym 

grupowego rozwiązywania problemów 

(D.1/K5) 

 

K_K02 
K_K03 

 

 

ćw. 

 

Prowadzenie 

fragmentu zajęć 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

3 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia praktyczne 
konsultacje 
 
w sumie: 
ECTS 

56 
5 
 

61 
2,25 

B. Formy aktywności studenta 

w ramach samokształcenia 

wraz z planowaną liczbą 

godzin na każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Samodzielne doskonalenie umiejętności 

Przygotowanie do zaliczenia 

 
w sumie:   
ECTS 

15 

5 

 
20 h 
0,75 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Praktyczne zajęcia na stoku 

Konsultacje 

Samodzielne doskonalenie umiejętności 

Przygotowanie do zaliczenia 

 
w sumie: 
ECTS 

56 

5 

15 
5 
 

76 h 
3 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia 

w ramach poszczególnych form 

zajęć: 

Ćwiczenia praktyczne: 

1.Zabawy i gry na śniegu oswajające i równoważne ze sprzętem.  

2.Sposoby przemieszczania się ze sprzętem i w sprzęcie.  
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3.Bezpieczne upadanie i podnoszenie się.  

4.Podchodzenie pod stok.  

5.Opanowanie podstawowych technik zjazdu na nartach.  

6.Zasady bezpiecznego korzystania z wyciągów narciarskich.  

7.Przejazdy łatwych form terenowych.  

8.Impreza rekreacyjno sportowa na śniegu. 

Wykłady:  

1.Sprzęt i ekwipunek narciarski.  

2.Bezpieczeństwo w górach. Ratownictwo i pierwsza pomoc w typowych wypadkach na 

stoku.  

3.Elementy techniki i metodyki.  

4.Ogólna charakterystyka konkurencji sportowych w narciarstwie zjazdowym.  

5.Organizacja zawodów na poziomie szkolnym. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

metody podające: opis, prelekcja, objaśnienie lub wyjaśnienie, film szkoleniowy 
metody praktyczne: pokaz, symulacja, 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także 

warunki dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział w zajęciach zgodnie z planem obozu.  Zaliczenie 

sprawdzianów praktycznego posługiwania się sprzętem pływającym. Zaliczenie z podstaw 

ratownictwa wodnego. Zaliczenie biegu na orientację oraz wieloboju sprawnościowego oraz  

wiedzy przekazywanej podczas zajęć.   

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć przewidzianych 

w planie obozu 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Kryteria oceny końcowej: 
Aktywność na zajęciach  20 % 
Aktywny udział w animacji czasu wolnego 30 % 
Umiejętności praktyczne – posługiwanie się sprzętem 40 % 
Przygotowanie do udziału w zajęciach 10 % 

* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Samodoskonalenie na zajęciach pozaplanowych. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do sekwencyjności 

przedmiotów:  

ogólna sprawność fizyczna, dobry stan zdrowia 

 

Zalecana literatura: 

 

Stawarz P., Pol-Ski Program nauczania narciarstwa zjazdowego 2018,  SITN, Kraków, 

2018 
Lesiewski A., Lesiewski J., Poradnik Narty Fan, Wydawnictwo Pascal, 2010 
Stanisławski Z., Narty–praktyczny poradnik dla każdego, Wyd. Dla Szkoły, Wilkowice, 

2005 
Szczęsny K. J., Narciarstwo współczesne, Kraków, 2001 

 

 

C23. Obóz letni  

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Obóz letni (C23) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Summer camp 
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Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, niestacjonarne 

Punkty ECTS: 3 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/21 

Semestr: 2 

Koordynator przedmiotu: Dr Krzysztof Frączek 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Zapoznanie studentów zasadami bezpiecznej organizacji obozownictwa letniego, gier i  zabaw terenowych, 

atletyki terenowej, żeglarstwa, windsurfingu, kajakarstwa, ratownictwa wodnego, turystyki rowerowej, biegu 

na orientację. Wdrożenie studentów do samodzielnego przygotowania zajęć pozaprogramowych (animacja 

czasu wolnego).  

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

. 

Sem.2- ćw. 56 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązani

e z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia 

się  

 
C23_W01 
C23_W02 

 

 
C23_W03 

 

Wiedza: 
1. Student zna zasady i przepisy organizacji 

obozów letnich  
2. Rozumie znaczenie i 

koniecznośćprzestrzegania zasad 

bezpieczeństwa  
w procesie pedagogicznym i wie jak 

reagowaćw sytuacji zagrożenia zdrowia i 

życia człowieka.  
3. Zna zasady i przepisy gier i zabaw 

terenowych oraz wie jak 

organizowaćimprezy sportowo-rekreacyjne. 

Zna formy pracy specyficzne dla 

obozownictwa letniego: wycieczki, zajęcia 

terenowe, zajęcia na wodzie (D.1/W7) 

 
K_W12 
 
K_W11 
 

 

 
K_W10 

 

 

ćw. 

praktyczne. 

Wykład. Film 

szkoleniowy 

 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć.  

Kolokwium ze 

znajomości  

metodyki nauczania 

 

 

 
C23_U01 

 

 
C23_U02 
 
C23_U03 

Umiejętności: 
1. Potrafi posługiwać się sprzętem 

wykorzystywanym w aktywności fizycznej i 

rekreacji nad wodą. 
2. Posiada umiejętności związane z  

animacją czasu wolnego. 
3.   Potrafi zorganizować i przeprowadzić 

różne formy aktywności w zakresie sportów 

wodnych 

 
K_U05 

 

 
K_U10 
 
K_U04 
 

 

ćw. praktyczne 

organizacja 

czasu wolnego 

dla grupy 

 

Zal. praktyczne 

Organizacja 

wodnego toru 

przeszkód 

 

 Kompetencje społeczne 
1.Zauważa potrzeby i niesie pomoc osobom 

 ćw. praktyczne Obserwacja 
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C23_K01 

 

C23_K02 

o mniejszych predyspozycjach fizycznych 
2. Kreuje dobrą atmosferę i przyjazne 

stosunki miedzy członkami grupy. Jest 

gotów do kształtowania umiejętności 

współpracy uczniów, w tym grupowego 

rozwiązywania problemów (D1.K5) 

K_K05 

 
K_K03 

organizacja 

czasu wolnego 

dla grupy, 

studenta, 

aktywność w 

trakcie całego 

obozu.  

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

3 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia praktyczne 
konsultacje 
 
w sumie: 
ECTS 

56 
5 
 

61 
2 

B. Formy aktywności studenta 

w ramach samokształcenia 

wraz z planowaną liczbą 

godzin na każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie ogólne do zajęć (obozownictwo, przygotowanie 

sprzętu) 
animacja czasu wolnego (przygotowanie zajęć 

pozaprogramowych) 
samodzielne doskonalenie umiejętności (winsurfing, 

kajakarstwo, ratownictwo) 
praca w bibliotece  
przygotowanie do zaliczenia 
w sumie:   
ECTS 

 
6 
 
2 
 

15 
2 
2 

27 
1 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

ćwiczenia praktyczne z udziałem nauczyciela 
przygotowanie ogólne do zajęć (obozownictwo, przygotowanie 

sprzętu) 
animacja czasu wolnego (przygotowanie zajęć 

pozaprogramowych) 
samodzielne doskonalenie umiejętności (winsurfing, 

kajakarstwo, ratownictwo) 
w sumie:   
ECTS 

 
56 
 
6 
2 
 

15 
79 
3 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia 

w ramach poszczególnych form 

zajęć: 

Treści kształcenia: 
1. Zajęcia wprowadzające, zasady bezpieczeństwa, planowania i organizacja zajęć. 

Obozownictwo, zasady organizacji obozów, rozbijanie obozu,  

2. Pływanie na wodach otwartych i podstawy ratownictwa 

3. Kajakarstwo- zasady bezpieczeństwa, metodyka nauczania 

4.  Terenoznawstwo, gry i zabawy w terenie. Bezpieczeństwo na zajęciach. 

5. Windsurfing- zasady bezpieczeństwa, metodyka nauczania i poznanie podstawowych 

zwrotów 

6.  Żeglarstwo- zasady bezpieczeństwa, budowa jachtów, podstawowe manewry 

7.  Gry i zabawy oraz organizacja imprezy rekreacyjnej, animacja przy ognisku 

8.  Organizacja zabaw i zajęć na wodach otwartych, pływanie na wodach otwartych, 

elementy ratownictwa. 

9. Turystyka rowerowa – zasady bezpieczeństwa, planowanie trasy, zasady prowadzenia 

wycieczki rowerowej. 
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Metody i techniki 

kształcenia:  

metody podające: opis, prelekcja, objaśnienie lub wyjaśnienie, film szkoleniowy, 
metody praktyczne: pokaz, symulacja, 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także 

warunki dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział w zajęciach zgodnie z planem obozu.  Zaliczenie 

sprawdzianów praktycznego posługiwania się sprzętem pływającym. Zaliczenie z podstaw 

ratownictwa wodnego. Zaliczenie biegu na orientację oraz wieloboju sprawnościowego oraz  

wiedzy przekazywanej podczas zajęć.   

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć przewidzianych 

w planie obozu 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Kryteria oceny końcowej: 
Aktywność na zajęciach  20 % 
Aktywny udział w animacji czasu wolnego 30 % 
Umiejętności praktyczne – posługiwanie się sprzętem 40 % 
Przygotowanie do udziału w zajęciach 10 % 

* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Samodoskonalenie na zajęciach pozaplanowych. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do sekwencyjności 

przedmiotów:  

Umiejętności w zakresie pływania 

Zalecana literatura: 

 

Zalecana literatura  
1. Abecadło z deski spadło- film instruktażowy. Augustina pl; Magazyn Windsurfing 

2002. 

2. Hakke Cz. Wycieczki i zajęcia terenowe. WSiP.Warszawa 1986. 

3. T. Łobożewicz, Turystyka dzieci i młodziezy-przewodnik do ćwiczeń. AWF Warszawa 

1996. 

4. Peterka S., Organizacja wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownych. 

Rekreacyjne gry na obozach. AWF Poznań 2000. 

5. J. Strugarek, Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, turystycznych i 

rekreacyjnych. UAM Poznan 2001. 

6. U. Nawara, H. Nawara, Wypoczynek dzieci i młodzieży na koloniach- scenariusz 

imprez. AWF Warszawa 2001. 

7. Vademecum obozownictwa. AWF Warszawa 2000. 
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C24. Sporty indywidualne do wyboru- sporty walki   

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Sporty indywidualne do wyboru- sporty walki  (C24) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Mortal art 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/20 

Semestr: 3 

Koordynator przedmiotu: mgr Roman Woźniak 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  
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Nauczenie studentów praktycznych umiejętności technicznych z zakresu karate, elementów samoobrony i boksu, a 

także wyposażenie ich w niezbędną wiedzę teoretyczną i metodyczną w tej dziedzinie. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć według 

planu studiów: 

st. stacjonarne sem.3- ćw. 30 godz. 

st. niestacjonarne sem.3 ćw.15 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia 

się  

C24_W01 
 
 

1. Student zna podstawowe techniki walki w 

karate kyokushin i samoobrony i boksu  

 

K_W09 
 

 

Ćwiczenia 

praktyczne, 

pokaz 

 

Pokaz i omówienie 

przez studenta 

wybranych technik 

C24_W02 

 

2. Rozumie znaczenie i konieczność przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, wie jak 

reagować w sytuacji zagrożenia zdrowia  

K_W10 

 

Zajęcia 

praktyczne,  

 

Ocena zachowania 

podczas zajęć, 

ocena znajomości 

przepisów 

C24_U01 

 

3. Student potrafi zademonstrować ćwiczenia 

rozciągające i  stretchingowe, potrafi uwalniać się z 

chwytów, potrafi zademonstrować podstawowe 

techniki wybranych sportów walki. 

K_U04 Zajęcia 

praktyczne,  

Ocena pokazu.  

C24_U02  

 

4.  Potrafi poprowadzić samodzielnie zajęcia z 

wykorzystaniem elementów sztuk walki. 

 

K_U02 Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć 

lub części zajęć. 

Ocena właściwego 

doboru środków 

dydaktycznych 

C24_K01 5. Jest przygotowany do pracy z ludźmi w różnym 

wieku w obszarze kultury fizycznej i pełnieniu roli 

animatora różnych form aktywności fizycznej w 

swoim środowisku- rodzinnym i lokalnym. 

K_K02 Ćwiczenia 

praktyczne 
Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć 

lub części zajęć. 

Ocena właściwego 

doboru środków 

dydaktycznych 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

2 stacjonarne niestacjonarne 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia praktyczne 
konsultacje 
 
w sumie: 
ECTS 

30 
5 
 

35 
1,4 

15 
5 
 

20 
0,6 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą punktów 

ECTS: 

przygotowanie ogólne  
samodzielne doskonalenie umiejętności 
 
w sumie:   
ECTS 

5 
15 
 

20 
0,6 

7 
30 
 

35 
1,4 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

Udział w ćwiczeniach 

Samodzielne doskonalenie umiejętności 

30 

15 

15 

30 
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przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 
w sumie: 

ECTS 

45 

1,8 

 

 

45 

1,8 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

Ćwiczenia 

1. BHP, program i wymagania. Zajęcia wprowadzające. 

2. Ćwiczenia rozciągające, podstawowe techniki ręczne w karate kyokushin 

3. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, kopnięcia w karate 

4. Bloki, uniki i zejścia w karate 

5. Prawidłowa pozycja walki, poruszanie się 

6. Łączenie rąk i nóg w ataku 

7. Kombinacje walki karate w parach 

8. Nauka padów na materacach 

9. Samoobrona - obrona przed ciosami ręką na głowę  

10. Samoobrona - uwalnianie się z chwytu  

11. Skakanki, podstawowe techniki bokserskie 

12. Doskonalenie technik karate na łapkach trenera 

13. Doskonalenie technik karate na tarczach  

14. Powtórka z karate, samoobrony i boksu 

15.Zaliczenie praktyczne 

Metody i techniki 

kształcenia:  

metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne, 

metody podające: opis i objaśnienie z podkreśleniem najczęściej popełnianych 

błędów,  

metody eksponujące: pokaz, analiza błędów na podstawie zapisu video 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem zajęć. 

Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Opanowanie 

podstawowych technik z zakresu wybranych sportów walki. 

* Zasady udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, 

czy obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Ocena końcowa przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych w oparciu 

o następujące kryteria: 
Frekwencja na zajęciach: 25% 
Ocena poziomu umiejętności technicznych 30% 
Aktywność na zajęciach: 15% 
Ocena samodzielnie prowadzonych zajęć- 30% 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach i samodoskonalenie na zajęciach dodatkowych, opracowanie 

konspektu i prowadzenie zajęć ze studentami  

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 
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przedmiotów:  
Zalecana literatura: 

 
 

 
 

 

 

 

C24. Sporty indywidualne do wyboru- sporty z rakietą 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): 

Sporty indywidualne do wyboru- sporty z rakietą (C24) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Rackets sport 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/20 

Semestr: 3 

Koordynator przedmiotu: Prof. ndzw. dr hab. Emilian Zadarko 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Wyposażenie studentów w fundamentalną wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi i dorosłymi 

zmierzającej do całościowego kształcenia instrumentalnych i kierunkowych dyspozycji ucznia poprzez gry i 

zabawy z piłeczką, lotką, rakietką tenisową, badmintonową oraz rakietą tenisową. Student umie w sposób 

praktyczny zademonstrować uderzenia modelowe stosowane w tenisie, badmintonie i tenisie stołowym, umie 

poruszać się po korcie tenisowym, badmintonowym ustawiać się do uderzeń przy stole tenisowym oraz 

posiada  umiejętności sędziowania i organizacji zawodów. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

st. stacjonarne sem. 3 - ćw. 30 godz. 

st. niestacjonarne sem. 3 - ćw.15 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia 

się  

 
C24_W01 
 

 

 

 

Student zna i rozumie: 

1. Zna podstawę programową oraz 

cele kształcenia i treści nauczania 

sportów z rakietą na 

poszczególnych etapach 

edukacyjnych oraz kluczowe 

kompetencje i ich kształtowanie w 

 

K_W01 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne, 

film 

dydaktyczny, 

obserwacja 

lekcji, lekcja 

wychowania 

 

Ocena znajomości 

metodyki 

nauczania. 
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C24_W02 

 

 

 

 

 

 
C24_W03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C24_W04 
 

 

 

 
C24_W05 

 

 
C24_W06 

ramach zajęć (D.1/W2) 

 

2. Zna konwencjonalne i 

niekonwencjonalne metody nauczania, 

w tym metody aktywizujące a także 

zasady doboru metod nauczania typowe 

dla sportów z rakietą (D.1/W5). 

 

3. Student zna metodykę realizacji 

poszczególnych treści kształcenia z 

zakresu sportów z rakietą - rozwiązania 

merytoryczne i metodyczne, dobre 

praktyki, dostosowanie oddziaływań do 

potrzeb i możliwości uczniów o różnym 

potencjale, typowe dla wybranych 

sportów z rakietą, błędy uczniowskie, ich 

rolę i sposoby wykorzystania w procesie 

dydaktycznym (D.1/W6, D.1/W9) 
 

 

4. Rozumie potrzebę indywidualizacji 

nauczania oraz formy pracy specyficzne 

dla sportów z rakietą (D.1/W7) 
 

 
5. Zna zasady i przepisy gry sportów z 

rakietą 
 
6. Zna sposoby konstruowania testów, 

sprawdzianów i innych narzędzi 

przydatnych w procesie oceny poziomu  

i postępów w opanowaniu umiejętności 

sportów z rakietą a także wstępnej diagnozy 

umiejętności ucznia (D.1/W11, D.1/W12) 

 

 

K_W08 

K_W07 

 

 

 

 
 

 

K_W08 

K_W07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_W08 

 

 

 

 

K_W09 

 

 

 

 

K_W05 

 

fizycznego 

 

Ćwiczenia 

praktyczne, 

film 

dydaktyczny, 

 

 

 

 

Samodzielne 

prowadzenie 

zajęć  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia 

praktyczne 

 

 

Zajęcia 

praktyczne 

 

Zastosowanie 

testów  

na zajęciach 

praktycznych 

 

 

Ocena znajomości 

metodyki 

nauczania. 

 

 

 

 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć.  

 

 

Ocena  

ze znajomości 

przepisów gry. 

Sędziowanie meczu 

Ocena znajomości 

narzędzi 

badawczych 

podczas 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć 

 
C24_U01 

 

 

 

 

 
C24_U02 
 

 

 

 
C24_U03 
 

 

 

 

 
C24_U04 

 

Student potrafi: 

1. nauczać elementów techniki 

sportów z rakietą z 

wykorzystaniem różnych metod, 

form i środków. Potrafi dostosować 

sposób komunikacji do poziomu 

rozwojowego uczniów (D.1/U4) 

 

2. rozpoznać typowe dla sportów z rakietą 

błędy uczniowskie i wykorzystać je w 

procesie dydaktycznym (D.1/U10) 

 

 

3. dobierać metody pracy oraz środki 

dydaktyczne w nauczaniu sportów  

z rakietą aktywizujące uczniów  

i uwzględniające ich zróżnicowane 

potrzeby edukacyjne (D.1/U7) 

 

4. kreować sytuacje dydaktyczne służące 

aktywności i rozwojowi zainteresowań 

uczniów oraz popularyzacji wiedzy 

 

 

K_U03 

 

 

 

K_U01 

 

 

 

K_U12 

K_U02 

K_U10 

 

 
K_U10 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 
 

 

 

 

Lekcja 

wychowania 

fizycznego. 

Samodzielna 

praca 

studenta, 

praca  

w bibliotece. 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

 
 

 

 

 

 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć 

lub części zajęć.  

 

 

 

Ocena właściwego 

doboru środków 

dydaktycznych.  

 

 

 

 

 

Ocena umiejętności 

korygowania 
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C24_U05 

 

 
C24_U06 
 

 

 

 
C24_U07 
 

 

 
C24_U08 

 

(D.1/U5) 

 

 

5. posiada specjalistyczne umiejętności 

ruchowe z zakresu sportów z rakietą 

oraz potrafi je zademonstrować. 

 

6.  skonstruować sprawdzian służący 

ocenie umiejętności ucznia, zawodnika. 

(D.1/U9) 

 

 

7. Potrafi merytorycznie, profesjonalnie  

i rzetelnie oceniać pracę uczniów 

(D.1/U8) 

8. Potrafi przeprowadzić wstępną 

diagnozę umiejętności ucznia z zakresu 

sportów z rakietą (D.1/U11).  

 

 

 

 

 

K_U04 

 

 

 

 

 
K_U12 
K_U01 
K_U05 

K_U09 

 

Konsultacje 

Lekcja WF 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

 

 

Samodzielna 

praca 

studenta, 

praca  

w bibliotece. 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

błędów 

 

 

Sprawdzian 

praktycznych 

umiejętności  

za pomocą testów.  

 

Ocena 

opracowanych 

konspektów 

 

 

 

Ocena  

testu 

zaprezentowanego 

przez studenta 

 

C24_K01 

 

 

C24_K02 

 

C24_K03 

 

 

 

C24_K04 

 

C24_K05 

 

 

 

C24_K06 

 

Student jest gotów do: 

1. adoptowania metod pracy do 

potrzeb i różnych stylów uczenia się 

uczniów (D.1/K1) 

2.  stymulowania uczniów do uczenia się 

przez całe życie przez samodzielną 

pracę. (D.1/K9) 

3.  popularyzowania wiedzy wśród 

uczniów i w środowisku szkolnym oraz 

pozaszkolnym (D.1/K2) 

4. kształtowania umiejętności współpracy 

uczniów w grze i podczas innych zadań 

(D.1/K5) 

5.  rozwijania u uczniów ciekawości, 

aktywności i samodzielności 

poznawczej oraz logicznego i 

krytycznego myślenia (D.1/K7) 

6. kształtowania nawyku 

systematycznegouczenia się i 

korzystania z różnych źródeł wiedzy, w 

tym z internetu (D.1/K8) 

 

 
K_K02 

 

 

K_K09 

 

 

 
K_K02 
K_K09 

 

K_K03 

 

 

K_K09 

K_K09 

K_K09 

K_K01 

 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

Lekcja WF 

 

Lekcja WF 

 

Ćwiczenia 

praktyczne, 

prowadzenie 

zajęć 

 

Lekcja WF 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

Lekcja WF 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Obserwacja - udział 

w dyskusjach, 

aktywność na 

zajęciach, 

uczestnictwo w 

dodatkowych 

zajęciach (np. 

sekcji).  

Ocena postępów.  

 

Ocena 

prowadzonych 

zajęć, lekcji lub jej 

części 

 

 

Ocena 

prowadzonych 

zajęć, lekcji lub jej 

części 

 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

2 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ćwiczenia 
konsultacje 
 
w sumie: 

30 g. 

5g 

 

35 g. 

15 g. 
15g 

 
30 g. 
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ramach tych zajęć: ECTS 1,4 1,2 

B. Formy aktywności studenta 

w ramach samokształcenia 

wraz z planowaną liczbą 

godzin na każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie ogólne  
praca w bibliotece, 
praca w sieci 
w sumie:   
ECTS 

5 g. 

10 g. 

 

15g. 

0,6 

5 g. 
15g. 

 

20g. 
0,8 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Przygotowanie ogólne 
przygotowanie prezentacji, projektu 
analiza przypadku 

 
w sumie: 
ECTS 

30 g. 

10 g. 

 

40 g. 

1,6 

15 g. 

15g. 

 

30 g. 

1,2 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia 

w ramach poszczególnych form 

zajęć: 

Treści kształcenia 
Ćwiczenia praktyczne: 

7. Historia gry w tenisa stołowego, tenisa oraz badmintona. Przepisy gry w tenisa 

stołowego, tenisa oraz badmintona (gra indywidualna, deblowa, mieszana). 

Wyposażenie sprzętowe.  
8. Charakterystyka gry w tenisa stołowego, tenisa i badmintona w wymiarze sportowym, 

lekcji wychowania fizycznego i rekreacyjnym oraz w innych wybranych sportach z 

rakietą (squah, beach tenis).  
9. Zasady taktyki gry indywidualnej, deblowej i mieszanej. 
10.  Metodyka i systematyka ćwiczeń w nauczaniu podstawowych elementów 

technicznych z bekhandu i forhendu oraz serwisu.  
11. Propozycje ćwiczeń, gier i zabaw do zajęć rekreacyjnych z wykorzystaniem 

elementów gry w sportach z rakietą. 

12.  Różne warianty rozgrywek na lekcji wf z zakresu sportów z rakietą.  
13. Propozycje ćwiczeń doskonalących poznane elementy techniczne.  
14. Systemy rozgrywek. Organizacja zawodów, obowiązki obsady sędziowskiej. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne, 

metody podające: opis i objaśnienie z podkreśleniem najczęściej popełnianych błędów,  

metody eksponujące: pokaz, analiza błędów na podstawie zapisu video 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także 

warunki dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem zajęć. Dopuszcza 

się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Opanowanie podstawowych technik 

z zakresu wybranych sportów z rakietą 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Ocena końcowa przedmiotu, jest średnią arytmetyczną ocen z ćwiczeń oraz wykładów, 

wystawionych w oparciu o następujące kryteria: 
 
Frekwencja na zajęciach: 25% 
Ocena poziomu umiejętności technicznych 30% 
Aktywność na zajęciach: 15% 
Ocena samodzielnie prowadzonych zajęć- 30% 

* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach i samodoskonalenie na zajęciach dodatkowych, opracowanie 

konspektu i prowadzenie zajęć ze studentami. 

Wymagania wstępne i  
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dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do sekwencyjności 

przedmiotów:  
Zalecana literatura: 

 

Literatura obowiązkowa: 

1. Grubba A., Nauka tenisa stołowego w weekend, Wiedza i życie, Warszawa 1996 
2. Królak A. :Tenis- technika psychomotoryka trening, Warszawa 1998, Centralny 

ośrodek Sportu 

3. Królak A. :Tenisowy atlas ćwiczeń, Warszawa 2000, Centralny ośrodek Sportu 
4. Królak A.: Tenis dla dzieci, nauczycieli i rodziców. WSiP, Warszawa 1999 
5. Kulczycki R., Tenis stołowy bez tajemnic PZTS, Gorzowski Klub Sportowy 

„Gorzovia”, Gorzów Wielkopolski 2002 

6. Nawara H., Badminton, AWF Wrocław, 2009 
7. Sieniek Cz., Sporty całego życia, Pracownia Wydawnicza „Helvetica”, Starachowice 

1997  
 

Literatura dodatkowa: 

1. Łobożewicz T., Wolańska T., Rekreacja i turystyka w rodzinie, Biblioteka PTNKF 

tom I, Warszawa 1994 
2. Bondarowicz M., Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych. Wydanie 2 

poprawione i rozszerzone, COS, Warszawa 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C25. Zimowe sporty indywidualne 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Zimowe sporty indywidualne (C25) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Winter individual sports 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 
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Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/21 

Semestr: 5 

Koordynator przedmiotu: Dr hab. prof.nadz. Sławomir Drozd 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Celem przedmiotu jest przygotowanie w zakresie podstawowym wykwalifikowanej kadry do prowadzenia zajęć z 

narciarstwa zjazdowego, łyżwiarstwa oraz narciarstwa biegowego i skitourowego na poziomie podstawowym. 

Opanowanie podstawowych ewolucji techniki i metodyki nauczania. Bezpieczeństwo w górach oraz postępowanie 

w sytuacji wypadku. Przygotowanie do zdobywania specjalistycznych uprawnień. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć według 

planu studiów: 

st. stacjonarne ćw. 15 godz. 

 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia 

się  

 

C25_W01 

 

 

 
 

Student zna i rozumie: 

1.podstawę programową oraz cele kształcenia i 

treści nauczania poszczególnych sportów 

zimowych na każdym etapie edukacyjnym oraz zna 

kluczowe kompetencje i ich kształtowanie w 

ramach zajęć z indywidualnych sportów zimowych  

(D.1/W1) 

 

K_W01 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

 

 

Zaliczenie 

teoretyczne, 

demonstracja 

ćwiczeń 

C25_W02 

 

2. konwencjonalne i niekonwencjonalne metody 

nauczania w tym metody aktywizujące a także 

zasady doboru metod typowych do poszczególnych 

sportów zimowych (D.1/W5) 

 

K_W08 

K_W07 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Zaliczenie 

teoretyczne, 

demonstracja 

ćwiczeń 

C25_W03  

 

3. metodykę realizacji poszczególnych treści 

kształcenia z zakresu sportów zimowych- 

rozwiązania merytoryczne i metodyczne, dobre 

praktyki, dostosowanie oddziaływań do potrzeb  

i możliwości uczniów o różnym potencjale, typowe 

dla sportów zimowych błędy uczniowskie, ich rolę 

i sposoby wykorzystania  

w procesie dydaktycznym (D.1/W6, D.1/W9) 

  

K_W08 

K_W07 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Zaliczenie 

praktyczne, 

demonstracja 

ćwiczeń 

C25_W04 

 

4. potrzebę indywidualizacji nauczania oraz formy 

pracy specyficzne dla sportów zimowych (D.1/W7) 

 

 

K_W08 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Zaliczenie 

praktyczne, 

demonstracja 

ćwiczeń 

C25_W05 

 

5. sposoby konstruowania testów, sprawdzianów i 

innych narzędzi przydatnych w procesie oceny 

poziomu i postępów w opanowaniu umiejętności z 

K_W05 

 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

Konsultacje 

Zaliczenie 

praktyczne, 

aktywność na 
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zakresu sportów zimowych  a także wstępnej 

diagnozy umiejętności ucznia (D.1/W11, D.1/W12)  
zajęciach, 

prowadzenie zajęć 

 

C25_U01  

 

 

 

 

C25_U02 

 

 

 

C25_U03 

 

 

 

 

 

 

C25_U04 
 

 

 

C25_U05 

 

 
C25_U06 

 

 
C25_U07 
 

 
C25_U08 
 

 
C25_U09 

Student potrafi: 

1. nauczać elementów techniki poszczególnych 

sportów zimowych z wykorzystaniem różnych 

metod, form i środków. Potrafi dostosować 

sposób komunikacji do poziomu rozwojowego 

uczniów (D.1/U4) 

2. rozpoznać typowe dla poszczególnych sportów 

zimowych błędy uczniowskie i wykorzystać je w 

procesie dydaktycznym (D.1/U10) 

3. dobierać metody pracy oraz środki dydaktyczne 

w nauczaniu poszczególnych sportów zimowych 

aktywizujące uczniów  

i uwzględniające ich zróżnicowane potrzeby 

edukacyjne (D.1/U7) 

4. kreować sytuacje dydaktyczne służące 

aktywności i rozwojowi zainteresowań 

uczniów oraz popularyzacji wiedzy (D.1/U5) 

5. posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z 

zakresu poszczególnych sportów zimowych  

oraz potrafi je zademonstrować 

6. opracować w formie pisemnej (wydruku) 

konspekt lekcji z poszczególnych sportów 

zimowych oraz przygotować (zaplanować ) 

wycieczkę skitourową  

7. skonstruować sprawdzian służący ocenie 

umiejętności ucznia, . (D.1/U9) 

8. potrafi merytorycznie, profesjonalnie i 

rzetelnie oceniać pracę uczniów (D.1/U8) 

9. potrafi przeprowadzić wstępną diagnozę 

umiejętności ucznia z zakresu poszczególnych 

sportów zimowych  (D.1/U11). 

 

 

 

K_U03 

 

K_U01 

 

K_U12 

K_U02 

K_U10 

 

 

K_U10 

 

 
 

K_U04 

 

K_U06 

 

 
K_U12 
K_U01 
K_U05 
K_U09 

Ćwiczenia 

praktyczne 
. 

Samodzielna 

praca studenta, 

praca w 

bibliotece. 
Ćwiczenia 

praktyczne. 
Konsultacje 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

 

 

Samodzielna 

praca studenta, 

praca w 

bibliotece. 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć 

lub części zajęć. 

Ocena właściwego 

doboru środków 

dydaktycznych. 

Ocena umiejętności 

korygowania 

błędów 

 

 

 

 

Analiza zapisu 

video.  

Sprawdzian 

praktycznych 

umiejętności za 

pomocą testów.  

 

Ocena 

opracowanych 

konspektów 

 

Ocena testu 

zaprezentowanego 

przez studenta 

 

C25_K01 

 

 

C25_K02 

 

 

C25_K03 

 

 

C25_K04 

 

 

C25_K05 

 

 

C25_K06 

Student jest gotów do: 

1. adoptowania metod pracy do potrzeb i różnych 

stylów uczenia się uczniów (D.1/K1) 

2.  stymulowania uczniów do uczenia się przez 

całe życie przez samodzielną pracę. (D.1/K9) 

3.  popularyzowania wiedzy wśród uczniów i w 

środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym 

(D.1/K2) 

4. kształtowania umiejętności współpracy 

uczniów  podczas innych zadań (D.1/K5) 

5.  rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności 

i samodzielności poznawczej oraz logicznego i 

krytycznego myślenia (D.1/K7) 

6. kształtowania nawyku systematycznego 

uczenia się i korzystania z różnych źródeł 

wiedzy, w tym z internetu (D.1/K8) 

 
 

K_K02 
 

 
K_K09 
K_K02 
K_K09 

 

K_K03 

 

K_K09 

 

 

K_K01 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Ćwiczenia 

praktyczne, 

prowadzenie 

zajęć 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

 

 

 

Obserwacja - 

udział  

w dyskusjach, 

aktywność  

na zajęciach, 

uczestnictwo  

w dodatkowych 

zajęciach  

(np. sekcji).  

Ocena postępów. 

Ocena 

prowadzonych 

zajęć, lekcji lub jej 

części 

Ocena 

prowadzonych 

zajęć, lekcji lub jej 

części 
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Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

2  

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia praktyczne 
konsultacje 
w sumie: 
ECTS 

30 

2 

32 

1,2 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą punktów 

ECTS: 

Samodzielne doskonalenie umiejętności 

Przygotowanie do zaliczenia  

Przygotowanie sprzętu 

Przygotowanie konspektu 

przygotowanie do zajęć  

w sumie:   

ECTS 

10 

4 

2 

2 

2 

20 

0,8 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia praktyczne 

Samodzielne doskonalenie umiejętności 

Przygotowanie sprzętu 

Przygotowanie konspektu 

suma 

ECTS 

30 

10 

2 

2 

44 

1,8 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

Treści kształcenia 
10. Cele kształcenia i treści nauczania sportów zimowych na poszczególnych 

etapach edukacyjnych. Metody, formy i zasady dydaktyczne wykorzystywane 

w nauczaniu sportów zimowych. Metodyka nauczania poszczególnych 

elementów techniki - rozwiązania merytoryczne i metodyczne, dostosowanie 

oddziaływań do potrzeb i możliwości uczniów (zawodników) o różnym 

potencjale. Błędy uczniowskie i sposoby ich korygowania. 
2. Wskazówki organizacyjno- metodyczne (specyfika zajęć łyżwiarskich, 

bezpieczeństwo, zachowanie  się na lodowisku, pierwsza pomoc) 
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3. Metodyka i technika nauczania jazy w przód, jazdy w tył oraz hamowania  

4. Zasady organizacji wycieczek skiturowych (ekwipunek, planowanie  trasy, 

zasady bezpieczeństwa) 

5. Metodyka i technika narciarstwa klasycznego (kroki z naprzemianstronna, 

praca ramion: — krok naprzemianstronny klasyczny, — krok rozkroczny, 

kroki z równoczesną, pracą ramion: — jednokrok, — dwukrok, bezkrok — 

sposób poruszania się na nartach, w którym prace, wykonują, tylko kończyny 

górne ) 

6. Doskonalenie techniki i metodyki narciarstwa zjazdowego (skręty kątowe, 

skręty równoległe) 

Metody i techniki 

kształcenia:  

metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne, 

metody podające: opis i objaśnienie z podkreśleniem najczęściej popełnianych 

błędów, pokaz 

 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem zajęć.  

* Zasady udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, 

czy obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Ocena końcowa z przedmiotu 
Zaliczenie praktyczne -30% 
Obecność na zajęciach – 20% 
Ocena z przeprowadzenia zajęć – 30% 
Aktywność na zajęciach – 20% 

 
* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach i samodoskonalenie na zajęciach dodatkowych. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Ogólna sprawność fizyczna, znajomość jazdy na nartach 

Zalecana literatura: 

 

Literatura podstawowa: 
1. SITN., Pol-Ski Program nauczania narciarstwa zjazdowego 2018, SITN, 

Kraków, 2018  

2. Lesiewski A., Lesiewski J., Poradnik Narty Fan, Wydawnictwo Pascal, 2010  

3. Stanisławski Z., Narty–praktyczny poradnik dla każdego, Wyd. Dla Szkoły, 

Wilkowice, 2005  

4. Szczęsny K. J., Narciarstwo współczesne, Kraków, 2001  

5. Zadarko E., Barabasz Z. ABC narciarstwa zjazdowego. PWSZ Krosno.2008. 

6. M. Żemolej , Narciarstwo tourowe, śladowe, biegowe, Kraków 2006 

Literatura uzupełniająca: 
1. Starosta W.: Metodyka nauczania i technika łyżwiarstwa. AWF Warszawa 

1977 
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C26. Formy turystyki kwalifikowanej- turystyka piesza   
 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Formy turystyki kwalifikowanej- turystyka piesza  (C26) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Hiking 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/21 

Semestr: 4 

Koordynator przedmiotu: mgr  Andrzej Zatorski 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności pracy indywidualnej oraz zbiorowej w zakresie 

projektowania, organizowania i prowadzenia pieszych wędrówek.  Przybliżenie walorów turystyczno- 

krajoznawczych oraz etnograficznych regionu.  

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć według 

planu studiów: 

st. stacjonarne sem.4- ćw. 40 godz. 

st. niestacjonarne sem.4 ćw.30 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  
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C26_W01 

C26_W02 

 

 

 

 

C26_W03 

Wiedza: 
1.Zna walory zdrowotne turystyki pieszej. 
2.Student zna zasady i przepisy organizacji 

wypraw pieszych. Zna metodykę prowadzenia 

wycieczek pieszych, wie jak dostosować 

trudności do potrzeb i możliwości uczniów o 

różnym potencjale (D.1.W6, D.1.W9) 
3.Student rozumie znaczenie i konieczność 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas 

wycieczek pieszych 

 
K_W06 

 
K_W11 
 

 

 

 
K_W10 

Projekt 

indywidualny lub 

grupowy rajdu 

pieszego 

Ocena projektu, 

ocena 

samodzielnego 

prowadzenia 

grupy w terenie 

 

C26_U01 

 

 

C26_U02 

 

 

 

 

C26_U03 

C26_U04 

Umiejętności 
1. Student potrafi dobrać trudność trasy w 

zależności od wieku i przygotowania fizycznego 

uczestników (D.1.U7).. 
2. Student posiada umiejętność opracowania i 

prezentowania wyników własnych działań w 

zakresie organizacji wypraw pieszych. Potrafi 

korzystać z różnych źródeł informacji. 
3.Student potrafi zorganizować gry i zabawy w 

ramach animacji czasu wolnego 
4.Student potrafi kreować sytuacje dydaktyczne 

służące aktywności i rozwojowi zainteresowań 

uczniów oraz popularyzacji turystyki pieszej 

(D.1/U5) 

 
K_U02 

 

 
K_U07 
 

 

 
K_U10 
 

K_U10 

Ćwiczenia 

terenowe, 

wędrówki piesze 

Ocena 

prezentacji 

multimedialnej 

rajdu- praca 

zbiorowa w 

grupach.  
Ocena 

prowadzenie 

grupy w terenie  
 

 
Ocena projektu, 

ocena 

samodzielnego 

prowadzenia 

grupy w terenie 

C26_K01 

 

C26_K02 

 

C26_K03 

Kompetencje społeczne 
1.Zauważa potrzeby i niesie pomoc osobom o 

mniejszych predyspozycjach fizycznych. 
2.Kreuje dobrą atmosferę i przyjazne stosunki 

między członkami grupy. 
3. Jest gotów do popularyzowania turystyki 

rowerowej wśród uczniów i w środowisku 

szkolnym oraz pozaszkolnym (D.1/K2) 

 

 
K_K05 

 
K_K03 
 
K_K02 

Ćwiczenia 

terenowe, 

wędrówki piesze 

Obserwacja, 

ocena 

umiejętności 

współpracy w 

grupie. 

Aktywność na 

zajęciach, 

systematyczność 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

2 stacjonarn

e 

niestacjonarne 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia terenowe 
Konsultacje  
 
W sumie: 
ECTS 

40 
5 
 
45 
1,5 

30 
5 
 
35 
1,2 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą punktów 

ECTS: 

przygotowanie ogólne  
praca w bibliotece lub w sieci  
praca nad prezentacją lub projektem końcowym  
Przygotowanie sprzętu 
Przygotowanie i realizacja animacji czasu wolnego 
 
w sumie:   
ECTS 

5 
2 
5 
2 
2 
 
16 
0,5 

5 
5 
5 
2 
5 
 
22 
0,8 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

Ćwiczenia terenowe 
praca nad prezentacją lub projektem końcowym  

Przygotowanie sprzętu 

40 

2 

2 

30 

5 

2 



194 
 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 
Przygotowanie i realizacja animacji czasu wolnego 

w sumie:   

ECTS 

2 

46 

1,5 

5 

42 

1,5 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

1. Metodyka prowadzenia grupy: przywitanie, rozpoczęcie wycieczki turystycznej, 

podsumowanie, zakończenie  
2. Metodyka prowadzenia grupy w terenie zabudowanym  
3. Metodyka prowadzenia grupy w terenie górskim  
4.Przekaz wiadomości krajoznawczych  
5. Interpretacja treści mapy turystycznej w terenie  
6.Korzystanie ze sprzętu turystycznego 
7 Zachowanie się przewodnika i grupy w sytuacjach wyjątkowych  
8. Walory turystyczne wybranych grup górskich (Bieszczady zachodnie, Beskid Niski, 

Słowacki Raj) 
9.Sposoby animacji czasu wolnego w zależności od warunków pogodowych i 

możliwości sprzętowych. 
10..Relacja multimedialna z przebiegu rajdu. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

metody podające: prelekcja, pogadanka, objaśnienie 

-metody problemowe: dyskusja dydaktyczna 

-metody praktyczne: praca w grupach, prezentacja multimedialna, ćwiczenia terenowe 
* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Pozytywna ocena prowadzenia grupy w terenie, opracowanie prezentacji 

multimedialnej lub relacji z rajdu, wędrówki  

* Zasady udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, 

czy obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach terenowych.  

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
aktywność na zajęciach 30% 

ocena z prezentacji 20% 

ocena prowadzenia grupy zgodnie z zasadami 50%, 

 
* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

 

Zalecana literatura: 

 

Czarnowski A., Poradnik metodyczny dla przewodników, Warszawa 1970;  
Kruczek Z., Zdebski J., Metodyka organizowania wycieczek i imprez górskich, 

Warszawa-Kraków 1984; Gawlik S. T., Odpowiedzialność prawna przewodników 

turystycznych i pilotów wycieczek, Warszawa 2000;  
 
Literatura uzupełniająca: 
 Beskid Niski. Przewodnik dla prawdziwego turysty. OW Rewasz 2012  
Bieszczady. Przewodnik dla prawdziwego turysty. OW Rewasz 2012  
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Beskid Niski. Mapa turystyczna. 1 : 50 000. Compass Bieszczady. Mapa turystyczna. 

1 : 50 000. 
 Słowacki Raj. Mapa turystyczna. 1 : 50 000. Harmanec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C26. Formy turystyki kwalifikowanej- turystyka rowerowa   

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Formy turystyki kwalifikowanej- turystyka rowerowa  (C26) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Bicycle tourism 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 
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Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/21 

Semestr: 4 

Koordynator przedmiotu: Dr Krzysztof Frączek 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności przygotowania oferty turystycznej z wykorzystaniem 

roweru i poprowadzeniem rajdu rowerowego. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego kierowania grupą rowerzystów. 

Przybliżenie walorów turystyczno- krajoznawczego oraz etnograficznych regionu.  

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć według 

planu studiów: 

st. stacjonarne sem.4- ćw. 40 godz. 

st. niestacjonarne sem.4 ćw.30 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiąza

nie z 

KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

C26_W01 

C26_W02 

C26_W03 

Wiedza: 

1.Zna zasady promocji zdrowego stylu życia. 

2.Student zna zasady i przepisy organizacji 

rajdów rowerowych (D.1.W5). 

3.Student rozumie znaczenie i konieczność zasad 

bezpieczeństwa. 

 

K_W06 

K_W11 

K_W10 

Projekt 

indywidualny lub 

grupowy rajdu 

rowerowego 

Ocena projektu, 

ocena 

samodzielnego 

prowadzenia 

grupy 

rowerzystów 

C26_U01 Umiejętności 

1. Student potrafi dobrać intensywność zajęć w 

zależności od wieku i przygotowania fizycznego 

uczestników (D.1.U7). 

2. Student posiada umiejętność opracowania i 

prezentowania wyników własnych działań w 

zakresie organizacji rajdów rowerowych. Potrafi 

korzystać z różnych źródeł informacji. 

3. Potrafi zaplanować trasę rowerową i 

poprowadzić grupę zgodnie z obowiązującymi 

zasadami 

 

K_U02 

 

 

 

 

K_U07 

 

 

 

K_U10 

 

 

Rajd rowerowy Ocena 

prezentacji 

multimedialnej 

rajdu- praca 

zbiorowa w 

grupach.  

Ocena 

prowadzenie 

grupy 

rowerzystów na 

określonym 

odcinku trasy.  

C26_K01 

 

C26_K02 

 

C26_K03 

Kompetencje społeczne 

1.Zauważa potrzeby i niesie pomoc osobom o 

mniejszych predyspozycjach fizycznych. 

2.Kreuje dobrą atmosferę i przyjazne stosunki 

między członkami grupy. 

3. Jest gotów do popularyzowania turystyki 

rowerowej wśród uczniów i w środowisku 

szkolnym oraz pozaszkolnym (D.1/K2) 

 

K_K05 

 

K_K03 

 

K_K02 

Rajd rowerowy Obserwacja, 

ocena 

umiejętności 

współpracy w 

grupie. 

Aktywność na 

zajęciach, 

systematyczność 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 
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Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

2 stacjonar

ne 

niestacjonarn

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia terenowe 

Konsultacje  

 

W sumie: 

ECTS 

40 

5 

 

45 

1,5 

30 

5 

 

35 

1,2 

B. Formy aktywności studenta 

w ramach samokształcenia 

wraz z planowaną liczbą 

godzin na każdą formę i 

liczbą punktów ECTS: 

przygotowanie ogólne  

praca w bibliotece lub w sieci  

praca nad prezentacją lub projektem końcowym  

Przygotowanie sprzętu 

Przygotowanie i realizacja animacji czasu wolnego 

w sumie:   

ECTS 

5 

2 

5 

 

2 

2 

 

16 

0,5 

5 

5 

5 

 

2 

5 

 

22 

0,8 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia terenowe 

praca nad prezentacją lub projektem końcowym  

Przygotowanie sprzętu 

Przygotowanie i realizacja animacji czasu wolnego 

w sumie:   

ECTS 

40 

2 

 

2 

2 

 

46 

1,6 

30 

5 

 

2 

5 

 

42 

1,6 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

1.Przygotowanie projektu rajdu rowerowego z wykorzystaniem walorów 

przyrodniczych, etnograficznych  i historycznych Beskidu Niskiego. 
2.Przygotowanie prezentacji multimedialnej związanej z rodzajami rowerów, techniki 

jazdy rowerowej oraz wyposażenia rowerzysty. 
3.Praktyczne poprowadzenie rajdu rowerowego. 
4.Sposoby animacji czasu wolnego w zależności od warunków pogodowych i 

możliwości sprzętowych. 
5.Wykorzystanie podań lokalnych do wzbogacenia wiedzy o terenie. 
6.Relacja multimedialna z przebiegu rajdu. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

metody podające: prelekcja, pogadanka, objaśnienie 

-metody problemowe: dyskusja dydaktyczna 

-metody praktyczne: praca w grupach, prezentacja multimedialna, ćwiczenia terenowe 
* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Pozytywna ocena prowadzenia grupy rowerzystów, opracowanie prezentacji 

multimedialnej lub relacji z rajdu  

* Zasady udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, 

czy obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach terenowych.  

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
aktywność na zajęciach 30% 

ocena z prezentacji 20% 

ocena prowadzenia grupy zgodnie z zasadami 50%, 
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* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

 

Zalecana literatura: 

 

Zalecana literatura : 
„Prawo o ruchu drogowym „ ustawa z 20.06 1997r. 
Poradnik organizatora rajdu rowerowego www.polskanarowery.pl 
Rajd rowerowy. organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych www.sciaga.pl 
W. Grzesik, T. Traczyk, B. Wadas „ Beskid Niski” Sklep Podróżnika 2012 

 
 

 

  

 

 

 

C26. Formy turystyki kwalifikowanej- turystyka wodna   

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Formy turystyki kwalifikowanej- turystyka wodna  (C26) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Water tourism 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/21 

Semestr: 4 

Koordynator przedmiotu: mgr  Grzegorz Sobolewski 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności przygotowania oferty turystycznej w turystyce  

kwalifikowanej - wodnej, a także zasad organizacji tej formy zajęć. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć według 

planu studiów: 

st. stacjonarne sem.4 - ćw. 40 godz. 

st. niestacjonarne sem.4 - ćw.30 godz. 

http://www.polskanarowery.pl/
http://www.sciaga.pl/
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Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązan

ie z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznyc

h 

Sposób weryfikacji 

i oceny efektów 

uczenia się  

 

C26_W01 

 

 

 

C26_W02 

 

 

 

C26_W03 

w zakresie wiedzy: 

1.Student zna zasady i przepisy organizacji 

turystyki kwalifikowanej wodnej Zna metodykę 

prowadzenia zajęć z żeglarstwa i kajakarstwa, wie 

jak dostosować trudności do potrzeb i możliwości 

uczniów o różnym potencjale (D.1.W6, D.1.W9) 

 

2.Student rozumie znaczenie i konieczność zasad 

bezpieczeństwa w trakcie różnych form turystyki 

wodnej. 

3. Student zna walory zdrowotne turystyki wodnej. 

 

 

K_W10 

 

 

 

 

K_W11 

 

 

K_W06 

 

Obóz  

 

demonstracja 

praktycznych 

umiejętności 

 

 

Obserwacja 

studenta 

 

Dyskusja 

 

C26_U01 

 

C26_U02 

 

w zakresie umiejętności: 

1.Potrafi posługiwać się sprzętem do uprawiania 

turystyki kwalifikowanej- wodnej. 

2. Student potrafi dobrać trudność zadań w 

zależności od wieku i przygotowania fizycznego 

uczestników (D.1.U7).. 

 

K_U05 

 

K_U02 

 

 

Obóz 

 

demonstracja 

praktycznych 

umiejętności 

 

C26_K01 

 

C26_K02 

 

 

 

C26_W03 

 

w zakresie kompetencji społecznych: 

1.Zauważa potrzeby i niesie pomoc osobom o 

mniejszych predyspozycjach fizycznych 

2.Kreuje dobrą atmosferę i przyjazne stosunki 

miedzy członkami grupy. Motywuje ich i jednoczy 

we współpracy i realizacji wspólnych celów. 

3. Jest gotów do popularyzowania turystyki 

rowerowej wśród uczniów i w środowisku 

szkolnym oraz pozaszkolnym (D.1/K2) 

 

K_K05 

 

K_K03 

 

 

K_K02 

 

Obóz 

 

Obóz 

 

Obserwacja, ocena 

umiejętności 

współpracy w 

grupie. Aktywność 

na zajęciach, 

systematyczność 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

2 stacjonar

ne 

niestacjonarn

e 

A. Liczba godzin kontaktowych z 

podziałem na formy zajęć oraz 

liczba punktów ECTS 

uzyskanych w ramach tych 

zajęć: 

Ćwiczenia terenowe 

Konsultacje  

 

W sumie: 

ECTS 

40 

5 

 

45 

1,5 

30 

5 

 

35 

1,2 

B. Formy aktywności studentaw 

ramach samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą punktów 

ECTS: 

Samodzielne doskonalenie umiejętności 

Przygotowanie sprzętu pływającego 

Zaprowiantowanie i przygotowanie posiłków 

Obozownictwo 

 

w sumie:   

ECTS 

6 

5 

2 

2 

 

15 h 

0,5 

8 

5 

2 

2 

 

17 h 

0,8 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z tym 

liczba punktów ECTS: 

Zajęcia praktyczne nad wodą 

Konsultacje 

Samodzielne doskonalenie umiejętności 

Przygotowanie sprzętu pływającego 

Zaprowiantowanie i przygotowanie posiłków 

Obozownictwo 

40 

5 

6 

5 

2 

2 

30 

5 

8 

5 

2 

2 
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w sumie: 

ECTS 

60 

2 

52 

2 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

1. Zasady bezpieczeństwa organizacji i przebiegu obozu turystyki kwalifikowanej. 
2. Planowanie i organizacja obozu turystyki kwalifikowanej. 
3. Zajęcia praktyczne – rejs. 
4. Animacja czasu wolnego w czasie rejsu  
5. Podsumowanie, omówienie zajęć.  

Metody i techniki 

kształcenia:  

metody podające: prelekcja, pogadanka, objaśnienie 

-metody problemowe: dyskusja dydaktyczna 

-metody praktyczne: praca w grupach, prezentacja multimedialna, ćwiczenia terenowe 
* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Aktywny udział w przygotowaniu rejsu, animacji czasu wolnego. Umiejętności 

praktyczne w posługiwaniu się sprzętem.   

* Zasady udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, 

czy obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach. 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Aktywność na zajęciach  50 % 
Aktywny udział w animacji czasu wolnego 30 % 
Umiejętności praktyczne – posługiwanie się sprzętem 20 % 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Umiejętności pływania 

Zalecana literatura: 

 

S.Peterka, Organizacja wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownych. 

Rekreacyjne gry na obozach. AWF Poznań 2000. 
Vademecum obozownictwa. AWF Warszawa 2000. 
T. Łobożewicz, Turystyka dzieci i młodzieży- przewodnik do ćwiczeń. AWF 

Warszawa 1996. 
J. Strugarek, Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, turystycznych i 

rekreacyjnych. UAM Poznań 2001. 
U. Nawara, H. Nawara, Wypoczynek dzieci i młodzieży na koloniach- scenariusz 

imprez. AWF Warszawa 2001): 
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C27. Sporty zespołowe do wyboru 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Sporty zespołowe do wyboru (C27) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Floorball, Korfball, unihock, beach soccer, beach volleyball 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/21 

Semestr: 4 

Koordynator przedmiotu: Dr Krzysztof Frączek 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Przygotowanie studenta, jako przyszłego nauczyciela lub animatora czasu wolnego do samodzielnego 

prowadzenia zajęć z wybranych gier zespołowych w szkołach, klubach sportowych, podczas koloni, w 

sanatoriach lub innych instytucjach związanych z kulturą fizyczną. Praktyczne nauczanie elementów techniki 

w wybranych dyscyplinach. Zapoznanie studenta z podstawami indywidualnej i zespołowej taktyki gry. 

Dostarczenie wiedzy dotyczącej przepisów obowiązujących w wybranych grach zespołowych, możliwości 

wykorzystania wybranych dyscyplin jako aktywnej formy wypoczynku. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

. 

Sem.4- stacjonarne- ćw. 30 godz., niestacjonarne- ćw. 15 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązani

e z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia 

się  
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C27_W01 

 

 

 

 

 

 

 
C27_W02 
 

 

 

 

 

 
C27_W03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C27_W04 

 

 

 
C27_W05 
 

 
C27_W06 

Student zna i rozumie: 

1. Zna podstawę programową oraz 

cele kształcenia i treści nauczania 

wybranych gier zespołowych  na 

poszczególnych etapach 

edukacyjnych oraz kluczowe 

kompetencje i ich kształtowanie w 

ramach zajęć (D.1/W2) 
 

2. Zna konwencjonalne i 

niekonwencjonalne metody nauczania, 

w tym metody aktywizujące a także 

zasady doboru metod nauczania typowe 

dla wybranych gier zespołowych 

(D.1/W5). 

 

 

3. Student zna metodykę realizacji 

poszczególnych treści kształcenia z 

zakresu wybranych gier zespołowych - 

rozwiązania merytoryczne  

i metodyczne, dobre praktyki, 

dostosowanie oddziaływań do potrzeb  

i możliwości uczniów o różnym 

potencjale, typowe dla wybranych gier 

zespołowych, błędy uczniowskie, ich rolę 

i sposoby wykorzystania w procesie 

dydaktycznym (D.1/W6, D.1/W9) 

 

4. Rozumie potrzebę indywidualizacji 

nauczania oraz formy pracy specyficzne 

dla wybranych gier zespołowych 

(D.1/W7) 
 
5. Zna zasady i przepisy gry w wybranych 

dyscyplinach 
 
6. Zna sposoby konstruowania testów, 

sprawdzianów i innych narzędzi 

przydatnych w procesie oceny poziomu  

i postępów w opanowaniu umiejętności 

wybranych gier zespołowych, a także 

wstępnej diagnozy umiejętności ucznia 

(D.1/W11, D.1/W12) 

 

K_W01 

 

 

 

 

 

 

 

K_W08 

K_W07 

 

 

 

 
 

 

K_W08 

K_W07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_W08 

 

 

 

 

K_W09 

 

 

 

 

K_W05 

 

Ćwiczenia 

praktyczne, 

film 

dydaktyczny, 

obserwacja 

lekcji, lekcja 

wychowania 

fizycznego 

 

Ćwiczenia 

praktyczne, 

film 

dydaktyczny, 

 

 

 

 

Samodzielne 

prowadzenie 

zajęć  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia 

praktyczne 

 

 

Zajęcia 

praktyczne 

 

 

 

Zastosowanie 

testów  

na zajęciach 

praktycznych 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć.  

Kolokwium  

 

 

 

 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć.  

Kolokwium 

 

 

 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć.  

Kolokwium  

 

 

 

 

 

 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć.  

 

 

Kolokwium  

ze znajomości 

przepisów gry. 

Sędziowanie meczu 

Ocena znajomości 

narzędzi 

badawczych 

podczas 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć 

 
C27_U01 

 

 

 

 

 
C27_U02 
 

 

 

 

Student potrafi: 

1. nauczać elementów techniki 

wybranych gier zespołowych z 

wykorzystaniem różnych metod, 

form i środków. Potrafi dostosować 

sposób komunikacji do poziomu 

rozwojowego uczniów (D.1/U4) 

 

2. rozpoznać typowe dla wybranych gier 

zespołowych błędy uczniowskie i 

wykorzystać je w procesie dydaktycznym 

(D.1/U10) 

 

 

 

K_U03 

 

 

 

K_U01 

 

 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 
 

 

 

 

Lekcja 

wychowania 

fizycznego. 

Samodzielna 

praca studenta, 

praca  

 

 

 

 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć 

lub części zajęć.  

 

 

 

Ocena właściwego 
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C27_U03 

 

 

 

 

 
C27_U04 
 

 

 

 

 
C27_U05 
 

 

 

 
C27_U06 

 

 

 
C27_U07 
 

 

 
C27_U08 

 

 

3. dobierać metody pracy oraz środki 

dydaktyczne w nauczaniu wybranych gier 

zespołowych aktywizujące uczniów i 

uwzględniające ich zróżnicowane 

potrzeby edukacyjne (D.1/U7) 

 

4. kreować sytuacje dydaktyczne służące 

aktywności i rozwojowi zainteresowań 

uczniów oraz popularyzacji wiedzy 

(D.1/U5) 

 

 

5. posiada specjalistyczne umiejętności 

ruchowe z zakresu wybranych gier 

zespołowych oraz potrafi je 

zademonstrować. 

 

6.  skonstruować sprawdzian służący 

ocenie umiejętności ucznia, zawodnika. 

(D.1/U9) 

 

 

7. Potrafi merytorycznie, profesjonalnie i 

rzetelnie oceniać pracę uczniów 

(D.1/U8) 

8. Potrafi przeprowadzić wstępną diagnozę 

umiejętności ucznia z zakresu 

wybranych gier zespołowych 

(D.1/U11).  

K_U12 

K_U02 

 

 

 

 

K_U10 

 

 
 

 

 

K_U04 

 

 

 

 

 

 

 

 
K_U12 
K_U01 
K_U05 

K_U09 

w bibliotece. 

 

 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

 
 

 

Konsultacje 

Lekcja WF 

 

 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

 

 

Samodzielna 

praca studenta, 

praca  

w bibliotece. 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

doboru środków 

dydaktycznych.  

 

 

 

 

 

Ocena umiejętności 

korygowania 

błędów 

 

 

Sprawdzian 

praktycznych 

umiejętności  

za pomocą testów.  

 

Ocena 

opracowanych 

konspektów 

 

 

 

Ocena  

testu 

zaprezentowanego 

przez studenta 

 

C27_K01 

 

 

C27_K02 

 

C27_K03 

 

 

C27_K04 

 

 

C27_K05 

 

 

C27_K06 

 

Student jest gotów do: 

1. adoptowania metod pracy do 

potrzeb i różnych stylów uczenia się 

uczniów (D.1/K1) 

2.  stymulowania uczniów do uczenia się 

przez całe życie przez samodzielną 

pracę. (D.1/K9) 

3.  popularyzowania wiedzy wśród 

uczniów i w środowisku szkolnym oraz 

pozaszkolnym (D.1/K2) 

4. kształtowania umiejętności współpracy 

uczniów w grze i podczas innych zadań 

(D.1/K5) 

5.  rozwijania u uczniów ciekawości, 

aktywności i samodzielności 

poznawczej oraz logicznego i 

krytycznego myślenia (D.1/K7) 

6. kształtowania nawyku 

systematycznegouczenia się i 

korzystania z różnych źródeł wiedzy, w 

 

 
K_K02 

 

 

K_K09 

 

 

 
K_K02 
K_K09 

 

K_K03 

 

 

K_K09 

K_K09 

K_K09 

K_K01 

 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

Lekcja WF 

 

Lekcja WF 

 

Ćwiczenia 

praktyczne, 

prowadzenie 

zajęć 

 

Lekcja WF 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

Lekcja WF 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Obserwacja - udział 

w dyskusjach, 

aktywność na 

zajęciach, 

uczestnictwo w 

dodatkowych 

zajęciach (np. 

sekcji).  

Ocena postępów.  

 

Ocena 

prowadzonych 

zajęć, lekcji lub jej 

części 

 

 

Ocena 

prowadzonych 

zajęć, lekcji lub jej 

części 
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tym z internetu (D.1/K8) 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

2 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia praktyczne 
konsultacje 
 
W sumie: 
ECTS 

30 g. 
1g. 
 
31 g. 
1,3 

15 g. 
4 
 

19 g. 
0,7 

B. Formy aktywności studenta 

w ramach samokształcenia 

wraz z planowaną liczbą 

godzin na każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie ogólne  
samodzielne doskonalenie umiejętności 
w sumie:   
ECTS 

5 g. 
10 g. 
15 
0,7 

10g. 
20g. 
30 
1,3 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia praktyczne 
samodzielne doskonalenie umiejętności 
przygotowanie ogólne  
 
w sumie:   
ECTS 

30 
10 
5 
45 
1,8 

15 
20 
10 
45 
1,8 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia 

w ramach poszczególnych form 

zajęć: 

Treści kształcenia  
Unihokej 
1. Zasady bezpieczeństwa w realizacji zajęć z unihokeja. 
2. Zasady i przepisy gry w unihokeja.  
3. Charakterystyka sprzętu sportowego do gry w unihokeja. 
4. Gry i zabawy ruchowe w nauczaniu unihokeja. 
5. Sposoby poruszanie się po boisku zawodnika z kijem. 
6. Nauka podania piłki w miejscu i w ruchu. Podania piłki cięte dolne i górne 
7. Nauka przyjęcia piłki w miejscu i w ruchu  

- dolnej i górnej na ciało (klatka piersiowa, noga, stopa) 
- dolnej i górnej na łopatkę kija (blendę) 

8. Nauka strzałów do bramki w miejscu i ruchu: 
- ciągnięte 
- z tzw. „klepki” 
- rzut wolny 
- rzut karny 
- strzały sytuacyjne (dobitka, wrzut, strzał z obrotem i półobrotem) 

9. Nauka prowadzenia piłki kijem: 
- z boku 
- slalomem 
- ze zmianą tempa i kierunku biegu 

                                                                             - dryblingiem 
10. Nauka zwodów: 

- ciałem: przodem, tyłem 
- z kijem i piłką zamierzonym strzałem lub podaniem 
- reagowanie na zwody przeciwnika bez piłki, z piłką 

11. Metodyka nauczania i realizacji zajęć z unihokeja. 
12.  Zasady organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży w unihokeja. 
Korfball 

1. Znajomość genezy powstania dyscypliny, najważniejsze wydarzenia historyczne 
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mające wpływ na jej rozwój. 

2. Charakterystyka dyscypliny. 

3. Ćwiczenia, gry i zabawy przygotowujące do nauczania podstawowych elementów. 

4. Metodyka nauczania elementów technicznych. 

5. Metodyka nauczania taktyki gry w ataku i w obronie. 

6. Sędziowanie małych gier i gry właściwej. 

7. Organizacja zawodów w korfballu, 

8. Pedagogizacja – opracowanie konspektu, przeprowadzenie fragmentu lekcji z 

korfballu, 

9. Sprawdziany znajomości przepisów gry, metodyki nauczania poznanych umiejętności 

technicznych. 

10. Sprawdzian sprawności specjalnej i umiejętności technicznych gry w korfball. 

Beach soccer 
1. Specyfika poruszania się po boisku  
2. Gry i zabawy wprowadzające do piłki nożnej plażowej. 
3. Podrzut piłki z piasku. 
4. Prowadzenie piłki po piasku. 
5. Technika gry piłką w powietrzu, nauczanie strzałów z przewrotki. 
6. Wyrzuty piłki ręką (bramkarze).  
7. Gra bramkarza w polu karnym oraz obrona nogami. 
8. Różne formy ataku stosowane w piłce nożnej plażowej. 
9. Taktyka i gra obronna. 
10. Taktyka i atakowanie w piłce nożnej plażowej. 
11. Stałe fragmenty gry. 
12. Gry szkolne i uproszczone. 
13. Przepisy gry w piłkę nożną plażową, sygnalizacja sędziowska, organizacja boiska do gry.  
14. Organizacja turnieju w piłce nożnej plażowej. Systemy rozgrywek. 
15.  Samodzielne prowadzenie zajęć przez studentów. 

Siatkówka plażowa 
1. Sposoby poruszania się po boisku 
2. Gry i zabawy wprowadzające do siatkówki plażowej 
3. Odbicie piłki sposobem górnym we wszystkich postawach- forma ścisła i zabawowa 
4. Odbicie piłki sposobem- oburącz i jednorącz 
5. Przyjęcie piłki z zagrywki 
6. Zagrywka tenisowa stacjonarna i wyskoku. 
7. Nauka i doskonalenie ataku. Różne formy ataku stosowane w siatkówce plażowej 
8. Specyfika wystawiania piłki do ataku w siatkówce plażowej- ćwiczenia w formie 

fragmentów gry 
9. Blok w siatkówce plażowej. Doskonalenie przemieszczania się w bloku. 
10. Taktyka gry w obronie- współpraca blok- obrona. Ćwiczenia w formie fragmentów 

gry. Gra właściwa. 
11. Taktyka gry w ataku. Doskonalenie działań ofensywnych w formie fragmentów gry i 

w grze właściwej. 
12. Przepisy gry w piłkę siatkową plażową, sygnalizacja sędziowska, organizacja boiska do gry.  
13. Organizacja turnieju w piłce siatkowej plażowej. Systemy rozgrywek. 
14.  Samodzielne prowadzenie zajęć przez studentów. 
15. Zaliczenie przedmiotu. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Pokaz i objaśnienie, ćwiczenia praktyczne, forma zabawowa, fragmentów gry, gra 

uproszczona i właściwa 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także 

warunki dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział w zajęciach zgodnie z harmonogramem..  Zaliczenie 

sprawdzianu praktycznego i kolokwium ze znajomości przepisów gry z danej dyscypliny.  

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

Obowiązkowa obecność studenta na zajęciach. Dopuszcza się jedna nieobecność 

nieusprawiedliwioną. 
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wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 
Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Ocena końcowa przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych w oparciu o 

następujące kryteria: 
Frekwencja na zajęciach: 25% 
Ocena poziomu umiejętności technicznych 30% 
Aktywność na zajęciach: 15% 
Ocena wiedzy teoretycznej: 30 % 

* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Samodoskonalenie umiejętności na zajęciach dodatkowych 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do sekwencyjności 

przedmiotów:  

 

Zalecana literatura: 

 

ZALECANA LITERATURA  
Unihokej 
Starzyńska S.: Ćwiczenia i zabawy doskonalące elementy gry w unihokeja. Lider 1997 
Przepisy gry w unihokeja 2010, Polska Federacja Unihokeja – Floorball 
Starzyńska S.: „Unihokej dla dużych i małych”, Gdańsk 2001 
Starzyńska S., Tywoniuk-Małysz A.: Unihokej – podstawy techniki i taktyki w ćwiczeniach, 

grach i zabawach”, Gdańsk 1998 
Abramuk D. i wsp.: „Unihoc”, Warszawa 1994 
Bilska M., Żółtowska E.: „Unihoc – gra dla wszystkich”, Warszawa 1996 
UZUPEŁNIAJACA: 
Tywoniuk – Małysz A., Forma zabawowa w nauczaniu elementów unihokeja, Lider 1996  
Tywoniuk A. – Małysz, Bawmy i uczmy na lekcji unihokeja, Lider 1996  
Tywoniuk A. – Małysz, Gry i zabawy w nauczaniu unihokeja, Wychowanie Fizyczne i 

Zdrowotne 1998 
Korfball 
Tucholski P.; „Korfball”,Wydział Sportu RN ZSP, 1988. 
- Piech K., Bytniewski M. „Możliwość zastosowania nowej dyscypliny sportowej – korfball 

w kulturze fizycznej”, Biała Podlaska 1992 
- Frączek D., Siemieniuk E., Frączek J.,Zań B,. „Przepisy gry w Korfball, Biała Podlaska 

1993 
- M. Fiedor,. „Wprowadzenie do Korfballu”, Wydawnictwo BK, Wrocław, 2005 
Siatkówka plażowa 

6. Grządziel G., Bodys J. 1999. Siatkówka plażowa. Katowice 
7. Drządziel G., Kowalski L.2000: Siatkówka plażowa w szkole. COS. Warszawa 
8. FIVB. 2000: Siatkówka plażowa. Oficjalne przepisy gry 
9. Frączek K. 2010. Piłka siatkowa. Technika. Metodyka nauczania. Przykłady ćwiczeń. 

Prace dydaktyczne PWSZ w Krośnie 

10. Klocek T., Szczepanik M. 2003 . Siatkówka na lekcji wychowania fizycznego. Biblioteka 

trenera, COS, Warszawa.  
11. Polowczyk A., Majakowski S. 1999. Siatkówka i mini siatkówka plażowa. Polski 

Związek Piłki Siatkowej, Warszawa. 

12. Seweryniak T.2008:  Siatkówka plażowa. Działania graczy i współzawodnictwo. 

Wyd. Tatarek 
Beach soccer 

1. Gołaszewski J. 1998. Piłka nożna przewodnik metodyczno-szkoleniowy. Poznań. 
2. Paluszek K. 2010. Kompendium wiedzy instruktora i trenera w piłce nożnej. Wrocław. 
3. Schad P. 2009. Trendsport Beach Soccer. Grin. 

4. Trauner T. 2014. Analyse kinematischer Parameter im internationalen Beach Soccer. 

AV Akademikerverlag 
5. Zak S., Duda H. 2006. Podstawy racjonalnego szkolenia w piłkę nożną. Kraków. 

http://www.libristo.pl/wydawnictwo/av-akademikerverlag.html
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C28. Sporty całego życia  

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Sporty całego życia (C28) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.):  

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/20 

Semestr: 6 

Koordynator przedmiotu: mgr Edyta Nizioł-Babiarz 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 



208 
 

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć z wybranych form aktywności ruchowej 

dla uczestników w różnym wieku o różnym poziomie sprawności fizycznej. Zapoznanie z przykładowymi sportami 

w zależności od celów i zadań aktywności ruchowej i fizycznej. 

Przygotowanie studenta, jako przyszłego nauczyciela lub instruktora, do samodzielnego prowadzenia zajęć z 

wykorzystaniem poznanych form spędzania czasu wolnego. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć według 

planu studiów: 

st. stacjonarne sem.6- ćw. 30 godz. 

st. niestacjonarne sem.6.-ćw.15 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązan

ie z KEU 

Forma zajęć 

dydaktyczny

ch 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

C28_W01 

 

 

 

Student zna i rozumie: 

1. posiada podstawową wiedzę, na temat 

nauczania różnych form ruchu i 

dyscyplin sportowych, dla osiągnięcia 

celów pedagogicznych ((D.1/W6, 

D.1/W9) 

 

K_W08 

 

 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne,  

 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia 

fragmentów ćwiczeń 

Kolokwium ze 

znajomości 

metodyki nauczania 

wybranych form 

aktywności 

C28_W02 

 

2. zasady i przepisy wybranych dyscyplin  

sportowych . 

K_W10 

 

Zajęcia 

praktyczne, 

teoretyczne  

Test pisemny ze 

znajomości 

przepisów 

C28_W03 

 

3. jakie znaczenie ma aktywność ruchowa w 

profilaktyce zdrowotnej. Wie jak aktywnie 

wypoczywać dobierając formy aktywności 

zaliczanych do sportów całego życia ((D.1/W1) 

K_W06 Ćwiczenia 

praktyczne 

Ocena znajomości 

zasad organizacji 

zajęć 

C28_U01 Student potrafi: 

1. komunikować się z jednostką, sprawdzić i 

określić potrzeby jednostki i grupy w zakresie 

doboru odpowiedniej aktywności ruchowej 

K_U01 Ćwiczenia 

praktyczne 

Znajomość 

charakterystyki 

wybranej 

aktywności 

ruchowej 

C28_U02 

 

2. dobrać i zastosować metody, formy i środki 

kształtowania aktywności fizycznej (D.1/U4) 

 

 

K_U02 Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia części 

zajęć. Ocena 

właściwego doboru 

środków 

dydaktycznych 

C28_U03 

 

3. posługiwać się podstawowym sprzętem 

sportowym oraz przyborami i przyrządami 

wykorzystywanymi w trakcie różnych form 

aktywności ruchowych 

 

K_U05 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Sprawdzian 

praktycznych 

umiejętności 

podczas organizacji 

zajęć, znajomość 

zasad dopasowania 

sprzętu  

C28_U04 4. dobierać metody pracy oraz środki 

dydaktyczne w nauczaniu sportów całego życia 

aktywizujące uczniów i uwzględniające ich 

zróżnicowane potrzeby edukacyjne (D.1/U7) 

 

K_U02 

K_U10 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia części 

zajęć. Ocena 

właściwego doboru 

środków 

dydaktycznych 
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C28_K01 

 

Student jest gotów do:  

1. kształtowania umiejętności współpracy 

uczniów podczas uczestnictwa w 

różnych formach aktywności ruchowej 

(D.1/K5) 

 

 

K_K03 

 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

Konsultacje 

Obserwacja, ocena 

umiejętności 

współpracy i 

wspólnego 

rozwiązywania 

zadań 

C28_K02 2. do pracy z ludźmi w różnym wieku 

dobierając odpowiedni rodzaj aktywności 

fizycznej, pełni rolę animatora promując różne 

formy aktywnego spędzania czasu wolnego. 

(D.1/K2) 

K_K02 Ćwiczenia 

praktyczne 
Prowadzenie 

elementów z 

wybranych 

aktywności 

ruchowych np. (gry  i 

zabawy z kijami) 

C28_K03 3. stymulowania uczniów do uczenia się przez 

całe życie przez samodzielną pracę. (D.1/K9) 

 

K_K09 

 

Ćwiczenia 

praktyczne, 

konsultacje 

 Ocena 

przygotowania do 

zajęć 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

2 stacjo
n
arn

e 

  

n
iestacjo

n
arn

e 

  

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia praktyczne 

konsultacje 

w sumie: 

ECTS 

30 g. 

5 g. 

35 g 

1,4 

 

15 g. 

5 g. 

20 g 

0,8 

 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą punktów 

ECTS: 

przygotowanie ogólne  

praca w bibliotece, 

 przygotowanie konspektów,  

samodzielne doskonalenie umiejętności 

w sumie:   

ECTS 

5 g. 

2 g. 

3 g 

5 g. 

15 g. 

0,6 

12 g. 

5 g. 

3 g 

10 

30 g. 

1,2 

 

 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 

konsultacje 

Samodzielne doskonalenie umiejętności 

 przygotowanie konspektów,  

w sumie: 

ECTS 

30 g 

5 g. 

5 g. 

3 g. 

43 g 

1,5 

 

15 g 

5 g. 

10 g 

3 g. 

33 g. 

1,3 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

 
Jogging 

1. Podstawowe wiadomości dotyczące problematyki joggingu historia, cele, 

wartości, charakterystyka sprzętu używanego w joggingu. 

2. Walory zdrowotne wynikające z uprawiania joggingu 

3. Zastosowanie rozgrzewki, ćwiczeń siłowych , ćwiczeń stretchingowych 

podczas joggingu .Trucht - funkcje i technika. Skipy A.B.C. Przebieżki. 

Rytmy. Przyspieszenia. 

4. Praktyczny udział w masowej imprezie biegowej. 
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5. Praktyczna ocena intensywności wysiłku fizycznego i umiejętność wykonania prób wydolnościowych 
( test Coopera) 

6. Wycieczka biegowa w warunkach zimowych (ubiór, zasady hartowania organizmu) 
Nordic walking 

1. Podstawowe wiadomości dotyczące problematyki NordicWalking, historia, 

cele, wartości, charakterystyka sprzętu używanego w NordicWalking. 

2. Nauczanie podstawowych technik, poziom zdrowotny, poziom fitness, poziom 

sportowy. 

3. Zasady doboru odpowiedniej techniki, wybrane zagadnienia teorii i metodyki 

treningu zdrowotnego. 

4. Zastosowanie kijów w prowadzeniu gier i zabaw plenerowych. 

5. Wykorzystanie kijów w prowadzeniu: rozgrzewki, ćwiczeń siłowych, ćwiczeń 

stretchingowych oraz ćwiczeń w parach. 

Frisbee 

1. Zasady i przepisy gry w frisbee. 
2. Gry i zabawy ruchowe w nauczaniu frisbee. 
3. Podstawowe elementy techniki i taktyki gry: nauczanie i doskonalenie 

chwytów, rzutów. 
Gry i zabawy terenowe 

1. Prowadzenie gier i zabaw ruchowych przez studentów z uwzględnieniem różnych warunków terenowych: - z uwzględnieniem ich 

nowoczesności i atrakcyjności, z wykorzystaniem różnorodnych form organizacyjnych, zastosowanego sprzętu, miejsca zajęć i 

zaprezentowanie nowatorskich rozwiązań,z uwzględnieniem specyfiki różnych rodzajów zajęć w terenie (wykorzystanie gier i zabaw 

terenowych na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych 

2. Przygotowanie gry terenowej. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne, 

metody podające: opis i objaśnienie z podkreśleniem najczęściej popełnianych 

błędów,  

metody eksponujące: pokaz, analiza błędów 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem zajęć. 

Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Zaliczenie 

kolokwium sprawdzającego znajomość wybranych aktywności ruchowych ich 

przepisów i zasad prowadzenia.  Właściwe opracowanie konspektów zajęć lekcyjnych 

o określonej tematyce.  Ocena samodzielnego poprowadzenia zajęć. 

* Zasady udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, 

czy obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Ocena końcowa z przedmiotu, jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych w oparciu 

o następujące kryteria: 
Frekwencja i aktywność na zajęciach: 15% 
Ocena za aktywny udział podczas zajęć 15% 
Ocena konspektów i samodzielnego prowadzenia zajęć: 40% 
Ocena wiedzy teoretycznej: ( kolokwium pisemne) 30 % 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach, samodoskonalenie, opracowanie konspektu, organizacja lub 

udział w masowej  imprezy biegowej. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Znajomość podstawowych terminów i pojęć z zakresu teorii wychowania fizycznego, 

ogólna sprawność fizyczna 
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Zalecana literatura: 

 
 
Zalecana literatura 
Jogging 
1. Jerzy Skarżyński, „Biegiem przez życie”, Szczecin 2008 r. 

2. Joe Puleo, Patrick Milroy, „Anatomia w bieganiu”, Warszawa 2012 r. 

3. Dreyer Danny, „Bieganie bez wysiłku”, Warszawa 2010 r. 

4. Zbigniew Zaremba „Nowoczesne trening biegów średnich i długich” WSiT 

1996r.www.maratonypolskie.pl,www.wordrunning.com 

5. Janusz Iskra “Lekkoatletyka” AWF Katowice 2005r 

Nordicwalking 

 
1. NordicWalking Ruszaj swoje ciało – Arem Tim T-Bone. Warszawa 2008 

2. NordicWalking dla ciebie – Małgorzata i Tadeusz Figurscy 2008 r.  

3. NordicWalking Program treningowy dla seniorów – Pramann Ulrich, SchaufleBernd 2007 r.  

   Pramann U."Interspar". Warszawa 2007 

 

Frisbee 

1. Faszination Frisbee, Peter Neumann, Jürgen Kittsteiner, Alexander 

Laßleben,Wydawca: Hofmann, Schorndorf, 2014 

Gry i zabawy terenowe 
2. Fąk Przemysław:,”Gry i zabawy integracyjne” Wydawnictwo TKKF 

Warszawa 2000r. 

3. Cendrowski Zbigniew: „Przewodzić innym - Poradnik dla liderów zdrowia i 

sportu",Agencja Promo-Lider, Warszawa 1997 r. 

4. „Wielka księga gier i zabaw", Wydawnictwo Jedność dla dzieci,  Kielce 

2002r 

5. „Gry i zabawy z dawnych lat” Piętka Katarzyna, Wydawnictwo Nasza 

Księgarnia 20016r. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wordrunning.com/
file://///autorzy/Peter%20Neumann.html
file://///autorzy/Jürgen%20Kittsteiner.html
file://///autorzy/Alexander%20Laßleben.html
file://///autorzy/Alexander%20Laßleben.html
file://///wydawnictwo/Hofmann,%20Schorndorf.html
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C29. Seminarium dyplomowe  i praca dyplomowa 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Seminarium dyplomowe  i praca dyplomowa C29 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): BA seminar and BA thesis and work 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, niestacjonarne 

Punkty ECTS: 16 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/21 

Semestr: 5,6 

Koordynator przedmiotu: Dr Krzysztof Frączek 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Zapoznanie studentów za zasadami pisania pracy dyplomowej oraz formułą egzaminu dyplomowego. 

Wyposażenie studentów w podstawową wiedzę i umiejętności pozwalające na przygotowanie pracy 

dyplomowej. Przedstawienie sposobów korzystania ze źródeł i opanowanie umiejętności ich prawidłowego 

cytowania. Przygotowanie do efektywnej pracy bibliotecznej. Zapoznanie studentów z zasadami sporządzania 

bibliografii. Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami i metodologią prowadzenia badań naukowych 

w zakresie nauk medycznych, przyrodniczych, humanistycznych i społecznych, wykorzystywanych w 

turystyce i rekreacji. Zapoznanie studentów ze sposobami formułowania problemów i hipotez badawczych. 

Doskonalenie umiejętności analizowania oraz prezentacji wyników badań. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

 

Sem.2- ćw. 56 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiąza

nie z 

KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji 

i oceny efektów 

uczenia się  

 

C29_W01 

 

1. Student wie, jak napisać pracę 

dyplomową z nauk o kulturze fizycznej. 

Wie jaki jest związek wychowania 

fizycznego z innymi dziedzinami 

praktycznymi. 

K_W01 

 
Seminarium 

dyplomowe 

Opracowanie 

koncepcji pracy 

dyplomowej.  

C23_W02 2. Zna i posługuje się w pracy fachową 

terminologią 

K_W02 

 

Seminarium 

dyplomowe 

Aktywność podczas 

seminarium. Ocena 

merytoryczna pracy 

licencjackiej, 

Egzamin 



213 
 

licencjacki 

C29_W03 3. Zna metody kontroli sprawności 

fizycznej człowieka. Wie jakie testy 

wykorzystać w celu diagnozy poziomu 

określonych zdolności bądź 

umiejętności. Zna rolę diagnozy, 

kontroli i oceniania w pracy 

dydaktycznej. (D.1/W10) 

K_W05 

 
Seminarium 

dyplomowe 

Ocena koncepcji 

pracy i 

wykorzystanych 

narzędzi 

badawczych. Ocena 

merytoryczna pracy 

licencjackiej, 

Egzamin 

licencjacki 

C29_W04 4. Ma wiedzę na temat znaczenia 

kształtowania postawy 

odpowiedzialnego i krytycznego 

wykorzystywania mediów cyfrowych 

oraz poszanowania praw własności 

intelektualnej.(D.1/W9) 

K_W11 

 

Seminarium 

dyplomowe 

Ocena 

merytoryczna pracy 

licencjackiej. 

Antyplagiat. 

Egzamin 

licencjacki 

C29_U01 5. Student potrafi przygotować bibliografię 

do pracy dyplomowej. Potrafi korzystać 

z baz danych i źródeł wiedzy fachowej 

oraz posługiwać się podstawowymi 

programami informatycznymi. 

 

K_U07 

 
Seminarium 

dyplomowe 

Opracowanie 

wykazu 

bibliografii.  

C29_U02 6. Student umie prowadzić badania w 

obrębie nauk o kulturze fizycznej. 

Potrafi określić poziom zdolności 

i umiejętności na podstawie testów 

(D.1/U9, D.1/U11) 

K_U01 

K_U05 
Seminarium 

dyplomowe 

Wybór  i 

przygotowanie 

narzędzia 

badawczego do 

empirycznej części 

pracy. 

C29_U03 7. Posiada podstawowe umiejętności 

z zakresu analizowania danych, ich 

interpretacji i wyciągania wniosków 

K_U09 Seminarium 

dyplomowe 

Ocena metod, 

technik i narzędzi 

zastosowanych w 

badaniach 

własnych, oraz 

poziomu 

prezentacji ich 

wyników.  Ocena 

merytoryczna pracy 

licencjackiej. 

C29_K01 8. Ma przekonanie o potrzebie sumiennego 

przygotowywania się do swojej pracy. 

Zachowuje się profesjonalnie planuje i 

realizuje swoje działania w sposób 

odpowiedzialny i systematyczny 

K_K07 Seminarium 

dyplomowe 

Udział w 

konsultacjach, 

aktywność na 

zajęciach. 

Systematyczność. 

C29_K02 9. Jest gotów do zachęcania uczniów do 

podejmowania prób badawczych oraz 

systematycznej aktywności fizycznej 

(D.1/K3) 

K_K01 

K_K02 

Seminarium 

dyplomowe 

Organizacja badań. 

Ocena kontaktu z 

uczniami. 

C29_K03 10. Jest gotów do promowania 

odpowiedzialnego i krytycznego 

wykorzystywania mediów cyfrowych 

K_K06 Seminarium 

dyplomowe 

Antyplagiat. Ocena 

wykorzystania 

materiałów 
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oraz poszanowania praw własności 

intelektualnej (D.1/K4) 

źródłowych 

C30_K04 11. Jest gotów do kształtowania nawyku 

systematycznego uczenia się i 

korzystania z różnych źródeł wiedzy, w 

tym z Internetu (D.1/K8) 

K_K01 Seminarium 

dyplomowe 

Udział w 

konsultacjach, 

aktywność na 

zajęciach. 

Systematyczność w 

realizacji zadań. 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

16 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

udział w seminarium dyplomowym 

konsultacje indywidualne z promotorem 

 

w sumie: 

ECTS 

60 

 20 

 

80  

3,2 

B. Formy aktywności studenta 

w ramach samokształcenia 

wraz z planowaną liczbą 

godzin na każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

- przygotowanie ogólne do zajęć 

 - praca w bibliotece  

-- przygotowanie kwestionariusza ankiety 

 - przeprowadzenie i opracowanie wyników niezbędnych badań  

-  przygotowanie pracy licencjackiej  

- przygotowanie do egzaminu dyplomowego  

w sumie: 

 ECTS 

10  

20 

10  

50 

 200 

30  

280 

12,8 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Seminarium 

tworzenie kolejnych części pracy 

przygotowanie i przeprowadzenie części empirycznej pracy 

opracowanie i analiza wyników 

techniczne i graficzne przygotowanie  pracy do druku 

W sumie 

ECTS 

60 

200 

50 

5 

10 

295 

13 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia 

w ramach poszczególnych form 

zajęć: 

1. Wybór problemu badawczego. 
2. Ogólne metody badawcze. 
3. Określenie celu pracy, wybór tematu pracy, fazy i harmonogram przygotowania 

pracy. 
4. Kwerenda literatury  
5. Zbieranie materiałów źródłowych. 
6. Zasady prowadzenia badań. 
7. Przygotowanie pierwszej wersji pracy. 
8. Technika pisania pracy dyplomowej. 
9. Zasady opracowania materiału empirycznego. 
10. Wykorzystanie metod statystycznych do omówienia wyników badań. 
11. Graficzne przedstawienie wyników badań. 
12. Zasady zamieszczania w pracy wykazu piśmiennictwa. 
13. Przypisy dolne i końcowe. 
14. Poprawa poszczególnych rozdziałów pracy. 
15. Ostateczna korekta. 
16. Egzamin dyplomowy-licencjacki i jego formuła.  
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Metody i techniki 

kształcenia:  

▪ Praca w grupach 
▪ Analiza i interpretacja tekstów źródłowych 
▪ Prezentacja wyników badań własnych 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także 

warunki dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział w seminarium i konsultacjach. Systematyczność w pracach 

związanych z kwerendą literatury i przeprowadzeniem badań. Systematyczna prezentacja 

wyników.  

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Aktywne uczestnictwo studenta w seminarium. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną 

obecność w semestrze.  

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
• frekwencja i aktywność na zajęciach 20 % 

• ocena końcowa poziomu merytorycznego i edytorsko-technicznego pracy 

licencjackiej 60 % 

• złożenie pracy w terminie przewidzianym Regulaminem Studiów 20 % 
* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Konsultacje z promotorem. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do sekwencyjności 

przedmiotów:  

Podstawowa znajomość zagadnień i problematyki z zakresu nauk o kulturze fizycznej, którą 

student opanował na przestrzeni całego toku studiów I stopnia. 

Zalecana literatura: 

 

1. Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką. Poradnik metodyczny, Gdańsk 1998 

2. Kaczmarek T., Poradnik dla piszących pracę licencjacką bądź magisterską, Warszawa 

2005 

3. Knecht Z., Metody uczenia się i zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. BK, 

Wrocław 2002. 

4. Nowak S., Metodologia badań społecznych, wyd. II, PWN, Warszawa 2008. 

5.  Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie, PWN, Warszawa 2000 

6. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 2004 

7. Zenderowski R. Praca magisterska licencjat. Przewodnik po metodologii pisania i obrony 

pracy dyplomowej. Warszawa 2018 
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KARTA PRZEDMIOTU 
Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Podstawy kinezyterapii, D1/1 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kinesitherapy  

Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/21 

Semestr: 5 

Koordynator przedmiotu: Dr Łukasz Wojtyczek 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Przedstawienie związku i roli kinezyterapii w odnowie biologicznej i kulturze fizycznej. Rozumienie 
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roli ruchu w życiu człowieka. Praktyczna nauka wybranych ćwiczeń leczniczych. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

studia stacjonarne: wykład 10g, ćwiczenia praktyczne 15g 

studia niestacjonarne: wykład 10g, ćwiczenia praktyczne: 10g 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązani

e z KEU 

Forma zajęć 

dydaktyczny

ch 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny 

efektów 

uczenia się  

D1/1_W01 Student posiada wiedzę teoretyczną na 

temat kinezyterapii, jej roli w procesie 

odnowy biologicznej i podstawach 

naukowych. 

K_W06 Wykład 

Ćwiczenia 

praktyczne 

Odpowiedź 

ustna, praca 

pisemna 

D1/1_W02 Student wie jaki jest związek 

kinezyterapii z kulturą fizyczną i 

fizjoterapią. 

K_W01 Wykład 

Ćwiczenia 

praktyczne 

Odpowiedź 

ustna, praca 

pisemna 

D1/1_W03 Student wie jak dobrać odpowiednie 

rodzaje ćwiczeń do potrzeb odnowy 

biologicznej. 

K_W06 Wykład 

Ćwiczenia 

praktyczne 

Odpowiedź 

ustna, praca 

pisemna, 

dyskusja 

D1/1_U01 Student potrafi przeprowadzić badanie 

podmiotowe i przedmiotowe dla potrzeb 

odnowy biologicznej. 

 

K_U01 Ćwiczenia 

praktyczne, 

konsultacje 

Ocena 

umiejęt-

ności 

przepro-

wadzenia 

badania 

D1/1_U02 Student potrafi praktycznie wykonać 

wybrane rodzaje ćwiczeń i oddziaływań 

kinezyterapeutycznych, stosowane w 

odnowie biologicznej. 

K_U02 Ćwiczenia 

praktyczne, 

konsultacje 

Ocena 

umiejęt-

ności dobo-

ru ćwiczeń 

D1/1_U03 Student potrafi posługiwać się 

przyrządami wykorzystywanymi w 

kinezyterapii. 

K_U05 Ćwiczenia 

praktyczne, 

konsultacje 

Ocena 

umiejęt-

ności obsłu-

gi urządzeń 

D1/1_K01 Student jest przygotowany do 

propagowania w społeczeństwie wiedzy 

na temat leczniczej roli ruchu. 

K_K02 Ćwiczenia 

praktyczne, 

konsultacje 

Dyskusja, 

wymiana 

poglądów 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

2 Stacjo

narne 

Niest

acjon

arne 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 

 

Ćwiczenia praktyczne 

 

Konsultacje  

 

w sumie: 

ECTS 

10g 

 

15g 

 

5g 

 

30g 

1,5 

10g 

 

10g 

 

10g 

 

30g 

1,5 

B. Formy aktywności Praca w bibliotece 5g 5g 
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studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

 

Samodzielne doskonalenie umiejętności 

 

w sumie: 

ECTS 

 

5g 

 

10g 

0,5 

 

5g 

 

10g 

0,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia praktyczne 

 

Konsultacje 

 

Samodzielne doskonalenie umiejętności 

 

w sumie: 

ECTS 

15g 

 

5g 

 

5g 

 

25g 

1,8 

10g 

 

10g 

 

5g 

 

25g 

1,8 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia w 

ramach poszczególnych form 

zajęć: 

Wpływ ruchu na organizm ludzki.  Rola ruchu: profilaktyczna, 

podtrzymująca i lecznicza.  Badanie dla potrzeb kinezyterapii. Systematyka 

ćwiczeń leczniczych. Kinezyterapia miejscowa, ogólna  i metody 

kinezyterapeutyczne. Ćwiczenia bierne i czynne. Poizometryczna relaksacja 

mięśni.  Miejsce kinezyterapii w fizjoterapii i rehabilitacji. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Wykład, ćwiczenia praktyczne, nauka obsługi urządzeń, nauka wykonywania 

ćwiczeń leczniczych. 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także warunki 

dopuszczenia do egzaminu:  

Obecność i aktywny udział w zajęciach, przygotowywanie prac pisemnych i 

prezentacji ustnych. Zaliczenie z umiejętności wykonywania ćwiczeń 

leczniczych. Zaliczenie końcowe o charakterze teoretycznym i praktycznym. 

Zaliczenie poprawkowe praktyczne. 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Student ma prawo do 

jednej nieusprawiedliwionej nieobecności w czasie semestru. Ewentualne 

następne dwie nieobecności muszą być zaliczone w czasie konsultacji. 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Obecność i aktywność na zajęciach: 25%, praca pisemna: 25%, zaliczenie 

końcowe: 50%. 

* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach, samokształcenie w bibliotece, przygotowanie pracy 

pisemnej. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do sekwencyjności 

przedmiotów:  

Wiedza z anatomii czynnościowej i fizjologii. 

Zalecana literatura:  

Podstawowa: 1. Milanowska K., Kinezyterapia. PZWL  2013, wyd. 6 

2. Nowotny J. Podstawy fizjoterapii. Wydawnictwo Kasper, 

    Kraków 2005 

3. Rosławski A., Skolimowski T., Technika wykonywania 

    ćwiczeń leczniczych. PZWL 2014, wyd. 8. 

4. Zembaty A. Kinezyterapia. Wydawnictwo Kasper. Kraków 2002 

5. Śliwiński, Z., Sieroń,A.: Wielka fizjoterapia. Tom 1-3. 

    Elsevier Urban and Partner, Wrocław 2014 

Uzupełniająca: 1. Gieremek K., Dec L.Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa 

   biologiczna. Has-Med. s.c., Katowice 2000. 

2. Wajs M., Zembaty A. Fizjoterapia. PZWL Warszawa 1983 

3. Kwolek A. (red.): Rehabilitacja medyczna. Urban and Partner, 

    Wrocław 2003. 
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D1/2. Podstawy masażu 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Podstawy masażu (D1/2) 

 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Basic massage  

Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne  

Poziom studiów: studia I stopnia  

Profil: praktyczny (P)  

Forma studiów: studia stacjonarne / niestacjonarne    

Punkty ECTS: studia stacjonarne – 1, studia niestacjonarne - 1  

Język wykładowy: polski  

Rok akademicki: 2020/2021  

Semestr: 4  

Koordynator przedmiotu: Dr Gabriel Szajna  

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Poznanie podstawowych pojęć dotyczących podstaw masażu, metodyki i zasad prowadzenia masażu klasycznego 

oraz umiejętność wykonywania masażu 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

Studia stacjonarne - 10 W, 15 ćw. P 

Studia niestacjonarne - 10 w, 10 ćw 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązani

e z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznyc

h 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny 

efektów 

uczenia się  

 

D1.2_W01 

D1.2_W02 

w zakresie wiedzy:  

1. Zna terminologię używaną w naukach o 

kulturze fizycznej i naukach o zdrowiu.  

 

K_W02 

 

 

wykład 

 

kolokwium 



220 
 

 

 

D1.2_W03 

 

2. Zna makroskopową budowę organizmu 

człowieka i zasady jego funkcjonowania 

3. Zna założenia profilaktyki zdrowotnej, 

zdrowego trybu życia i edukacji 

zdrowotnej. Wie jak aktywnie 

wypoczywać i jak regenerować 

organizm po wysiłku. 

K_W03 

 

 

K_W06 

 

D1.2_U01 

 

 

D1.2_U02 

 

w zakresie umiejętności: 

4. Posiada specjalistyczne umiejętności 

ruchowe z zakresu wybranych form 

aktywności fizycznej, zdrowotnej, i 

sportowej i potrafi je zademonstrować 

5. Potrafi udzielić i zorganizować pomoc 

w nagłych wypadkach oraz sytuacjach 

 

K_U04 

 

 

K_U08 

 

Ćw. 

 

pokaz 

 

D1.2_K09 

w zakresie kompetencji społecznych: 

6. Jest praktycznie przygotowany do 

realizowania zadań zawodowych 

(dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych) wynikających z roli 

nauczyciela 

 

K_K09 

 

Ćw. 

 

Obserwacja, 

aktywność na 

zajęciach 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

1 

S
ta

cj
o
n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n
ar

n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

wykład 
ćwiczenia audytoryjne  
konsultacje  

 
w sumie: 
ECTS 

10 
15  
  5 

 
30 
1,2 

10 
10 
5 

 
23 
1,0 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

praca w bibliotece 

przygotowanie projektu  

samodzielne doskonalenie umiejętności  

 

w sumie: 

ECTS 

  5 

  5 

10 

 

20 

0,8 

  5 

  5 

10 

 

20 

1,0 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

ćwiczenia audytoryjne  
konsultacje  
przygotowanie projektu  
samodzielne doskonalenie umiejętności  
 
w sumie: 
ECTS 

15  
5 
5 
10 
 
35 
1,4 

10 
 5 
  5 
10 
 
30 
1,2 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

Wykłady: 

Rys historyczny zabiegów masażu,  

Etyka organizacja pracy, higiena wykonywania masażu klasycznego 

Anatomiczno-fizjologiczne podstawy masażu, zasady stosowania masażu 

Wpływ masażu na układy człowieka   
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Wskazania i przeciwwskazana domasażu 

Techniki i metodyka masażu klasycznego  Masaż 

całkowity i częściowy iautomasaż 

Masaż wykorzystywany w kulturze fizycznej  

Diagnozowanie pacjenta i planowanie masażu 

Ćwiczenia 

Techniki i metodyka wykonywania masażu,  

Ergonomia pracy masażysty 
Masaż wybranych mięśni i stawówczłowieka 

Technika masażu ręki i przedramienia, stawu łokciowego, ramienia i 

stawuramiennego, 

Metodyka masażu obręczy kończyny górnej 

Technika i metodyka masażu grzbietu 
Masaż szyi i Masażkręgosłupa 

Technika masażu klatki piersiowej i Masaż powłok brzusznych  

Masaż obręczy kończyny dolnej i Masaż kończynydolnej 

  Masaż całościowy 
Metody i techniki 

kształcenia:  

Wykład informacyjny i problemowy,  

ćwiczenia praktyczne,  

metoda eksponująca pokaz 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także 

warunki dopuszczenia do 

egzaminu: 

- Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem 

zajęć, dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze 
- Aktywność na zajęciach 
- Właściwe opracowanie projektów i zaliczenie praktyczne 

 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

- obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych w 

oparciu o następujące kryteria: 
- Frekwencja i aktywność na zajęciach: 10% 
- przygotowanie projektów – 40% 
- praktyczne zaliczenie 50% 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

- konsultacje 
- samodoskonalenie 

 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności przedmiotów:  

znajomość anatomii czynnościowej i fizjologii, diagnozowania postawy ciała 

Zalecana literatura: Literatura podstawowa: 
Zborowski A., Masaż klasyczny, AZ, Kraków 2008 

Walaszek R., Masaż z elementami rehabilitacji, Kraków 2006 
Literatura uzupełniająca: 
Magiera L. Walaszek R., Masaż sportowy z elementami odnowy biologicznej, 

Kraków Biosport 2003 

Podgórski T., Masaż w rehabilitacji i sporcie, AWF Warszawa, 1999 Prochowicz 

Z., Podstawy masażu leczniczego, PZWL, Warszawa 1999 
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    KARTA PRZEDMIOTU  

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Masaż sportowy (D1/3) 

 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Sport  massage  

Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne  

Poziom studiów: studia I stopnia  

Profil: praktyczny (P)  

Forma studiów: studia stacjonarne,studia niestacjonarne  

Punkty ECTS: studia stacjonarne – 2, studia niestacjonarne - 2  

Język wykładowy: polski  

Rok akademicki: 2020/2021  

Semestr: 5, 6  

Koordynator przedmiotu: dr Gabriel Szajna  

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Poznanie podstawowych pojęć dotyczących masażu sportowego, poznanie metodyki i zasad 

prowadzenia masażu sportowego oraz umiejętności wykonywania masażu sportowego w wybranych 

dyscyplinach sportu. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

Studia stacjonarne  - s. 5 - ćw. P – 15 godz., s. 6 - ćw. P – 15 godz. 

Studia niestacjonarne - s.5 - ćw. P – 10 godz., s. 6 - ćw. P – 10 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązani

e z KEU 

Forma zajęć 

dydaktyczny

ch 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny 

efektów 

uczenia się  

 

D1.3_W01 

 

D1.3_W02 

 

D1.3_W03 

 

Zna terminologię używaną w naukach o 

kulturze fizycznej i naukach o zdrowiu.  

 

 

Zna makroskopową budowę organizmu 

człowieka i zasady jego funkcjonowania 

Zna założenia profilaktyki zdrowotnej, 

zdrowego trybu życia i edukacji 

zdrowotnej. Wie jak aktywnie 

wypoczywać i jak regenerować organizm 

po wysiłku. 

 

K_W02 

 

K_W03 

 

K_W06 

 

wykład 

 

 

 

Aktywność 

na 

ćwiczeniach 

projekt 

 

D1.3_U01 

 

 

D1.3_U01 

 

w zakresie umiejętności:  

Posiada specjalistyczne umiejętności 

ruchowe z zakresu wybranych form 

aktywności fizycznej, zdrowotnej, i 

sportowej i potrafi je zademonstrować 

 

K_U04 

 

 

 

K_U08 

 

Ćw. 

 

Pokaz 

praktyczny 
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Potrafi udzielić i zorganizować pomoc w 

nagłych wypadkach oraz sytuacjach 

zagrożenia zdrowia i życia. 

 

D1.3_K01  

 

 

 

D1.3_K02 

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, i 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania 

się oraz zasięgnięcia opinii ekspertów w 

przypadku trudności z samodzielnym 

rozwiązaniem problemu 

 

Ma świadomość konieczności dbania o 

poziom sprawności fizycznej i 

propagowania własnym przykładem 

postępowania pro-zdrowotnego. 

 

K_K01 

 

 

 

K_K04 

 

Ćw. 

 

Obserwacja, 

aktywność 

na zajęciach 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

2 Stacjonar

ne 

Niestacjo

narne 

 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

 

Ćwiczenia audytoryjne  

Konsultacje  

 

w sumie: 

ECTS 

s. 5 s. 6 s. 5 s. 6 

15  

5  

 

20 

0,7 

15  

5  

 

20 

0,7 

10 

5 

 

15 

0.5 

10 

5 

15 

0.5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

praca w bibliotece 

przygotowanie projektu 

Samodzielne doskonalenie umiejętności  

 

w sumie: 

ECTS 

2  

2 

6 

 

10 

0,3 

2  

2 

6 

 

10 

0,3 

2 

2 

11 

 

15 

0.5 

2 

2 

11 

 

15 

0.5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia audytoryjne  

Konsultacje  

przygotowanie projektu 

Samodzielne doskonalenie umiejętności  

 

w sumie: 

ECTS 

15  

5  

2 

6 

 

28 

0.9 

15  

5  

2 

6 

 

28 

0.9 

10 

5 

2 

11 

 

28 

0.9 

10 

5 

2 

11 

 

28 

0.9 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia w 

ramach poszczególnych form 

zajęć: 

Ćwiczenia semestr 5:  

1 Masaż sportowy - techniki i metodyka wykonywania  

2 Masaż sportowy wybranych mięśni i stawów  

3 Ergonomia masażysty sportowego  

4. Rodzaje masażu sportowego- techniki  

5. Technika masażu sportowego ręki przedramienia, stawu łokciowego,  

6. Masaż sportowy ramienia i stawu ramiennego,  

7. Masaż sportowy obręczy kończyny górnej  

8. Metodyka masażu sportowego grzbietu i kręgosłupa  

Ćwiczenia semestr 6  

1. Techniki masażu sportowego klatki piersiowej i powłok brzusznych  

2. Masaż sportowy szyi - metodyka  

3. Masaż sportowy kończyny dolnej i obręczy kończyny dolnej  

4. Automasaż w sporcie  
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5. Schemat postępowania w masażu sportowym częściowym i całościowym, 

Psychologiczne aspekty masażu sportowego  

6. Masaż sportowy w sportach indywidualnych i sportach walki  

7. Masaż sportowy w grach zespołowych  

8. Masaż sportowy w wybranej dyscyplinie – planowanie  

Metody i techniki 

kształcenia:  

Wykład informacyjny i problemowy,  

ćwiczenia praktyczne,  

metoda eksponująca pokaz 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także warunki 

dopuszczenia do egzaminu: 

- Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem 

zajęć, dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze 

- Aktywność na zajęciach 

- Właściwe opracowanie projektów i zaliczenie praktyczne 

 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

- obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych 

w oparciu o następujące kryteria: 

- Frekwencja i aktywność na zajęciach: 10% 

- przygotowanie projektów – 40% 

- praktyczne zaliczenie 50% 

* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

- konsultacje 

- samodoskonalenie 

 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do sekwencyjności 

przedmiotów:  

znajomość anatomii czynnościowej, diagnozowania postawy ciała oraz 

podstaw masażu 

Zalecana literatura: Magiera L. Walaszek R.: Masaż sportowy z elementami odnowy 

biologicznej, Biosport, 2003  

Podgórski T., Masaż w rehabilitacji i sporcie, AWF, Warszawa, 1999 

Słoniak R.: Taping sportowy w rehabilitacji, Rzeszów, Fizjoterapia Rafał 

Słoniak 2011  

Magiera L.: Leksykon masażu i terminów komplementarnych, Bio-Styl, 

Kraków, 2001 

 
 

KARTA PRZEDMIOTU 
 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Fizykoterapia w odnowie biologicznej, D1/4 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Physical modalities and wellness 

Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia  

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 
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Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/21 

Semestr: 6 

Koordynator przedmiotu: Dr Łukasz Wojtyczek 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Rola fizykoterapii w odnowie biologicznej i fizjoterapii. Omówienie i zrozumienie wpływu czynników 

fizykalnych na organizm ludzki. Poznanie działania i obsługi niektórych urządzeń stosowanych w 

fizykoterapii. Praktyczna nauka wybranych zabiegów fizykoterapeutycznych   

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

Studia stacjonarne wykład 15g, ćw. 15g 

Studia niestacjonarne wykład 10g, ćw. 10g 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

D1/4_W01 Student zna wpływ czynników fizykalnych 

na organizm ludzki i ich lecznicze 

działanie. 

K_W04 Wykład 

Ćwiczenia 

praktyczne 

Odpowiedź 

ustna, praca 

pisemna 

     

D1/4_W02 Student zna zabiegi fizykalne  stosowane 

w odnowie biologicznej. 
K_W04 Wykład 

Ćwiczenia 

praktyczne 

Odpowiedź 

ustna, praca 

pisemna 

D1/4_W03 Student zna wskazania i 

przeciwwskazania do zabiegów 

fizykalnych. 

K_W06 Wykład 

Ćwiczenia 

praktyczne 

Odpowiedź 

ustna, 

dyskusja 

D1/4_U01 Student potrafi praktycznie wykonywać 

wybrane zabiegi i obsługiwać urządzenia. 
K_U02 Ćwiczenia 

praktyczne 

z wykony-

waniem 

zabiegów 

na sobie  

i innych 

studentach 

Kontrola 

wykonywa-

nia 

zabiegów 

D1/4_U02 Student potrafi dobrać rodzaj zabiegu do 

wymagań odnowy biologicznej. 
K_U02 Ćwiczenia 

praktyczne 

z wykony-

waniem 

zabiegów 

na sobie  

i innych 

studentach 

Kontrola 

trafności 

doboru 

zabiegów 

do potrzeb 

odnowy 

biologicz-

nej 
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D1/4_U03 Student potrafi przygotować urządzenie 

oraz osobę poddawaną zabiegowi. 
K_U05 Ćwiczenia 

praktyczne 

z wykony-

waniem 

zabiegów 

na sobie  

i innych 

studentach 

Kontrola 

obsługi 

urządzeń i 

przygotowa

nia osoby 

do zabiegu 

D1/4_U04 Student potrafi wykonać zabiegi 

uwzględniając przeciwwskazania. 

K_U05 Ćwiczenia 

praktyczne 

Kontrola 

trafności 

przeciwwsk

azań 

D1/4_K01 Student potrafi przewidzieć konsekwencje 

wpływu czynników fizykalnych na 

organizm ludzki i propaguje tę wiedzę w 

społeczeństwie. 

K_K04 Ćwiczenia 

praktyczne, 

konsultacje 

Dyskusja, 

wymiana 

poglądów 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

2 Stacjo

narne 

Niesta

cjonar

ne 

A. Liczba godzin kontaktowych 

z podziałem na formy zajęć 

oraz liczba punktów ECTS 

uzyskanych w ramach tych 

zajęć: 

Wykład 

 

Ćwiczenia  

 

Konsultacje  

 
w sumie: 
ECTS 

15g 

 

15g 

 

5g 

 

35g 

1,5 

10g 

 

10g 

 

5g 

 

25g 

1,5 

B. Formy aktywności studenta 

w ramach samokształcenia 

wraz z planowaną liczbą godzin 

na każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Praca w bibliotece 

 

Samodzielne doskonalenie umiejętności 

 
w sumie: 
ECTS 

5g 

 

5g 

 

10g 

0,5 

5g 

 

5g 

 

10g 

0,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia praktyczne 

 

Samodzielne doskonalenie umiejętności 

 

Konsultacje 

 
w sumie: 
ECTS 

15g 

 

5g 

 

5g 

 

25g 

1,5 

10g 

 

10g 

 

5g 

 

25g 

1,5 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia w 

ramach poszczególnych form 

zajęć: 

Wykład: 

Fizykoterapia – podstawowe definicje i związek z odnową biologiczną. 

Wpływ czynników fizykalnych na organizm ludzki (czynniki termiczne: 

ciepło-zimno, prąd elektryczny, pole elektromagnetyczne, światło, woda i 

inne) i ich lecznicze działanie.  Zastosowanie odpowiednich zabiegów w 
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zależności od potrzeb odnowy biologicznej. Przeciwwskazania do zabiegów  

i środki ostrożności. 
Ćwiczenia: 

Technika i metodyka wykonywania wybranych zabiegów fizykalnych 

stosowanych w odnowie biologicznej. Praktyczna nauka obsługiwania 

wybranych urządzeń i wykonywania zabiegów: światłolecznictwa (światło 

spolaryzowane), magnetostymulacji, termoterapii (ciepłolecznictwo i 

leczenie zimnem). 
Metody i techniki 

kształcenia:  

Wykład, ćwiczenia praktyczne, nauka obsługi urządzeń, nauka wykonywania 

zabiegów z zakresu odnowy biologicznej 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także warunki 

dopuszczenia do egzaminu:  

Obecność i aktywny udział w zajęciach, przygotowywanie prac 

pisemnych i prezentacji ustnych. Zaliczenie z umiejętności 

wykonywania zabiegów. Zaliczenie końcowe o charakterze 

teoretycznym i praktycznym. Zaliczenie poprawkowe praktyczne.  

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Student ma 

prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności w czasie semestru. 

Ewentualne następne dwie nieobecności muszą być zaliczone w czasie 

konsultacji. 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Obecność i aktywność na zajęciach: 25%, praca pisemna: 25%, 

zaliczenie końcowe: 50%. 
* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach, samokształcenie w bibliotece, przygotowanie 

pracy pisemnej. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do sekwencyjności 

przedmiotów:  

Wiedza z anatomii, fizjologii, podstaw kinezyterapii  

i biochemii z biologią 

Zalecana literatura:  
Podstawowa: 1.Kasprzak W., Mańkowska A., Fizykoterapia, medycyna 

   uzdrowiskowa i SPA. PZWL 2008 

2. Barszowski P.:Wspomaganie procesu treningowego. 

    COS Warszawa 2000. 
3. Straburzyński G., Straburzyńska-Lupa A. Medycyna 
    fizykalna  Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2000. 

Uzupełniająca: 1. Mikołajewska E., Fizykoterapia dla praktyków. PZWL 

   2011 

2. Szczegielniak J., Fizykoterapia w praktyce. 

    Politechnika Opolska 2005 
3. Gieremek K., Dec L. Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa 

    biologiczna. Has-Med. s.c., Katowice 2000. 
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D1/5. Podstawy żywienia 

 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Podstawy żywienia (D1/5) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Basics of nutrition 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/20 

Semestr: 5 

Koordynator przedmiotu: Mgr Patrycja Marszałek 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Przygotowanie studenta, jako przyszłego nauczyciela, instruktora lub trenera do samodzielnego 

prowadzenia zajęć dotyczących racjonalnego żywienia, zapotrzebowania energetycznego organizmu, 

wspomagania i suplementacji. Zapoznanie się z mechanizmami żywienia i umiejętnościami projektowania 
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jadłospisów dla osób nieaktywnych fizycznie, aktywnych fizycznie oraz sportowców. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć według 

planu studiów: 

st. stacjonarne sem.4 - w. 15 godz. 

st. niestacjonarne sem.5 - w. 10 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia 

się  

D1/5_W01 
 
 

1. Zna terminologię używaną w naukach o zdrowiu, 

z zakresu dietetyki i suplementacji. 
K_W02 
 

 

Wykład, 

prezentacja 

multimedialna 

 

Kolokwium  

z wiedzy  

o podstawach 

żywienia 

D1/5_W02 

 

2. Wie jak przebiega rozwój człowieka i jakie 

zmiany zachodzą w organizmie stosując 

nieodpowiedni styl życia. Wie jakie zmiany 

fizjologiczne zachodzą w organizmie człowieka 

pod wpływem nieracjonalnego żywienia i jak im 

zapobiegać. 

K_W04 

 

Wykład, 

prezentacja 

multimedialna 

 

Kolokwium  

z wiedzy  

o podstawach 

żywienia 

D1/5_W03 

 

3. Zna założenia profilaktyki zdrowotnej, 

zdrowego odżywiania i edukacji żywieniowej. Wie 

jak prawidłowo powinny odżywiać się osoby 

nieaktywne i aktywne fizycznie. 

K_W06 Wykład, 

prezentacja 

multimedialna 

Kolokwium  

z wiedzy  

o podstawach 

żywienia 

D1/5_U01  

 

4. Potrafi komunikować się z jednostką, sprawdzić 

i określić zapotrzebowanie energetyczne jednostki. 

Potrafi wskazać nieprawidłowości w budowie  

i składzie ciała, potrafi określić BMI, należną masę 

ciała i typ sylwetki na podstawie specjalistycznych 

wzorów. 

K_U01 Wykład, 

prezentacja 

multimedialna, 

samodzielna 

praca studenta 

Kolokwium  

z wiedzy  

o podstawach 

żywienia 

D1/5_U02 

 

5. Student posiada umiejętność planowania 

racjonalnego żywienia. 

 

K_U06 

 

Samodzielna 

praca studenta, 

praca  

w bibliotece 

 

Ocena 

samodzielnie 

wykonanego  

7-dniowego 

jadłospisu 

D1/5_K01 

 

6. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, 

sprawności fizycznej i zdrowia i rozumie potrzebę 

ciągłego dokształcania się oraz prowadzenia 

zdrowego trybu życia. 

K_K01 

 

Wykład, 

konsultacje, 

samodzielna 

praca studenta, 

praca  

w bibliotece 

Obserwacja - 

udział w zajęciach, 

przygotowanie do 

zajęć. Ocena 

postępów 

D1/5_K02 7. Zachowuje się profesjonalnie, przygotowuje się 

do pracy oraz planuje i realizuje swoje działania w 

sposób odpowiedzialny. 

K_K07 Wykład, 

konsultacje, 

samodzielna 

praca studenta, 

praca  

w bibliotece 

Kolokwium  

z wiedzy  

o podstawach 

żywienia. Ocena 

przygotowania do 

zajęć, terminowość 

oddawania prac 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

1 stacjonarne niestacjonarne 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

Wykład 

 

 
w sumie: 

15 g. 

 

 
15 g 

10 g. 

 

 
10 g 
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ramach tych zajęć: ECTS 0,6 0,4 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą punktów 

ECTS: 

przygotowanie ogólne  
praca w bibliotece, 
przygotowanie jadłospisów,  
 
w sumie:   
ECTS 

5 g. 
2 g. 

3 g 

 
10 g. 
0,4 

7 g. 
5 g. 
3 g. 

 
15 g. 
0,6 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

przygotowanie jadłospisów 

 

w sumie: 
ECTS 

3 g. 

 

3g. 

0,2 

3 g. 

 

3 g. 

0,2 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

Semestr IV 
1. Wprowadzenie do zagadnień żywienia i dietetyki 
2. Zasady zdrowego żywienia związane z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności 

Fizycznej 
3. Makroskładniki w żywieniu podstawowym oraz osób aktywnych fizycznie 
4. Oznaczanie prawidłowej masy ciała 
5. Obliczanie bilansu energetycznego oraz wartości odżywczych dla zróżnicowanych 

grup społecznych 
6. Projektowanie diet dostosowanych do ontogenezy człowieka i aktywności fizycznej 
7. Regulowanie masy ciała w sporcie 
8. Kolokwium wiedzy o podstawach żywienia 

Metody i techniki 

kształcenia:  

metody praktyczne: samodzielna praca studenta, praca w bibliotece 

metody podające: wykład, prezentacja multimedialna  

metody eksponujące: pokaz projektowania jadłospisów, analiza składu ciała na 

specjalistycznym sprzęcie TANITA 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obowiązkowy udział na wykładach zgodnie z harmonogramem zajęć. Dopuszcza się 

jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Zaliczenie kolokwium 

sprawdzającego znajomość podstaw żywienia. Właściwe opracowanie jadłospisów 

dostosowanych do ontogenezy człowieka i aktywności fizycznej. 

* Zasady udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, 

czy obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych w oparciu 

o następujące kryteria: 
Frekwencja i aktywność na zajęciach: 25% 
Ocena jadłospisów i samodzielnej pracy: 25% 
Ocena wiedzy teoretycznej: 50 % 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Opracowanie jadłospisu  

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

Podstawowa wiedza o żywieniu 
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przedmiotów:  
Zalecana literatura: 

 
Literatura podstawowa: 
1. Bujko J. Podstawy dietetyki. Wyd. SGGW Warszawa, 2006. 
2. Ciborowska H., Rudnicka A. Dietetyka Żywienie zdrowego i chorego człowieka. 

Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa, 2007 
3. Gawęcki J. Roszkowski W. Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. T. 3. Wyd. 

PWN Warszawa, 2009. 
4. Gawęcki J. Żywienie człowieka: podstawy nauki o żywieniu. T. 1. Wyd. PWN 

Warszawa, 2010. 
5. Grzymisławski M., Gawęcki J. Roszkowski W. Żywienie człowieka zdrowego i 

chorego. T. 2. Wyd. PWN Warszawa, 2010. 
6. Jarosz M. Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób 

niezakaźnych. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa, 2008. 
7. Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B. Wartość odżywcza 

wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. Wyd. Lekarskie PZWL 

Warszawa, 2012. 
8. Pisulewski P., Pysza M. Żywienie człowieka. Zbiór ćwiczeń. Wyd. AK Kraków, 

2008. 
Literatura uzupełniająca: 
1. Czasopisma naukowe z zakresu podstaw żywienia 
Strony internetowe: 
1. http://www.ilewazy.pl/ 
2. http://www.izz.waw.pl/ 
3. http://www.tabele-kalorii.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilewazy.pl/
http://www.izz.waw.pl/
http://www.tabele-kalorii.pl/
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D1/6. Relaksacja psychofizyczna 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
 

Relaksacja psychofizyczna  D1/6.  
 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): 
 

Psychophysical relaxation  
 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Pierwszego stopnia (poziom 6) 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Studia stacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: Polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: VI 

Koordynator przedmiotu: Mgr Stanisława Olszyk 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Celem przedmiotu  jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy na temat stresu, metod jego 
zapobiegania i likwidacji, relaksu jego metod i technik relaksacyjnych, oraz wpływu relaksacji na 
zdrowie psychosomatyczne człowieka  
Zapoznanie studentów z technikami i metodyka nauczania technik relaksacyjnych, ćwiczeń i tańców z 
zakresu relaksacji  
Przyswojenie wiedzy i umiejętności w zakresie doboru muzyki do realizowanych treści oraz 
prawidłowego łączenia ruchu z muzyką oraz różnymi formami organizacji i realizacji zajęć o 
charakterze relaksacyjnym z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi 
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się na poziomie wiedzy. Przyswojenie 
przez studentów podstawowej wiedzy o stresie i metodach redukcji. Znajomość procesów 
poznawczych, emocjonalnych, motywacyjnych.  
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się na poziomie umiejętności 
zapewniają studentom wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktycznym, codziennym działaniu oraz 
praktyce pedagogicznej. Student potrafi opisywać poszczególne procesy poznawcze, emocjonalne i 
motywacyjne odnośnie samego siebie oraz innych. Student umie sprawnie komunikować się z ludźmi 
w oparciu o różne formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej, skutecznie (nieagresywnie) 
porozumiewać się w sytuacjach konfliktowych. Posiada umiejętności radzenia sobie z trudnościami oraz 
stresem. 
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się na poziomie kompetencji 
społecznych. wiedza i umiejętności poszerzą zakres pracy nauczyciela. 

Liczba godzin zajęć w 
ramach poszczególnych 
form zajęć według planu 
studiów: 

Studia stacjonarne - c wiczenia audytoryjne 15 g. 

Studia niestacjonarne- c wiczenia audytoryjne 10 g. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Symbol efektu Student, który zaliczył przedmiot  Powiązanie Forma zajęć Sposób 

weryfikacji i 
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przedmiotu zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: z KEU dydaktycznych oceny efektów 

uczenia się  

K_W02 1.Zna terminologię używaną w naukach o 
kulturze fizycznej i naukach o zdrowiu 

P6U_W ćwiczenia  
praktyczne 

aktywność 
podczas 

zajęć.  

 

K_W06 

Zna założenia profilaktyki zdrowotnej, 
zdrowego trybu życia i edukacji 
zdrowotnej. Wie jak aktywnie 
wypoczywać i jak regenerować organizm 
po wysiłku. 

 

P6U_W 

Ćwiczenia  

praktyczne 

aktywność 
podczas 

zajęć.  

 

 

K_W10 Rozumie znaczenie i konieczność 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa w 
procesie pedagogicznym i wie jak reagować 
w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia 
człowieka. 

 
P6U_W 

Ćwiczenia  

praktyczne 

Prowadzenie 
fragmentu 

zajęć 

K_U12 W oparciu o wiedzę teoretyczną potrafi 
podejmować działania diagnostyczne, 
profilaktyczne i edukacyjne odpowiadające 
potrzebom jednostki oraz grupy społecznej 

 
P6U_U 

Ćwiczenia  

praktyczne 

Prowadzenie 
fragmentu 

zajęć 

K_K02 

 

Jest przygotowany do pracy z ludźmi w 
różnym wieku w obszarze kultury 
fizycznej i pełnieniu roli animatora 
różnych form aktywności fizycznej w 
swoim środowisku- rodzinnym i lokalnym. 

P6U_K Ćwiczenia  

praktyczne 

Aktywność 
podczas 

zajęć  

 

K_K03 Kreuje dobrą atmosferę i przyjazne 
stosunki między członkami grupy. 
Motywuje ich i jednoczy we współpracy i 
realizacji wspólnych celów. 

P6U_K 
 

 

Ćwiczenia  

praktyczne 

Prowadzenie 
fragmentu 

zajęć 

K_K07 Zachowuje się profesjonalnie, 
przygotowuje się do pracy oraz planuje i 
realizuje swoje działania w sposób 
odpowiedzialny i przedsiębiorczy. 

P6U_K Ćwiczenia  

praktyczne 

Prowadzenie 
fragmentu 

zajęć 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

1 (A+B) 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia praktyczne 

 

w sumie: 

ECTS 

15  g 

 

15g 

0,5 

10 g 

 

10 g 

0,4 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie do ćwiczeń 
Samodzielne doskonalenie technik 
 
w sumie: 
ECTS 

2  g 

10 g 

 

12 g 

0,5 

2 g 

15 g 

 

17g 

0,6 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

Ćwiczenia praktyczne 
Samodzielne doskonalenie technik 
 

15g 

10 g 

 

10 g 

15 g 
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przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

w sumie: 
ECTS 

25 g 

1 

 

25g 

1 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

 
 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

Ćwiczenia audytoryjne - Semestr VI  
1. Znaczenie i zastosowanie relaksacji w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. 
Ćwiczenia świadomości ciała – naprężenia i rozluźnienia, rozciągania i 
wzmacniania różnych grup mięśniowych, prawidłowej postawy i równowagi.  
2. Podstawowe techniki relaksacyjne. Treningi relaksacyjne: Schultza, Jacobsona, 
Lazarusa, eutoniczny.  
3. Ćwiczenia z zakresu: Wizualizacji, Afirmacji, Medytacji. Ćwiczenia relaksacyjne 
z przyborami. Ćwiczenia relaksująco-koncentrujące.  
4. Joga – przykład techniki relaksacyjnej opartej na systemie orientalnym. 
Relaksacja oddechowa. Ćwiczenia z elementami masażu.  
5. Znaczenie muzyki w zajęciach relaksacji. Muzykoterapia. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

 
prezentacja multimedialna, dyskusja, praca w grupach.  

 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu: 

Zaliczenie  

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, 

ze wskazaniem, czy 

obecność studenta na 

zajęciach jest obowiązkowa: 

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszcza się jedną 
nieusprawiedliwioną nieobecność. 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny końcowej.  

 
 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach student jest zobowiązany 
nadrobić poprzez przygotowanie referatu obejmującego tematy omawiane na 
opuszczonych zajęciach. 

Zalecana literatura: 1. Zieliński P. Relaksacja w teorii i praktyce pedagogicznej, SJD,  

2. Częstochowa 2011  

3. Grochmal S., Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo- koncentrujących, PZWL, 

Warszawa, 1986  

4. Kulmatycki L., Lekcja relaksacji, AWF, Wrocław, 2002  

5. Klaus W. Vopel, Dzieci bez stresu, Jedność, Kielce, 2000  
Uzupełniająca: 
1. Black S., Dreutsch A., Radość ciała – baw się razem z nami, Świat książki, 

Warszawa, 1997  

2. Jurkevich B., Apteka dla duszy, OSMO, Kraków, 2002  

3. Sanri T., Masaż leczniczy, Warszawa, 2001  
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D1/7.Metodyka treninguzdrowotnego 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Metodyka treningu zdrowotnego (D1/7) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.):  

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/20 

Semestr: 4 

Koordynator przedmiotu: Prof. ndzw. dr hab. Emilian Zadarko 
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Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Umiejętność diagnozowania i interpretacji wyników sprawności i aktywności fizycznej dla osób 

zróżnicowanych wiekowo oraz tworzenia zestawów ćwiczeń kształtujących zdolności motoryczne, w tym 

wzmacniające mięśnie, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także ułatwiające utrzymanie 

prawidłowej postawy dla osób zróżnicowanych sprawnościowo. Potrafi programować jednostki treningowe  

w treningu zdrowotnym. Zna zasady bezpieczeństwa treningu zdrowotnego. 

 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

Studia stacjonarne- wykład 5 godz., ćwiczenia 15 godz. 

Studia niestacjonarne- wykład 5 godz., ćwiczenia 10 godz.  

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązani

e z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia 

się  

 
D1/7_W01 
 

 

 

 

 

 
D1/7_W02 
 

 

 
D1/7_W03 

 

 

 

 
D1/7_W04 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D1/7_W05 
 

Student zna i rozumie: 

1. posiada rozszerzoną i ugruntowaną wiedzę 

na temat pozytywnych i negatywnych 

skutków treningu sportowego i zdrowotnego. 

2. posiada ugruntowaną wiedzę związaną z 

planowaniem i realizacją treningu 

zdrowotnego. 

3. ma pogłębioną wiedzę na temat zmian 

fizjologicznych, dotyczącą diagnozowania, 

prognozowania, planowania i realizacji w 

zakresie indywidualnych potrzeb osób 

aktywnych ruchowo. 

4. metodykę realizacji poszczególnych treści 

kształcenia w obrębie przedmiotu lub zajęć – 

rozwiązania merytoryczne i metodyczne, 

dobre praktyki, dostosowanie oddziaływań 

do potrzeb i możliwości uczniów lub grup 

uczniowskich o różnym potencjale i stylu 

uczenia się, typowe dla przedmiotu lub 

rodzaju zajęć błędów uczniowskie, ich rolę i 

sposoby wykorzystania w procesie 

dydaktycznym;(D.1/E.1.W6) 

5. sposoby konstruowania testów, 

sprawdzianów i innych narzędzi przydatnych 

w procesie oceny poziomu i postępów w 

opanowaniu umiejętności siatkarskich a 

także wstępnej diagnozy umiejętności ucznia 

(D.1/W11, D.1/W12) 

 

 

 

K_W04 

 

 

 

 

K_W06 

 

 

K_W04 

 

 

 

 

K_W05 

K_W08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_W05 

 

 

 

Ćwiczenia 

Wykład 

 

 

 

Ćwiczenia 

Wykład 

 

 

Ćwiczenia 

Wykład 

 

 

 

 

Ćwiczenia 

Wykład 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia 

Wykład 

 

 

 

Kolokwium 

pisemne 

z wybranych 

zagadnień. 

 

Kolokwium 

pisemne 

z wybranych 

zagadnień. 

 

Kolokwium 

pisemne 

z wybranych 

zagadnień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolokwium 

pisemne 

z wybranych 

zagadnień. 
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D1/7_U01 

 

 

 

 

 

D1/7_U02 

 

Student potrafi: 
1.posiada pogłębione umiejętności 

monitoringu i oceny efektów procesu  

treningowego z wykorzystaniem prób 

laboratoryjnych i terenowych w tym 

opartych o nowoczesne rozwiązania 

technologiczne. 
 
2. Potrafi przeprowadzić wstępną diagnozę 
umiejętności ucznia z zakresu treningu 

zdrowotnego (D.1/U11) 

 

K_U01 

 

K_U02 

 

 

 

 

K_U09 

 

Ćwiczenia 

 

 

 

 

Ćwiczenia 

 

 

 

 

 

 
Ocena planu, 

ocena 

umiejętności 

korzystania  

z urządzeń 

diagnostycznych. 

 

 

D1/7_K01 

 

 

 

 

 

D1/7_K02 

 

Student jest gotów do: 

1. działań grupowych, prowadząc zajęcia 

kreuje dobrą atmosferę i motywuje grupę. 

Kształtuje umiejętności współpracy 

uczniów, w tym grupowego rozwiązywania 

problemów (D.1/K5) 

 

2. zachęcania uczniów do podejmowania 

prób badawczych oraz systematycznej 

aktywności fizycznej (D.1/K3) 

 

K_K03 

 

 

 

 

 

K_K04 

 

Ćw 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia 

 

Samodzielne 

prowadzenie zajęć 

 

 

 

 

Samodzielne 

prowadzenie zajęć 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

1 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

Wykład 
ćwiczenia 
konsultacje 

 
w sumie: 
ECTS 

5 g. 
15 g. 

 
20 g 
0,8 

5 g. 
10g. 

 
15 g 
0,6 

B. Formy aktywności studenta 

w ramach samokształcenia 

wraz z planowaną liczbą 

godzin na każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie ogólne  
praca w bibliotece, 
analiza przypadku 
w sumie:   
ECTS 

3 g. 
2 g. 
1 g. 
6 g. 
0,2 

5 g. 
5g. 
1 g 

11 g. 
0,4 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Analiza przypadku 

 

 
w sumie: 
ECTS 

1 g 

1 g 

 

 

0,1 

 

1 g. 
1 g. 

 

 

0,1 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia 

w ramach poszczególnych form 

zajęć: 

 

1. Rola aktywność fizycznej w budowaniu i realizacji modelu zdrowego stylu życia oraz 

zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym.  

2. Podstawy, definicja treningu zdrowotnego i jego etapowość 

3. Przeciwwskazania do treningu zdrowotnego i zagrożenia wynikające ze zbyt dużych 

obciążeń 
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4. Kryteria skuteczności treningu zdrowotnego 

5. Programowanie treningu zdrowotnego 

6. Testy sprawności fizycznej  

7. Test kwalifikacyjny 

8. Profil sprawności prozdrowotnej i jego interpretacja 

9. Tworzenie zestawu ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne  

a także ułatwiające utrzymanie prawidłowej postawy 

10. Ogólne zasady żywienia. Wykorzystanie podstawowych składników dietetycznych w 

pokrywaniu zapotrzebowania energetycznego 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Metody dydaktyczne:  

- metody podające: opis, prelekcja, objaśnienie lub wyjaśnienie 

- metody problemowe:metody aktywizujące: metoda sytuacyjna 

- metody praktyczne: pokaz, symulacja, metoda ruchowej ekspresji twórczej 

 
* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także 

warunki dopuszczenia do 

egzaminu: 

. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Zaliczenie kolokwium 

sprawdzającego znajomość prawidłowej techniki i metodyki nauczania elementów 

umiejętności specjalnych oraz przepisów gry. Pozytywny wynik testów sprawdzających 

stopień opanowania elementów techniki siatkarskiej (odbicie sposobem górnym, dolnym, 

zagrywka, atak). Właściwe opracowanie konspektów zajęć lekcyjnych o określonej tematyce.   

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązkowy, aktywny udział w zajęciach.  

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Ocena końcowa przedmiotu, jest średnią arytmetyczną ocen z ćwiczeń oraz egzaminu, 

wystawionych w oparciu o następujące kryteria: 
 
• frekwencja i aktywność na zajęciach oraz obecność na konsultacjach 20 % 
• samodzielne przygotowanie planów treningu zdrowotnego 40% 
• udział w testach i próbach laboratoryjnych i terenowych 40 % 

* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do sekwencyjności 

przedmiotów:  

student powinien umieć wykorzystywać w czasie zajęć wiadomości przekazywane na przedmiocie: 

anatomia i fizjologia człowieka 

 
Zalecana literatura: 

 

 
Literatura podstawowa:  

 
1.Drabik J.; Aktywność fizyczna w treningu osób dorosłych, Część I, II, AWF Gdańsk 1996 
2.Górski J.; Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, PZWL, Warszawa, 2001 
3.Kusiński H.; Trening Zdrowotny osób dorosłych, Poradnik lekarza i trenera, 

Medsportpress, Warszawa 2003 
4.Jaskólski A., Jaskólska A.; Podstawy wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka. 

AWF  Wrocław 2006   
 

 

 Literatura uzupełniająca: 

 
1.Drabik J., Pedagogiczna kontrola pozytywnych mierników zdrowia fizycznego. AWFiS, 

Gdańsk, 2006. 
2.Drabik J., Testowanie sprawności fizycznej u dzieci i młodzieży, Gdańsk 1997. 
3.Jegier A., Aktywność ruchowa w promocji zdrowia oraz zapobieganiu chorobom 

przewlekłym [W:] Jegier A., Nazar K., Dziak A., (red.) Medycyna sportowa. Polskie 
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Towarzystwo Medycyny Sportowej. Warszawa, 2005. 
4.Jagier A., Nazar K., Dziak A. Medycyna sportowa, PTMS 

 
 

D1/8. Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży (D1/8) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.):  

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: Polski 

Rok akademicki: 2019/2020 

Semestr: 3 

Koordynator przedmiotu: dr Wojciech Gołąb 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności sprawnego poruszania 
się w tematyce / /kompetencji w zakresie auksologii z uwzględnieniem właściwości 
rozwoju psychofizycznego i motorycznego dzieci i młodzieży, poznanie fizjologicznych 
odchyleń związanych z rozwojem ontogenetycznym, kryteriów oceny wieku 

rozwojowego dziecka oraz rozwoju postawy ciała w ontogenezie 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć według 

planu studiów: 

st. stacjonarne ćw. 15 godz.,  

st. niestacjonarne ćw. 10 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 
Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 
Powiązanie 

z KEU 
Forma zajęć 

dydaktycznych 
Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

 

D1/8_W01  

 

D1/8_W02  

 

Wiedza:  

1. Wie jak przebiega rozwój człowieka i jakie 

zmiany zachodzą w organizmie w trakcie życia.  

2. Zna metody służące do określenia wieku 

morfologicznego dziecka.  

 

K_W04  

 

K_W06  

 

 

ćwiczenia 

 

zaliczenie 

pisemne, 

 

D1/8_U01 

w zakresie umiejętności:  

1. Potrafi sprawdzić i określić potrzeby w 

zakresie ruchu, aktywności fizycznej i zdrowia. 

Potrafi wskazać nieprawidłowości w budowie 

ciała, potrafi określić poziom rozwoju 

morfologicznego dziecka.  

 

K_U01 

 

ćwiczenia 

 

prawidłowo prze-

prowadzone 

obliczenia wieku 

rozwojowego, 
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zaliczenie 

pisemne  

 

 

D1/8_K01 

w zakresie kompetencji społecznych  

1. Przygotowuje się do zajęć, dąży do pogłębiania 

swoich kompetencji, jest aktywny i 

systematyczny.  

 

K_U07 

 
ćwiczenia 
 

 

zaliczenie 

pisemne 

     

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

1 stacjonarne niestacjonarne 

  

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia audytoryjne 
konsultacje 
W sumie: 
ECTS 

15 
2 
17 
0,75 

10 
2 
12 
0,4 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą punktów 

ECTS: 

przygotowanie ogólne, nauka do zaliczenia   
praca w bibliotece  
praca w sieci 
przygotowanie referatu 
w sumie:   
ECTS 

2 
2 
2 
2 
8 
0,25 

10 
2 
2 
2 
16 
0,6 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia audytoryjne 
w sumie: 
ECTS 

15 
15 
0,5 

10 
10 
0,3 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

Ćwiczenia audytoryjne:  

1. Właściwości rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży.  

2. Rozwój układu ruchu w poszczególnych okresach ontogenetycznych.  

3. Wiek kalendarzowy a wiek rozwojowy – sposoby oceny wieku rozwojowego.  

4. Wskaźnik dojrzałości biologicznej (WSB). 

5. Rozwój postawy w ontogenezie 

6. Wybrane zaburzenia w rozwoju somatycznym i postawie ciała. 

7 Sprawność fizyczna a postawa ciała dzieci i młodzieży. 

8. Interpretacja cech morfologicznych i sprawności fizycznej na siatkach 

centylowych  

9. Obciążenie kręgosłupa (odcinka L) w różnych pozycjach ciała. Stopień 

wychylenia tułowia czynnikiem zwiększającym obciążenie.  

10. Czucie nacisku, czucie położenia. Proces równoważenia środków ciężkości 

poszczególnych części ciała, jako podstawy doboru obciążeń podczas ćwiczeń  

Metody i techniki 

kształcenia:  

metody podające: wykład informacyjny, opis, prelekcja, objaśnienie lub wyjaśnienie, 

pogadanka metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, 

dyskusja dydaktyczna  

metody praktyczne: pokazy, projekty, prezentacje własne studentów 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem zajęć. 

Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Zaliczenie 

kolokwium sprawdzającego. 
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dopuszczenia do 

egzaminu: 
* Zasady udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, 

czy obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Kryteria oceny końcowej:  

- frekwencja na ćwiczeniach 15%  

- aktywność na ćwiczeniach 5 %  

- odpowiedź ustna 5 %  

- praca indywidualna i z grupą 5%  

- kolokwium zaliczeniowe 70 %  

 
* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach i samodoskonalenie, zaliczenie wiadomości z opuszczonych 

ćwiczeń 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Podstawy biologii człowieka, Anatomia 

Zalecana literatura: 

 

Literatura podstawowa:  

1. Jopkiewicz A., Suliga E., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. 

Państwowy Instytut Badawczy, Radom-Kielce 2005.  

2. Jaczewski A., Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. Wyd. 

Akademickie Żak, Warszawa 2005.  

3. Malinowski A., Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu 

biomedycznym. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2004. Mięsowicz I. (red.) 

Rozwój biologiczny człowieka i metody jego oceny od narodzin do dorosłości. Wyd. 

Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2001.  

Literatura uzupełniająca:  

1. Wolański N. Rozwój biologiczny człowieka. PWN Warszawa 2005.  

2. Marchewka A. Wychowanie fizyczne specjalne. AWF Kraków 1999.  

 

 

D1/9. Charakterystyka anatomopatologiczna wad postawy ciała 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Charakterystyka anatomopatologiczna wad postawy ciała (D1/9) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.):  

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: polski 
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Rok akademicki: 2019/20 

Semestr: 3 

Koordynator przedmiotu: Prof. ndzw.dr hab. Emilian Zadarko 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia w przyszłości zajęć z 

gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej. W trakcie realizacji programu  przedmiotu student pozna 

charakterystykę najczęściej występujących statycznych i dynamicznych dysfunkcji narządu ruchu. Nabędzie 

umiejętność wykrywania, odróżniania i opisu zaburzeń, wad i błędów postawy ciała, 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

Studia stacjonarne- wykład 15 godz. 

Studia niestacjonarne- wykład 10 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązani

e z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia 

się  

 
D1/9_W01 

 

 

 

 

 

1. Student zna fachowe nazewnictwo i 

terminologię związaną z opisem 

prawidłowej postawy ciała, z 

zaburzeniami statyczno-

dynamicznymi kręgosłupa 

względem płaszczyzn ruchu, 

opisuje postawę wadliwą, rodzaje i 

podział wad.  

 

K_W02 

 

 

 

 
 

 

 

 

Wykład, film 

dydaktyczny, 

prezentacja 

 

 

 

 

Egzamin, 

kolokwium, 

dyskusja. Ocena 

wypowiedzi 

studenta, 

prezentacja 

D1/9_W02 2. Wie jak wygląda prawidłowa postawa 

ciała, zna charakterystyki wad 

kręgosłupa, kończyn dolnych i klatki 

piersiowej. Zna przyczyny 

występowania wad postawy ciała. 

K_W05 
K_W04 

 

Wykład, film 

dydaktyczny, 

prezentacja 

 

 

 

 

Egzamin, 

kolokwium, 

dyskusja. Ocena 

wypowiedzi 

studenta, 

prezentacja 

D1/9_U01 3. Potrafi odróżniać wady i błędy postawy. 

Potrafi wskazać nieprawidłowości w 

budowie ciała i ich wpływ na statykę 

ciała.  

K_U01 

 
wykład Opis na 

przykładzie, 

analizy przypadku 

Egzamin 

 

D1/9_K01 

4. Jest praktycznie przygotowany do 

realizowania zadań zawodowych 

(dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych) wynikających z roli 

nauczyciela, instruktora. 

K_K09 wykład Egzamin, 

kolokwium, 

dyskusja. Ocena 

wypowiedzi 

studenta, 

prezentacja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 
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Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

1 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

Wykład 
konsultacje 
 
w sumie: 
ECTS 

15 g. 
5 g. 

 
20 g 
0,8 

10 g. 
5 g. 

 
15 g 
0,6 

B. Formy aktywności studenta 

w ramach samokształcenia 

wraz z planowaną liczbą 

godzin na każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie ogólne  
praca w bibliotece, 
 analiza przypadku 
w sumie:   
ECTS 

3 g. 
2 g. 
1 g. 
6 g. 
0,2 

5 g. 
5g. 
1 g 

11 g. 
0,4 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Analiza przypadku 

w sumie: 
ECTS 

1 g 

1 g 

0,1 

 

1 g. 
1 g. 

0,1 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia 

w ramach poszczególnych form 

zajęć: 

Treści kształcenia 

 
Wykład: 
1. Budowa, funkcje i mechanika kręgosłupa. Budowa i funkcje stopy. Postawa ciała 

człowieka, mechanizmy warunkujące postawę i równowagę ciała, postawa prawidłowa, 

postawa nieprawidłowa, błędy postawy, wady postawy i ich klasyfikacja,  

2. Przyczyny zaburzeń statyki ciała. Stabilizacja bierna i czynna postawy ciała, 

Profilaktyka. Przyczyny wad postawy ciała. Rozwój postawy ciała w ontogenezie. 

Wpływ wysiłku fizycznego i hipokinezji na układ kostny. Prawo Delpecha Wolffa. 

3. Wady postawy w płaszczyźnie strzałkowej. 

4. Boczne skrzywienie kręgosłupa cz.I 

5. Boczne skrzywienie kręgosłupa cz.II 

6. Aseptyczne martwice kości, choroby zapalne typu reumatoidalnego, zmiany 

zwyrodnieniowo- wytwórcze stawów. Osteoporoza. 

7. Dysplazja i wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego. 

8. Układ kostno- stawowy i mięśniowy oraz ich rola dla statyki ciała. 

9. Regulacja postawy ciała w ujęciu neurofizjologicznym. Statyka ciała w ujęciu 

rozwojowym. 

10. Plecy okrągłe, plecy wklęsłe, okrągło- wklęsłe, plecy płaskie- analiza przypadków 

11. Klatka piersiowa kurza, lejkowata, wrodzone wysokie ustawienie łopatki, kręcz szyi. 

12. Kolana koślawe, szpotawe, kolano przegięte, wady stóp- charakterystyka. 

13. Mechanika chodu fizjologicznego, rodzaje chodu patologicznego. Wrodzona stopa 

końsko- szpotawa. 

14. Obrazowanie ciała ludzkiego. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Metody dydaktyczne:  
- metody podające: wykład, opis z objaśnieniem, prezentacja,  
- metody problemowe: metody aktywizujące: metoda przypadków,  

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także 

warunki dopuszczenia do 

egzaminu: 

. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Zaliczenie kolokwium 

sprawdzającego znajomość prawidłowej techniki i metodyki nauczania elementów 

umiejętności specjalnych oraz przepisów gry. Pozytywny wynik testów sprawdzających 

stopień opanowania elementów techniki siatkarskiej (odbicie sposobem górnym, dolnym, 

zagrywka, atak). Właściwe opracowanie konspektów zajęć lekcyjnych o określonej tematyce.   
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* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązkowy, aktywny udział w zajęciach.  

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
• frekwencja i aktywność na zajęciach  20 % 

• ocena z egzaminu 80% 
* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach i samo dokształcanie, przygotowanie referatu, prezentacji 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do sekwencyjności 

przedmiotów:  

elementarna wiedza z zakresu anatomii 

Zalecana literatura: 

 

Literatura podstawowa: 

 

3. Boczne skrzywienia kręgosłupa. Studio filmów edukacyjnych „Nauka”. Warszawa 2001 

4. Dziak A.: Zdrowe dziecko. Kasper, Kraków, 1998 

3. Kasperczyk. T.: Wady postawy ciała- diagnostyka i leczenie. Kraków 1998 
4. Kutzner- Kozińska M.: Proces korygowania wad postawy. AWF Warszawa 2001. 
5. Nowotny J., Saulicz E.: Niektóre zaburzenia statyki ciała i ich korekcja. AWF, Katowice, 

1998. 
6.  Wilczyński J.: Boczne skrzywienia kręgosłupa. Rozpoznanie i korekcja. Kielce 2000. 

7. Żuk T., Dziak A.: Ortopedia Z traumatologią narządu ruchu. PZWL, Warszawa 1993  

Literatura uzupełniająca: 

6. Kubacki J.: Zarys ortopedii i traumatologii. AWF, Katowice,2004 

7. Nowotny J.: Zarys rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu. AWF, Katowice, 2000 

8. Owczarek S. Korekcja wad postawy ciała. Pływanie i ćwiczenia w wodzie.WSiP W-wa 

1999 

9.  Spodaryk K.: Patologia narządu ruchu. PZWL, Warszawa 2002 

10. Tylman D.: Patomechanika bocznych skrzywień kręgosłupa. Severus, Warszawa, 1995 

11. Wilczyński J.: Korekcja wad postawy ciała. Starachowice, 2001 
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D1/10  Diagnozowanie postawy ciała 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 

Diagnozowanie postawy ciała (D1.10) 
 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Diagnosis of  the human posture  

Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne  

Poziom studiów: studia I stopnia  

Profil: praktyczny (P)  

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne   

Punkty ECTS: studia stacjonarne – 1, studia niestacjonarne - 1  

Język wykładowy: polski  

Rok akademicki: 2020/2021  

Semestr: studia stacjonarne - 3, studia niestacjonarne - 3  

Koordynator przedmiotu: dr Gabriel Szajna    

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Wywiad, badanie wstępne i właściwe postawy ciała dziecka. Student posiada umiejętność oceny postawy ciała 

wybranymi metodami i testami z wykorzystaniem metod subiektywnych i obiektywnych. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

studia stacjonarne - 15 ćw. A 

studia niestacjonarne - 10 ćw. A 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny 

efektów 

uczenia się  

D1.10_W01  W zakresie wiedzy:  
1. Wie jak przebiega rozwój człowieka i 

 

K_W04  
ćwiczenia 

 

sprawozdania 

z badań, 
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D1.10_W02 

jakie zmiany zachodzą w organizmie 

człowieka w trakcie życia.  

2. Zna makroskopową budowę 

organizmu człowieka i zasady jego 

funkcjonowania 

 

 

 

 

K_W03 

 

 

kolokwium 

 

D1.10_U01 

 

 

 

 

 

D1.10_U02 

W zakresie umiejętności:  

3. Potrafi sprawdzić i określić potrzeby 

jednostki i grupy w zakresie ruchu, 

aktywności fizycznej i zdrowia. Potrafi 

wskazać nieprawidłowości w budowie 

ciała, potrafi określić wiek 

morfologiczny oraz poziom zdolności 

motorycznych na podstawie testów. 

4. Potrafi posługiwać się sprzętem 

sportowym,  przyborami i przyrządami 

stosowanymi w trakcie aktywności 

fizycznej oraz diagnozowania potrzeb i 

możliwości jednostki 

 

K_U01 

 

 

 

 

 

 

 

K_U05 

ćwiczenia 

 

Obserwacja, 

udział w 

dyskusjach, 

aktywność na 

zajęciach, 

sprawozdania 

D1.10_K01 

 

 

 

 

 

D1.10_K02 

w zakresie kompetencji społecznych:  

5. Ma świadomość poziomu swojej 

wiedzy, i rozumie potrzebę ciągłego 

dokształcania się oraz zasięgnięcia 

opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym 

rozwiązaniem problemu 

6. Jest praktycznie przygotowany do 

realizowania zadań zawodowych 

(dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych) wynikających z roli 

nauczyciela, instruktora. 

 

K_K01 

 

 

 

 

 

K_K09 

ćwiczenia 

 

Obserwacja, 

aktywność na 

ćwiczeniach 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów ECTS: 

(A + B) 

1 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin kontaktowych z 

podziałem na formy zajęć oraz 

liczba punktów ECTS 

uzyskanych w ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia audytoryjne  

Konsultacje  

 

w sumie: 

ECTS 

15 

4 

 

19 

0,6 

10 

5 

 

15 

0.5 

B. Formy aktywności studenta w 

ramach samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą punktów 

ECTS: 

Przygotowanie ogólne do zajęć 

Praca w bibliotece 

Samodzielne doskonalenie umiejętności  

 

w sumie: 

ECTS 

3 

3 

5 

 

11 

0,4 

3 

3 

9 

 

15 

0.5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach przedmiotu 

oraz związana z tym liczba 

punktów ECTS: 

Ćwiczenia audytoryjne  

Konsultacje  

Samodzielne doskonalenie umiejętności  

 

w sumie: 

15 

4 

5 

 

24 

10 

5 

9 

 

24 
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ECTS 0.8 0.8 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia w 

ramach poszczególnych form zajęć: 

Ćwiczenia audytoryjne: 

1. Metody oceny postawy ciała  

2. Metody komputerowe oceny stopy  

3. Pomiary długości i obwodów kończyn badanych 

4. Pomiary zakresu ruchu w stawach prostych i złożonych 

5. Pomiary ruchomości w stawach z wykorzystaniem zapisu SFTR 

6. Ocena wytrzymałości siłowej układu mięśniowego 

7. Testy wykorzystywane w ocenie zaburzeń funkcjonalnych narządu ruchu 

Metody i techniki kształcenia:  metody podające: opis z objaśnieniem, prezentacja, metody problemowe, metody 

aktywizujące: metoda przypadków, metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w tym 

zasady zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia do 

egzaminu: 

- Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem zajęć, 

dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze 

- Właściwe opracowanie sprawozdań 

- Zaliczenie kolokwium 

 

* Zasady udziału w poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, czy 

obecność studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

- obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania oceny końcowej: Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych w 

oparciu o następujące kryteria: 

- Frekwencja i aktywność na zajęciach: 15% 

- przygotowanie sprawozdań – 40% 

- kolokwium – 40% 

* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na zajęciach: 

- konsultacje 

- samodoskonalenie 

 

Wymagania wstępne i dodatkowe, 

szczególnie w odniesieniu do 

sekwencyjności przedmiotów:  

Student ma wiedzę z zakresu ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych i podstaw 

anatomii funkcjonalnej człowieka 

Zalecana literatura: Buckup K.: Testy kliniczne, PZWL, Warszawa 2008.  

Drozdowski Z.: Antropometria w wychowaniu fizycznym, Poznań, AWF, 1998  

Dziak A.: Zdrowe dziecko, Kasper, Kraków, 1998  

Kasperczyk T.: Wady postawy ciała, Kasper, Kraków 2001 

Kasperczyk T.: Ćwiczenia korektywne z elementami rehabilitacji, Kraków, AWF  

Kutzner-Kozińska M. Korekcja wad postawy ciała, AWF 1981 Kutzner-Kozińska M. 

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6-10 lat, Wydawnictwo Szkolne i Ped., 1995  

Walaszek R. Diagnostyka w kinezyterapii i masażu, Biosport, Kraków, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    KARTA PRZEDMIOTU  
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D1.11 Postępowanie korekcyjne 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Postępowanie korekcyjne 

Nazwa przedmiotu (j. ang.):  

Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny (P) 

Forma studiów: studia stacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 5 

Koordynator przedmiotu: Dr Gabriel Szajna 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Treści programowe pozwolą na uzyskanie przez studenta zasobu wiedzy i umiejętności, które 

umożliwią stosowanie metod zapewniających dziecku rozwój fizyczny i prawidłową postawę ciała. U 

dzieci z  wadami postawy student potrafi opracować program korekcji. Metody i formy współczesnej 

gimnastyki korekcyjnej uwzględniające potrzeby rozwojowe dziecka i jakość jego postawy. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

stacjonarne sem.5, 15 godz. ćw. A 

niestacjonarne sem. 5, 10 godz. ćw. A 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązani

e z KEU 

Forma 

zajęć 

dydaktyczn

ych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

 

D1/11_W01  

 

 

 

D1/11_W02 

Wiedza:  

1. Student ma podstawową wiedzę na 

temat leczniczego i korekcyjnego 

oddziaływania ćwiczeniami ruchowymi, 

zna założenia współczesnej gimnastyki 

korekcyjne  

2. Student potrafi dobierać ćwiczenia w 

zależności od indywidualnych 

dysfunkcji ucznia, zna szczegółowe 

zadania przy korekcji poszczególnych 

wad. 

 

K_W05  

 

 

 

 

K_W09 

 

ćwiczenia 

 

Kolokwium, 

prowadzenie 

zajęć 

 

D1/11_U01  

 

 

 

 

D1/11_U02  

Umiejętności:  

1. W zależności od wady student, potrafi 

dobierać odpowiednie pozycje 

wyjściowe do ćwiczeń, potrafi 

zwiększać zakres ruchu w stawach oraz 

dobierać ćwiczenia wzmacniające i 

rozciągające.  

 

K_U02  

 

 

 

 

K_U01  

 

ćwiczenia 

Prezentacja 

programu 

postępowania 

korekcyjnego 

w zależności 

od wady; 

demonstracja 
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D1/11_U03 

2. Student potrafi na podstawie 

odpowiednich testów ocenić poziom siły 

mięśniowej i zakres ruchu w stawach. 

 3. Student potrafi stosować różne 

metody i formy organizacyjne w 

procesie reedukacji posturalnej. 

 

 

K-U03 

testów siły 

mięśniowej i 

zakresu ruchu 

w stawach; 

Samodzielne 

prowadzenie 

zajęć o 

określonej 

tematyce 

 

D1/11_K01 

w zakresie kompetencji społecznych: 

Jest praktycznie przygotowany do 

realizowania zadań zawodowych 

(dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych) wynikających z roli 

nauczyciela 

 

K_K09 

 

ćwiczenia 

Obserwacja, 

aktywność na 

zajęciach, 

przygotowanie 

do zajęć, 

udział w 

dyskusji 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

1 Stacjo

narne 

Niest

acjon

arne 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia audytoryjne 

Konsultacje 

Zaliczenie kolokwium 

w sumie: 

ECTS 

15   

5  

  1 

21 

0,7 

10 

  5 

  1 

 16 

 0,5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Samodzielne doskonalenie umiejętności  

Praca w bibliotece (studiowanie literatury 

przedmiotu) 

Przygotowanie do kolokwium 

w sumie: 

ECTS 

3 

4 

 

3 

10 

0,3 

 5 

 5 

 5 

 

15 

0,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia audytoryjne  

Konsultacje  

Samodzielne doskonalenie umiejętności  

w sumie: 

ECTS 

15 

  5 

  3 

23 

0,8 

10 

  5 

  5 

 20 

0,7 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia w 

ramach poszczególnych form 

zajęć: 

Ćwiczenia audytoryjne:  

1. Pozycje wyjściowe do ćwiczeń korekcyjnych i ich znaczenie. 

2. Przykłady ćwiczeń korekcyjnych i leczniczych prowadzenie ruchu 

zgodnie z przebiegiem płaszczyzn i wokół osi ruchu.  

3. Rodzaje ćwiczeń opartych o różną pracę mięśni z uwzględnieniem 

sposobów zwiększania zakresu ruchu w stawach. 

4. Zasady stopniowania obciążeń podczas ćwiczeń ogólnych i specjalnych. 

Ocena siły mięśniowej i wykorzystanie testu Lovetta.  

5. Fazy reedukacji posturalne- przykłady ćwiczeń w poszczególnych 

etapach procesu.  

6. Przykłady stosowania różnych metod i form organizacyjnych, 

7. Dobór ćwiczeń wzmacniających i rozciągających w zależności 

odindywidualnych potrzeb dziecka - osnowa lekcyjna 

Metody i techniki 

kształcenia:  

- metody podające: wykład, opis z objaśnieniem, prezentacja, 

- metody problemowe: metody aktywizujące: metoda przypadków,  

- metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, 
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* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także warunki 

dopuszczenia do egzaminu: 

- systematyczne przygotowanie do ćwiczeń 

- kolokwium 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

- obecność obowiązkowa 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

- ocena zaangażowania w pracę - aktywność na ćwiczeniach – 20% 

- przygotowanie osnowy – 20% 

- prowadzenie zajęć – 20% 

- kolokwium – 40% 

* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

- konsultacje 

- zaliczenie nieobecności 

 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do sekwencyjności 

przedmiotów:  

Posiada wiedzę w zakresie ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych, rozwoju 

psychofizycznego dzieci i młodzieży, diagnozowania i metodyki gimnastyki 

korekcyjnej 

Zalecana literatura: 1. Bondarowicz M., Owczarek S. Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce 

korekcyjnej. WSiP ,Warszawa 1996.  

2. Kasperczyk T. Wady postawy. Diagnostyka i leczenie. Kasper Kraków, 

1999.  

3. Nowotny J. Saulicz E. Niektóre zaburzenia statyki ciała i ich korekcja, 

AWF Katowice, 1998. 

4. Wilczyński J. Korekcja wad postawy ciała, wyd. Anthropos, Kielce, 2001. 

5. Owczarek S. Korekcja wad postawy ciała. Pływanie i ćwiczenia w wodzie, 

WSiP, Warszawa 1999  

6. Nowotny J. Edukacja i reedukacja ruchowa, Kasper Kraków, 2003.  

7. Prętkiewicz-Abacjew E. Postępowanie korekcyjne w wadach postawy 

ciała. Zbiór zadań dla studentów AWFiSGdańs, 2005. 

 

D1/12. Metodyka gimnastyki korekcyjnej 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Metodyka gimnastyki korekcyjnej (D1/12) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.):  

Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny (P) 

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne  

Punkty ECTS: studia stacjonarne – 1, studia niestacjonarne - 1 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/21 

Semestr: studia stacjonarne - 4, studia niestacjonarne - 4 
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Koordynator przedmiotu: mgr Lucyna Szajna 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu   

Wdrożenie do pracy nad realizacją zadań wynikających ze szczegółowego postępowania korekcyjnego w 

odniesieniu do wad postawy w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej, wad klatki piersiowej i kończyn 

dolnych - przygotowanie studenta do zajęć w szkole i pracy z dziećmi, wymagających działań 

korekcyjnych w zakresie i wadliwej postawy - zapoznanie z metodyką organizowania i prowadzenia zajęć 

korekcyjnych - dokumentacja, budżet godzin, szczegółowy rozkład materiału. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

studia stacjonarne - 15 ćw. A 

studia niestacjonarne - 10 ćw. A 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

 

D1/12_W01 

w zakresie wiedzy:  

1. Wie jak nauczać różnych form 

ruchu i jak oddziaływać na uczniów 

dla osiągnięcia celów 

pedagogicznych i zdrowotnych 

 

K_W08 

 

ćwiczenia 

 

Ocena z 

prowadzenia 

zajęć 

 

D1/12_U01  

 

 

 

D1/12_U02  

 

 

D1/12_U03 

w zakresie umiejętności:  

2. Potrafi dobrać i zastosować metody, 

formy i środki w zależności od 

potrzeb (dysfunkcji) dziecka. 

3. Potrafi opracować w formie 

pisemnej konspekt lekcji 

gimnastyki korekcyjnej 

4. Potrafi planować i realizować pracę 

indywidualną i w zespole 

 

K_U02  

 

 

 

K_U06  

 

 

K_U10 

ćw. Ocena z 

konspektu i 

prowadzenia 

zajęć 

Opracowanie: 

-wywiadu, 

testów, planu 

pracy 

nauczyciela. 

Ocena z 

kolokwium 

 

D1/12_K01 

w zakresie kompetencji 

społecznych:  

5. Zachowuje się profesjonalnie, 

przygotowuje się do pracy oraz 

planuje i realizuje swoje działania w 

sposób odpowiedzialny 

 

K_K07 

 

ćw. 

 

Obserwacja, 

aktywność 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

1 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia praktyczne  

konsultacje 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

5 

 

20 

0,7 

10 

5 

 

15 

0.5 
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B. Formy aktywności studenta 

w ramach samokształcenia 

wraz z planowaną liczbą 

godzin na każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie ogólne do zajęć 

Praca w bibliotece  

Przygotowanie konspektu i sprawozdań 

 

w sumie: 

ECTS 

2 

3 

5 

 

10 

0,3 

5 

3 

7 

 

15 

0.5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia praktyczne  

konsultacje 

Przygotowanie konspektu i sprawozdań 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

5 

5 

 

25 

0.8 

10 

5 

10 

 

25 

0.8 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia w 

ramach poszczególnych form 

zajęć: 

- Kwalifikowanie, organizacja zajęć w szkołach, przedszkolach i innych 

placówkach  

- przygotowanie planu pracy nauczyciela gimnastyki korekcyjnej.  

- Opracowanie wywiadu i testów oceniających postępy uczniów.  

- Praca nad przygotowywaniem konspektów lekcyjnych dla 

poszczególnych wad w płaszczyźnie czołowej, strzałkowej, poprzecznej 

oraz w wadach kończyn dolnych.  

- Rola zabaw i gier ruchowych w gimnastyce korekcyjnej.  

- Prowadzenie ćw.   

Metody i techniki 

kształcenia:  

metody podające: opis, prelekcja, objaśnienie lub wyjaśnienie  

- metody problemowe: metody aktywizujące: metoda sytuacyjna - metody 

praktyczne: pokaz, symulacja, metoda ruchowej ekspresji twórczej 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także warunki 

dopuszczenia do egzaminu:  

- obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem 

zajęć, dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze 

- właściwe opracowanie sprawozdań, konspektów zajęć lekcyjnych o 

określonej tematyce 

- aktywność na zajęciach 

- zaliczenie kolokwium 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

- frekwencja 

- aktywny udział w zajęciach 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych 

w oparciu o następujące kryteria: 

- Frekwencja i aktywność na zajęciach: 10% 

- przygotowanie sprawozdań – 20% 

- przygotowanie konspektu i prowadzenie ćw. - 30% 

- kolokwium – 40% 

* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

- konsultacje 

- samodoskonalenie 

 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do sekwencyjności 

przedmiotów:  

Podstawowa wiedza związana z ćwiczeniami kompensacyjno-korekcyjnymi 

Zalecana literatura: - Kasperczyk T., Wady postawy ciała: diagnostyka i leczenie. Wyd. Kasper, 

Kraków 1999;  

- Kołodziej J., Kołodziej K., Momola I., Gimnastyka korekcyjno – 

kompensacyjna w szkole. Wyd. FOSZE, Rzeszów 1998;  

- Kutzner - Kozińska M., Proces korygowania wad postawy. Wyd. AWF, 

Warszawa 2004; 
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- E. Prętkiewicz – Abacjew - Postępowanie korekcyjne w wadach postawy 

ciała, Wyd. AWF Gdańsk, 1996  

- Nowotny J., Zarys rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu. Wyd. AWF, 

Katowice, 2000;  

- Dumas, Ilias- Metodyka i technika ćwiczeń leczniczych w kin[...] Wydano: 

Wrocław : MedPharm Polska , cop. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D1/13.  Pływanie korekcyjne 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): 

Pływanie korekcyjne (D1/13) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Swimming correction 

Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny (P) 

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: studia stacjonarne – 1, studia niestacjonarne - 1 

Język wykładowy: język polski 

Rok akademicki: 2020/21 

Semestr: 6 

Koordynator przedmiotu: mgr Lucyna Szajna 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu   
Przekazanie wiedzy na temat zasad obowiązujących podczas prowadzenia ćwiczeń korekcyjnych w 

wodzie. Nauczenie zasad bezpieczeństwa ,wskazań i przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach z 

pływania korekcyjnego oraz umiejętności doboru odpowiednich ćwiczeń do prowadzenia zajęć z pływania 

korekcyjnego. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

studia stacjonarne - 15 ćw. Wa 

studia niestacjonarne - 10 ćw. Wa 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu Student, który zaliczył przedmiot  Powiązanie Forma zajęć Sposób 
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przedmiotu zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: z KEU dydaktycznych weryfikacji i 

oceny 

efektów 

uczenia się  

 

D1/13_W01 

 

w zakresie wiedzy: 

1. Wie jak nauczać różnych form ruchu i 

jak oddziaływać na uczniów dla 

osiągnięcia celów pedagogicznych i 

zdrowotnych 

 
K_W08 

 

ćw. warszt. 

 
Obserwacja. 

ocena 

konspektu. 

Ocena 

prowadzenia 

zajęć 

 

 

D1/13_U01 

 

 

 

D1/13_U02 

 

 

D1/13_U03 

w zakresie umiejętności: 

2. Potrafi dobrać i zastosować metody, 

formy i środki kształtowania 

aktywności fizycznej w zależności od 

potrzeb pedagogiczno zdrowotnych 

3. Potrafi posługiwać się sprzętem 

sportowym oraz przyborami i 

przyrządami stosowanymi w trakcie 

aktywności fizycznej 

4. Potrafi opracować w formie pisemnej 

konspekt lekcji z pływania 

korekcyjnego. 

 

K_U02 

 

 

 
K_U05 
 

 

 

 

K_U06 

 

ćw. warszt. 

 

Średnia ocen 

z ćwiczeń i 

konspektu  

oraz 

prowadzenia 

ćwiczeń i 

lekcji 

 

D1/13_K09 

 

w zakresie kompetencji społecznych: 

1. Jest praktycznie przygotowany do 

realizowania zadań zawodowych 

wynikających z roli nauczyciela 

 

K_K09 

 

ćw. warszt. 

Ocena 

zaangażowan

ia w pracę 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

1 Stacjo

narne 
Niestac

jonarne 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia praktyczne  
konsultacje 
w sumie: 
ECTS  

15 
3 
18 
0,6 

10 
3 
13 
0.4 

B. Formy aktywności studenta 

w ramach samokształcenia 

wraz z planowaną liczbą 

godzin na każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie ogólne do zajęć 
Praca w bibliotece  
Przygotowanie ćwiczeń i konspektu 
Samodzielne doskonalenie umiejętności w 

zakresie pływania korekcyjnego 
w sumie:   
ECTS 

2 
3 
3 
4 

 
12 
0,4 

2 
3 
3 
9 

 
17 
0.6 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

- ćwiczenia praktyczne  
- konsultacje 
- przygotowanie ćwiczeń i konspektu 
- samodzielne doskonalenie umiejętności w 

zakresie pływania korekcyjnego 
w sumie: 
ECTS 

15 
3 
3 
4 

25 

1 

10 
3 
3 
9 

25 

1 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia w 

ramach poszczególnych form 
1. Zasady bezpieczeństwa, wskazania i przeciwwskazania do 

uczestnictwa w zajęciach z pływania korekcyjnego. 

2. Ćwiczenia przy brzegu basenu i na płytkiej wodzie dla poszczególnych 
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zajęć: wad 

3. Ćwiczenia oddechowe w wodzie. 
4. Pływanie z deską. 
5. Pływanie w parach. 
6. Zabawy i gry ruchowe w zajęciach z pływania korekcyjnego. 
7. Pływackie ćwiczenia korekcyjne stosowane w poszczególnych wadach 

postawy. 
Metody i techniki 

kształcenia:  

- metody podające: opis, prelekcja, objaśnienie lub wyjaśnienie 

- metody praktyczne: pokaz, symulacja, 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także warunki 

dopuszczenia do egzaminu:  

- obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem 

zajęć, dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze 
- umiejętność doboru ćwiczeń do poszczególnych wad postawy i 

umiejętności dzieci 
- właściwe opracowanie konspektów zajęć lekcyjnych o określonej tematyce 
- prawidłowe przeprowadzenie lekcji 
- zaliczenie kolokwium 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

- frekwencja 
- aktywny udział w zajęciach 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych 

w oparciu o następujące kryteria: 
- frekwencja i aktywność na zajęciach: 20% 
- właściwe przygotowanie ćwiczeń i konspektu – 40% 
- przeprowadzenie lekcji – 40% 

* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

- konsultacje 
- samodoskonalenie 

 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do sekwencyjności 

przedmiotów:  

Znajomość metodyki nauczania pływania oraz podstaw z gimnastyki korekcyjnej 
 

Zalecana literatura:  Literatura obowiązkowa: 
1.Iwanowski W., Pływanie korekcyjno - lecznicze w przypadkach 

bocznych   skrzywień kręgosłupa, Uniwersytet Szczeciński 1997. 
2. Owczarek S., Korekcja wad postawy - pływanie i ćwiczenia w wodzie, 

Warszawa 1999. 
3. Owczarek S., Atlas ćwiczeń korekcyjnych, Warszawa 1998. 

 
Literatura dodatkowa:  
1.Karpińska A., Karpiński R. Pływanie sportowe, korekcyjne ,rekreacyjne. 

2011 AWF Katowice 
2. Kołodziej J., Pływanie korekcyjne, Kraków 1989 
3. Nowotny - Czupryna O., Możliwości zastosowania terapii w wodzie u 

pacjentów z niektórymi dysfunkcjami narządu ruch, Fizjoterapia Polska 

2001 t.1 nr 1. 
4.Oprychał Cz., Tak zwane pływanie korekcyjne, Dysfunkcje kręgosłupa. 

Diagnostyka i terapia. Sympozjum Międzynarodowe, Katowice 1993 cz.2. 
 5.Owczarek S. Korekcja wad postawy. Pływanie i ćwiczenia w wodzie. 

WSiP 1999 
6. Żak M., Zeyland - Malawka E., Reedukacja posturalna w wodzie w 

zachowawczym leczeniu skolioz idiopatycznych, Rehabilitacja Medyczna, 

1998 t.2 nr 4 
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D1/14. Zajęcia warsztatowe z gimnastyki korekcyjnej 

 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): 

Zajęcia warsztatowe z gimnastyki korekcyjnej (D1/14) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Workshop classes from corrective gymnastics 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny (P) 

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne   

Punkty ECTS: studia stacjonarne – 2, studia niestacjonarne - 2 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/21 

Semestr: 4, 5 

Koordynator przedmiotu: mgr Lucyna Szajna 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu   

Wykształcenie u studentów umiejętności sprawnego poruszania się w tematyce z zakresu gimnastyki korekcyjnej. 

Wypracowanie umiejętności organizacji zajęć gimnastyki korekcyjnej, wykorzystania przyrządów i przyborów, 

doboru pozycji wyjściowych i ćwiczebnych, zastosowania gier i zabaw ruchowych celowych na daną wadę, 

przygotowania konspektów i przeprowadzenia i hospitowania lekcji. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

Studia stacjonarne  - s. IV - ćw. P – 15 godz., s. V - ćw. P – 15 godz. 

Studia niestacjonarne - s. IV - ćw. P – 10 godz., s. V - ćw. P – 10 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

 

D1/14_W01 

 w zakresie wiedzy:  

1. Wie jak nauczać różnych form ruchu i 

elementów dyscyplin sportowych i jak 

oddziaływać na uczniów dla osiągnięcia 

celów pedagogicznych i zdrowotnych 

 

K_W08 

 

ćw. warszt. 

 

ocena z 

odpowiedzi 

ustnych 

 

 

D1/14_U01  

 

 

 

D1/14_U02  

D1/14_U03 

w zakresie umiejętności:  

2. Potrafi dobrać i zastosować metody, 

formy i środki oddziaływania 

korekcyjnego w zależności od potrzeb 

pedagogiczno zdrowotnych dziecka 

3. Potrafi posługiwać się sprzętem oraz 

przyborami i przyrządami stosowanymi 

w gimnastyce korekcyjno- 

 

K_U02  

 

 

 

 

K_U05  

 

 

ćw. warszt. 

 

Średnia ocen z 

konspektów i 

prowadzenia 

lekcji 
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kompensacyjnej 

4. Potrafi opracować w formie pisemnej 

konspekt lekcji gimnastyki korekcyjnej 

 

K_U06 

 

D1/14_K09 

w zakresie kompetencji społecznych:  

1. Jest praktycznie przygotowany do 

realizowania zadań zawodowych 

wynikających z roli nauczyciela 

 

K_K09 

 

ćw. warszt. 

 

Ocena 

zaangażowani

a w pracę 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

2 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

 

 

A. Liczba godzin kontaktowych 

z podziałem na formy zajęć 

oraz liczba punktów ECTS 

uzyskanych w ramach tych 

zajęć: 

 

 

ćwiczenia warsztatowe  

konsultacje  

 

w sumie: 

ECTS 

s. 4 s. 5 s. 4 s. 5 

15 

4 

 

19 

0,6 

15 

4 

 

19 

0,6 

10 

4 

 

14 

0.5 

10 

4 

 

14 

0.5 

B. Formy aktywności studenta 

w ramach samokształcenia 

wraz z planowaną liczbą godzin 

na każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie ogólne  

praca w bibliotece  

praca nad przygotowaniem konspektu 

samodoskonalenie w zakresie pokazu 

ćwiczeń korekcyjnych 

 

w sumie: 

ECTS 

2 

2 

5 

2 

 

 

11 

0,4 

2 

2 

5 

2 

 

 

11 

0,4 

3 

3 

5 

5 

 

 

16 

0.5 

3 

3 

5 

5 

 

 

16 

0.5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

ćwiczenia warsztatowe  

konsultacje  

praca nad przygotowaniem konspektu 

samodoskonalenie w zakresie pokazu 

ćwiczeń korekcyjnych 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

4 

5 

2 

 

 

26 

0.9 

15 

4 

5 

2 

 

 

26 

0.9 

 

10 

4 

5 

5 

 

 

24 

0.8 

 

10 

4 

5 

5 

 

 

24 

0.8 

 

 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia w 

ramach poszczególnych form zajęć: 

Warsztaty 

Semestr IV: 

1. Plecy okrągłe 

2. Plecy wklęsłe 

3. Plecy okrągło-wklęsłe 

4. Plecy płaskie 

5. Boczne skrzywienie kręgosłupa (2) 

6. Wady mieszane 

Semestr V: 

7. Klatka piersiowa lejkowata  

8. Klatka piersiowa kurza  

9. Wady mieszane klatek 

10. Stopa płaska 

11. Koślawość kolan 

12. Szpotawość kolan 

13. Wady mieszane kończyn dolnych 
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Metody i techniki kształcenia:  metody praktyczne: prowadzenie zajęć w ramach swojej grupy, ćwiczenie i 

hospitowanie pozostałej części studentów. 

metody podające: opis i objaśnienie  

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w tym 

zasady zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia do 

egzaminu:  

obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem zajęć, 

dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze 

- właściwe przygotowanie konspektu 

- prowadzenie zajęć w ramach swojej grupy 

- hospitowanie pozostałej części studentów 

* Zasady udziału w poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, czy 

obecność studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania oceny końcowej: Ocena końcowa z przedmiotu (zarówno w semestrze IV jak i V), jest średnią 

arytmetyczną ocen wystawionych w oparciu o następujące kryteria: 

- frekwencja oraz ocena zaangażowania w pracę - aktywność na ćwiczeniach – 10%  

- odpowiedź ustna – 10% 

- przygotowanie konspektu – 40%  

- przeprowadzenie lekcji – 40% 

* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na zajęciach: 

- konsultacje 

- samodoskonalenie 

 

Wymagania wstępne i dodatkowe, 

szczególnie w odniesieniu do 

sekwencyjności przedmiotów:  

Ćwiczenia kompensacyjno - korekcyjne, rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży, 

charakterystyka anatomopatologiczna wad postawy 

Zalecana literatura: Literatura podstawowa:  

- T. Kasperczyk: Wady postawy ciała diagnostyka i leczenie, Firma 

Handlowo-Usługowa „Kasper” Kraków, 

- M. Kutzner-Kozińska: Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6 –10 letnich, 

Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Warszawa, 

- E. Zeyland -Malawka: Ćwiczenia korekcyjne, AWF Gdańsk, 

- M. Kutzner – Kozińska: Korekcja wad postawy, AWF Warszawa 

- S. Owczarek, M. Bondarowicz: Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce 

korekcyjnej,  

Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Warszawa,  

Zalecana literatura uzupełniająca: 

- T. Kasperczyk: Ćwiczenia korektywne z elementami rehabilitacji, 

AWF Kraków 

- H. Malina: Wady kończyn dolnych postępowanie Korekcyjne, Firma 

Handlowo-Usługowa „Kasper” Kraków, 

- Zeyland – Malawka E. „Ćwiczenia korekcyjne”. 

- M. Kotecka – Noceń, H. Płukarz: Stopy płaskie u dzieci gimnastyka 

lecznicza, Państwowy  

Zakład Wydawnictw Lekarskich Warszawa, 

- S. Owczarek, M. Bondarowicz: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. 

- A. Romanowska: Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, konspekty 

zajęć, Korepetytor Płock, 

- Kształtowanie się wysklepienia łuku podłużnego stopy i problemy 

korekcji płaskostopia u dzieci i młodzieży w wieku rozwojowym, AWF 

Kraków, 

- H. Dieter, J. Fisher: Szkoła kręgosłupa ćwiczenia dla dzieci, Oficyna 

Wydawnicza „Vacatio” Warszawa, 

- T. Pokora: Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, PWSZ 

Wałbrzych, 

- Ł. Babulska, T. Kasperczyk: Ćwiczenia wyrównawcze, Krakowski Szkolny 

Ośrodek Sportowy, Kraków. 

 

 

 

 

 



259 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D1/15.  Praktyka z odnowy biologicznej 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): 

Praktyka specjalnościowa  

z odnowy biologicznej z gimnastyką korekcyjną (D1/15) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): 
Workshop classes from biological regeneration and corrective 

gymnastics 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny (P) 

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne     

Punkty ECTS: studia stacjonarne – 8, studia niestacjonarne - 8 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/21 
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Semestr: 4, 5 

Koordynator przedmiotu: mgr Lucyna Szajna 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu   
Nabycie i rozwijanie umiejętności zawodowych z zakresu odnowy biologicznej i gimnastyki 

korekcyjnej, poznanie organizacji placówek, dokumentowanie. Umiejętność obserwacji prowadzonych 

zabiegów systemów współczesnej odnowy biologicznej i gimnastyki korekcyjnej. Opanowanie 

umiejętności wykonywania zabiegów w odnowie biologicznej i korekcji wad postawy ciała 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

Studia stacjonarne  - s. IV – 3 tyg., s. V – 3 tyg. 

Studia niestacjonarne - s. IV – 3 tyg., s. V – 3 tyg. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 
Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 
Powiązanie 

z KEU 
Forma zajęć 

dydaktycznych 
Sposób 

weryfikacji 

i oceny 

efektów 

uczenia się  

 

D1/15_W01 
 
D1/15_W02 

 

 

 

 

D1/15_W03 

 

w zakresie wiedzy: 

1. Zna terminologię używaną w 

gimnastyce korekcyjnej i odnowie 

biologicznej, 

2. Zna założenia profilaktyki zdrowotnej, 

zdrowego trybu życia i edukacji 

zdrowotnej posiada wiadomości na 

temat właściwości ruchu i zabiegów 

fizykalnych i jaki mają one wpływ na 

organizm człowieka, 

3. Wie jak nauczać różnych form ruchu i 

jak oddziaływać na uczniów dla 

osiągnięcia celów pedagogicznych i 

zdrowotnych. 

 

K_W02 
 

 

 
K_W06 

 

 

 

 

 
K_W08 

 

 

praktyka 

 

ocena z 

odpowiedz

i ustnych i 

obserwacja 

 

 

D1/15_U01 

 

 

D1/15_U02 

 

 

D1/15_U03 

 

 

 

D1/15_U04 

w zakresie umiejętności: 

4. Potrafi dobrać i zastosować metody, 

techniki i formy aktywności fizycznej 

w gimnastyce korekcyjnej oraz zabiegi 

fizykalne w odnowie biologicznej, 

5. Potrafi nauczać różnych form 

aktywności fizycznej i elementów 

techniki w popularnych dyscyplinach 

sportowych 

6. Potrafi posługiwać się przyborami i 

przyrządami stosowanymi w 

gimnastyce korekcyjnej i odnowie 

biologicznej, 

7. Potrafi opracować w formie pisemnej 

konspekt lekcji gimnastyki korekcyjnej 

i zabiegów odnowy biologicznej 

 

  K_U02 
 

 

 

K_U03 

 

 

 

 

K_U05 

 

 

K_U06 

 

 

praktyka 

 

Średnia 

ocen 

bieżących 

opiekuna 

praktyk z 

konspektó

w, 

hospitacji, 

asyst i 

prowadzeń 

oraz ocena 

hospitowan

ej lekcji 

przez 

opiekuna z 
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 ramienia 

uczelni 

 

D1/15_U03 

 

 

 

D1/15_U05 

 

D1/15_U07 

 

w zakresie kompetencji społecznych: 

8. Kreuje dobrą atmosferę i przyjazne 

stosunki między członkami grupy; 

motywuje ich i jednoczy we 

współpracy i realizacji wspólnych 

celów 

9. Zauważa potrzeby i niesie pomoc 

osobom o mniejszych predyspozycjach 

fizycznych i psychicznych oraz 

niepełnosprawnym. 

10. Zachowuje się profesjonalnie, 

przygotowuje się do pracy oraz planuje 

i realizuje swoje działania w sposób 

odpowiedzialny 

 

 

K_U03 

 

 

 

 

K_U05 

 

 

K_U07 

 

 

praktyka 

 

Aktywność

, 

obserwacja 

 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

8 

S
ta

cj
o
n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

 
Konsultacje  
 
W sumie: 
ECTS 

s. 4 s. 5 s. 4 s. 5 

10 
 

10 
0,4 

10 
 

10 
0,4 

10 
 

10 
0,4 

10 
 

10 
0,4 

B. Formy aktywności studenta 

w ramach samokształcenia 

wraz z planowaną liczbą 

godzin na każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Ćwiczenia praktyczne 
praca w bibliotece  
przygotowanie ogólne do zajęć 
przygotowanie konspektów 
praca w sieci internetowej 
w sumie:   

ECTS 

54 
10 
10 
15 
8 
 
97 
3.6 

54 
10 
10 
15 
8 
 
97 
3.6 

54 
10 
10 
15 
8 
 
97 
3.6 

54 
10 
10 
15 
8 
 
97 
3.6 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia praktyczne 
Konsultacje  
przygotowanie konspektów 

 
w sumie: 
ECTS 

54 
10 
15 

 
79 
2.8 

54 
10 
15 

 
79 
2.8 

54 
10 
15 

 
79 
2.8 

54 
10 
15 

 
79 
2.8 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia w 

ramach poszczególnych form zajęć: 

14. Organizacja placówek odnowy biologicznej (sanatorium, zakład 

przyrodoleczniczy, przychodnia, gabinet odnowy biologicznej) 

15. Zabiegi ciepłolecznicze – sauna, światłolecznictwo 

16. Zabiegi odnawiające w sporcie i ocena efektów odnawiających 

17. Masaż rodzaje  i zastosowanie w odnowie biologicznej 

18. Leczenie zimnem -  krioterapia miejscowa i ogólna 

19. Zabiegi wodolecznicze i ich zastosowanie 

20. Zajęcia kinezyterapii ogólnej i indywidualnej 

21. Zajęcia odnawiające w środowisku wodnym 
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22. Organizacja placówek gimnastyki korekcyjnej 

23. Ćwiczenia mięśni posturalnych stosowane w określonych wadach postawy 

ciała 

24. Ćwiczenia odruchu prawidłowej postawy oparte o sprzężenie zwrotne 

25. Ćwiczenia zwiększające ruchomość w stawach 

26. Ćwiczenia antygrawitacyjne i elongacyjne 

27. Ćwiczenia korekcyjne  w obwodzie stacyjnym 

28. Gry i zabawy z elementami korekcyjnymi 

29. Ćwiczenia kształtujące siłę mięśniową w gimnastyce korekcyjnej 

30. Ćwiczenia rozciągające kompensacyjno-korekcyjne 

31. Ćwiczenia oddechowe i ich zastosowanie 

32. Ćwiczenia oparte o pracę mięśni koncentryczną i ekscentryczną 

zastosowane w gimnastyce korekcyjnej 

33. Analiza efektów postępowania kompensacyjno-korekcyjnego 

 

Semestr IV – hospitowanie i asysta 

Semestr V – hospitowanie, asysta, prowadzenia 

 

Metody i techniki kształcenia:  - praktyczne: hospitowanie, asysta i prowadzenie zabiegów w odnowie biologicznej, 

wykonywanie masażu sportowego i klasycznego oraz prowadzenie 

programowanych ćwiczeń kompensacyjno-korekcyjnych. 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w tym 

zasady zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia do 

egzaminu:  

- spełnienie warunków oceny końcowej 

* Zasady udziału w poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, czy 

obecność studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek systematycznego i aktywnego uczestnictwa studenta  

Sposób obliczania oceny końcowej: Ocena końcowa jest średnią ocen z praktyki z odnowy biologicznej i gimnastyki 

korekcyjnej. Składają się na nie: 

- ocena końcowa opiekuna praktyki z odnowy biologicznej i gimnastyki korekcyjnej 

Ocena studenta dokonywana jest na podstawie punktacji w poszczególnych 

zakresach tak, aby była jednolita dla każdego studenta odbywającego praktyki w 

różnych placówkach. 

Powyższą charakterystykę i ocenę pracy studenta załączono w osobnej karcie. 

Suma punktów w poszczególnych zadaniach – 100 

Ocena bdb  -  100-90 

Ocena dst   -  59-50 

- oceny dokumentacji praktyki dokonywanej przez opiekuna praktyki z ramienia 

uczelni, 

- oceny hospitowanych zajęć przez opiekuna praktyki z ramienia uczelni 

* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na zajęciach: 

- odrobienie zaległości wynikających z uzasadnionej i zgłoszonej nieobecności w 

innym, dodatkowym terminie 

- konsultacje 

- samodoskonalenie 

 

Wymagania wstępne i dodatkowe, 

szczególnie w odniesieniu do 

sekwencyjności przedmiotów:  

Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne, rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży, 

podstawy masażu, masaż sportowy, warsztaty z gimnastyki korekcyjnej, podstawy 

kinezyterapii, diagnozowanie postawy ciała. 

Zalecana literatura: - T. Kasperczyk: Wady postawy ciała diagnostyka i leczenie, Firma Handlowo-

Usługowa „Kasper” Kraków, 2002 

- T. Kasperczyk: Ćwiczenia korektywne z elementami rehabilitacji, 

AWF Kraków 

- M. Kutzner-Kozińska: Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6 –10 letnich, 

Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Warszawa; Korekcja wad postawy, 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa. 

- K. Giermek:  Zmęczenie i regeneracja sił, Katowice, AWF, 2007 

- Barszowski P.: Wspomaganie procesu treningowego, Warszawa: COS, 2000 

- W. Kasprzak: Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA, Warszawa, PZWL, 

2010 

- W. Tomaszewski: Taping w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji, Warszawa, 

Agencja Wydawnicza Medsport, 1997  



263 
 

- M. Bondarowicz: Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej, 

Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Warszawa. 

- J. Nowotny: Ćwiczenia korekcyjne w systemie stacyjnym, AWF, Katowice, 2001. 

- E. Zeyland-Malawka: Ćwiczenia korekcyjne, AWF Gdańsk, 

- Poradnik fizjoterapeuty, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2001 

- Magiera L. (2003): Masaż sportowy z elementami odnowy biologicznej: 

Biosport, Kraków, 2011 

- S. Owczarek, M. Bondarowicz: Atlas ćwiczeń korekcyjnych, 

Warszawa : Wyd. Szkolne i Pedagog.  

- T. Podgórski: Masaż w rehabilitacji i sporcie: Wyd. AWF, Warszawa, 2001 

- A. Straburzyńska-Lupa: Fizjoterapia, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 

2003 

- G. Straburzyński: Medycyna fizykalna, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie 

PZWL, 2000 

- H. Malina: Wady kończyn dolnych, Firma Handlowo-Usługowa 

„Kassper” Kraków.. 

- T. Pokora: Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, PWSZ, 

Wałbrzych, 2002, 

- E. Mikołajewska: Kinesiotaping, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D2/1 Podstawy kształtowania zdolności wysiłkowych 
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Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Podstawy kształtowania zdolności wysiłkowych D2/1 

Nazwa przedmiotu (j. ang.):  

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/20 

Semestr: 4,5 

Koordynator przedmiotu:  

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Zapoznanie studentów ze z zasadami kształtowania zdolności wysiłkowych, w aspektach zdrowotnych i specyfiki 

różnych dyscyplin sportowych. Przygotowanie studentów do samodzielnego planowania i kontrolowania 

efektywności treningu  wytrzymałości tlenowej i beztlenowej z uwzględnieniem wieku, możliwości i poziomu 

sprawności ćwiczących. Praktyczne nauczanie ćwiczeń w różnych warunkach terenowych i na różnych przyrządach 

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć według 

planu studiów: 

st. stacjonarne sem.4 -w. 10 godz. ćw.15 godz, sem. 5 -ćw. 15 godz. 

st. niestacjonarne  sem.4-w. 10godz., ćw. 10 godz. sem. 5 ćw. 10 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia 

się  

D2/1_W01 
 
 

 

1. Wie jaki jest wpływ treningu 

wytrzymałości na zmiany fizjologiczne w 

organizmie człowieka. 

 

 

K_W04 
 

 

Ćwiczenia 

praktyczne, 

Wykład, film 

dydaktyczny  

Dyskusja, 

samodzielne 

prowadzenie zajęć, 

egzamin 

D2/1_W02 

 

2. Zna metody, formy i zasady treningu 

wytrzymałości tlenowej i beztlenowej 

 

K_W05 

 

Ćw 

praktyczne, 

Konsultacje 

Wykład 

Dyskusja, egzamin, 

Projekt planu 

treningowego 

D2/1_W03 

 

3. Zna zasady bezpieczeństwa w trakcie zajęć K_W10 Zajęcia  

praktyczne, 

konsultacje 

Samodzielne 

prowadzenie zajęć, 

egzamin 

D2/1_U01 

 

4. Potrafi samodzielnie zaplanować i kontrolować 

efektywność treningu wytrzymałości z 

wykorzystaniem różnych metod, w zależności od 

potrzeb ćwiczącego 

 

K_U06 

K_U12 

Ćwiczenia 

praktyczne, 

Dyskusja   

 

Ocena projektu i 

prowadzenia zajęć 

D2/1_U02 5.Potrafi właściwie przeprowadzić zajęcia 

kształtowania zdolności wysiłkowych o 

K_U02 Zajęcia 

praktyczne 

Ocena prowadzenia 

zajęć. Praktyka w 
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 charakterze zdrowotnym i sportowym 

 
 klubie fitness 

D2/1_K01 

 

6. Ma świadomość konieczności dbania o poziom 

sprawności fizycznej i propagowania własnym 

przykładem postępowania pro-zdrowotnego. 

K_K04 

 
Ćw. 

praktyczne 

Dyskusja , egzamin 

 

     

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

2 stacjonarne niestacjonarne 

Sem.2 Sem. 4 Sem.2 Sem.4 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia praktyczne 
Wykład 
konsultacje 

 
w sumie: 
ECTS 

15 g. 
10 g. 
2g. 

 
27g 
0,9 

15 g. 

 
5g. 

 
20 g 

0,7 

10 g. 
10g. 
2g. 

 
22 g 
0,7 

10g. 

 
5g 
 

15 g. 
0,5 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą punktów 

ECTS: 

przygotowanie ogólne  
praca w bibliotece, sieci 
 

 
w sumie:   
ECTS 

2 g. 
2 g. 

 

 
4 g. 

0,1 

5 g. 
 5 g. 
 

 
10 g. 

0,3 

5 g. 
3 g. 

 

 
8 g. 

0,3 

5 g. 
10 g. 

 

 
15 g. 

0,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 

konsultacje 

 

 

w sumie: 
ECTS 

15 g 

2 g. 

 

        

17 g 

0,6 

 

15g 
5 g.  

 

        

20 g. 

0,7 

10 g 

2 g. 

 

 

12 g. 

0,4 

 

10 g. 

5 g 

 

      

15 g 

0,5 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

Semestr 4 
1.Organizacja i założenia programowe. Bezpieczeństwo podczas treningu , dobór sprzętu, 

suplementacja, nawadnianie. 

2.Zdolności wysiłkowe – podstawowe pojęcia. Specyfika zdolności wysiłkowych, tlenowych i 

beztlenowych, ich determinanty. 

3.Energetyka wysiłku fizycznego. Obciążenia treningowe. Efekty po treningowe. 

4.Wydolność tlenowa, specyfika. VO2max. Jego zmiany pod wpływem treningu. 

5.Trening wysokogórski i w warunkach hipoksji. 

6.Plany treningowe w kształtowaniu zdolności wysiłkowych. 

7.Rozgrzewka w treningu wysiłkowym. Tok zajęć treningowych. Metodyka kształtowania 

wytrzymałości. 

8.Kształtowanie zdolności wysiłkowych z uwzględnieniem wieku, płci, sprawności fizycznej i 

budowy ciała osoby ćwiczącej.  

9.Metody i formy kształtowania wytrzymałości tlenowej. 

10.Trening wytrzymałości w terenie górskim, na stadionie, w lesie. Trening kompleksowy i 

wspomagający. 

11.Metody pośrednie, bezpośrednie i terenowe kontroli wytrzymałości tlenowej i mocy tlenowej 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

12.Trening wytrzymałości, odżywianie, kontrola masy ciała. 

13.Próg tlenowy, beztlenowy i jego wyznaczanie i zastosowanie w treningu wytrzymałości. 

14.Wykorzystanie wskaźnika tętna podczas treningu. 

15.Wydolność beztlenowa – metody, formy kształtowania szybkości i wytrzymałości 

szybkościowej. 
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16.Wytrzymałość siłowa – metody, fory kształtowania. 

17.Kontrola wydolności anaerobowej. Zasady bezpieczeństwa, interpretacja wyników, 

przeprowadzenie prób. 

18.Specyfika treningu wydolności tlenowej, beztlenowej w zależności od specyfiki dyscypliny 

sportowej. 

19.Specyfika kształtowania wytrzymałości z zastosowaniem różnych przyborów i przyrządów: 

rowery, nornic walking, rower spinningowy itp. 

20.Projektowanie, planowanie zajęć ukierunkowanych na cel prozdrowotny i sportowy. 

21.Pedagogizacja – prowadzenia zajęć wysiłkowych w różnych porach roku, w różnych 

warunkach terenowych. 

23.Doskonałość techniczna ćwiczeń i ich zastosowanie jako środków treningowych (odbici, 

lądowania, podskoki, wyskoki, zeskoki, wieloskoki, skipy, wieloboje rzutowe, „pędzel 

płotkarski”, ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne, przebieżki, rytmy). 

24.Obwód stacyjny, tor przeszkód w treningu ogólnorozwojowym i specjalnym. 

25.Ćwiczenia utylitarne w treningu osobistym (dźwiganie, noszenie, koszenie, kopanie łopatą, 

rzucanie, grabienie i inne). 

Metody i techniki 

kształcenia:  

metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne, 

metody podające: opis i objaśnienie z podkreśleniem najczęściej popełnianych 

błędów,  

materiały audiowizualne 

-wykład 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział  w planowanych zajęciach. 
Dopuszczalna jedna nieobecność na wykładach i ćwiczeniach. 
W sem. 4  przygotowanie charakterystyki zawodnika/na przykładzie własnym/, bazy 

środków treningowych oraz mikrocyklu przygotowania ogólnego. 
 W sem. 5  przygotowanie dla siebie planu treningowego w wymiarze rocznym 

uwzględniającym poszczególne rodzaje mezo i makrocykli. 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie z wykładów na podstawie 

obecności oraz zaliczenia z ćwiczeń   
* Zasady udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, 

czy obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Ocena końcowa z przedmiotu  jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych w oparciu 

o następujące kryteria: 
Frekwencja i aktywność na zajęciach: 30% 
Ocena zebranych materiałów 30% 
Ocena z wykładów 40% 
Ocena końcowa 50% z egzaminu 
                            50% z ćwiczeń  

 
* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach  oraz w treningach sekcji lekkoatletycznej. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Znajomość anatomii, fizjologii wysiłku, teorii sportu dzieci i młodzieży 

Zalecana literatura: 

 

Literatura podstawowa: 
1.Bomba T., HaffG.: Periodyzacja, teoria i praktyka w treningu. COS Warszawa 2011 
2.CabakA.,JanczakZ.,Magiera;NiemierzyckaA.,ZdrodowskaA.;Ocenaprogu 

przemian beztlenowych w warunkach laboratoryjnych-porównanie 

metod. ,Medycyna sportowa 
5,262-266,2006. 



267 
 

3.Fortuna M. Podstawy kształtowania i kontroli zdolności wysiłkowej tlenowej i 

beztlenowej. Kolegium Karkonoskie, Jelenia Góra 2008. 
4.Gabryś T/red/ Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu, PWSZ Oświęcim 

2014 
5.Górski J.: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego ,PZWL Warszaw 2002 
6.Jaskólski A., Postawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem  fizjologii człowieka, 

AWF Wrocław 2006 
7.JethonZ., Zatoń M.; Fizjologiczne podstawy rozgrzewki w sporcie. Aktywność 

ruchowa w świetle badań fizjologicznych i promocji zdrowia , AWF Wrocław,41-52, 

1998. 
Literatura uzupełniająca: 

7. Bangsbo J. Sprawność fizyczna-naukowe podstawy treningu COS Warszawa 1999 
8. Chmura J.: Szybkość w piłce nożnej , AWF Katowice 2001 
9. Skarżyński J. Maraton , Szczecin 2013 

 

 

 

 

 

 

D2/2 Trening siłowy z elementami kulturystyki 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Trening siłowy z elementami kulturystyki (D2/2) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Strength training and body building 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/20 

Semestr: 3 

Koordynator przedmiotu: Mgr Marzena Szepieniec 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Przygotowanie studenta, jako przyszłego nauczyciela lub instruktora, do samodzielnego prowadzenia zajęć z treningu 

siłowego z elementami kulturystyki w szkołach, klubach sportowych lub innych instytucjach związanych z kulturą 

fizyczną. Zapoznanie studentów z zasadami treningu siłowego, jego walorami zdrowotnymi i użytkowymi. 

Przygotowanie studentów do samodzielnego planowania i kontrolowania efektywności treningu siłowego z 

uwzględnieniem wieku, możliwości i poziomu sprawności ćwiczących. Praktyczne nauczanie ćwiczeń na 

przyrządach i z przyborami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 
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Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

st. stacjonarne sem.3 - ćw. 30 godz. 

st. niestacjonarne sem.3 - ćw. 20 godz. 

 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 
Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 
Powiązanie 

z KEU 
Forma zajęć 

dydaktycznych 
Sposób weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

D2/2_W01 

 

 

Wie jaki jest wpływ treningu siłowego na 

układ kostno-więzadłowo- mięśniowy. 

 

K_W04 

 

Ćwiczenia 

praktyczne  

 

 

 

Wypowiedzi ustne 

D2/2_W02 Zna metody, formy i zasady treningu 

siłowego. 

 

K_W09 

 

Zajęcia 

praktyczne 

 

Zaliczenie praktyczne, 

demonstracja ćwiczeń 

D2/2_W03 

 

Zna zasady bezpieczeństwa w trakcie ćwiczeń 

siłowych. 
K_W10 Zajęcia 

praktyczne 

demonstracja ćwiczeń 

wraz z opisem 

D1/2_U01  

 

Potrafi samodzielnie zaplanować i 

kontrolować efektywność treningu siłowego z 

wykorzystaniem różnych metod, w zależności 

od potrzeb ćwiczącego 

K_U02 Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Ocena samodzielnego 

prowadzenia zajęć lub 

części zajęć. Ocena 

właściwego doboru 

ćwiczeń 

D2/2_U02 

 

Potrafi właściwie zademonstrować ćwiczenia 

na określone grupy mięśniowe wykorzystując 

dostępny sprzęt. Umie udzielić poprawnego 

instruktażu. 

K_U04 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Ocena pokazu wraz z 

instruktażem 

D2/2_U03 

 

6. Potrafi opracować w formie pisemnej 

(wydruku) konspekt z treningu siłowego. 

K_U06 

 

Samodzielna 

praca studenta, 

praca w 

bibliotece. 

Ocena opracowanych 

konspektów 

 

D1/2_K01 

 

7. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, 

sprawności fizycznej i zdrowia i rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania się oraz 

prowadzenia zdrowego trybu życia. 

 

K_K01 

 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

 

Obserwacja - udział w 

dyskusjach, 

aktywność na 

zajęciach, 

uczestnictwo w 

dodatkowych 

zajęciach (np. sekcji). 

Ocena postępów 

D1/2_K02 8. Zachowuje się profesjonalnie, jest 

praktycznie przygotowany do realizowania 

zadań zawodowych w zakresie treningu 

siłowego i realizuje swoje działania w sposób 

odpowiedzialny. 

K_K09 Ćwiczenia 

praktyczne 
Sprawdzian 

praktyczny 

Aktywność na 

zajęciach. Ocena 

przygotowania do 

zajęć, terminowość 

oddawania prac, 

konspektów 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

1 stacjonarne niestacjonarne 
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A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia praktyczne 

 
w sumie: 
ECTS 

30g. 

 
30 g 

1 

20 g 

 
20 g 
0,7 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie konspektów,  
samodzielne doskonalenie umiejętności 
w sumie:   
ECTS 

2 
2 

 

2 
8 

10 
0,3 

 

 

 

 

 

 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 

Samodzielne doskonalenie umiejętności 

 przygotowanie konspektów,  

w sumie: 
ECTS 

30 g 

2 g. 

2 g. 

34 g 

1 

 

20 g 

8g. 

2 g. 

30 g. 

1 

 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

Semestr III 

 
1. Organizacja i założenia programowe. Bezpieczeństwo podczas wykonywania 

ćwiczeń. Omówienie zasad korzystania ze sprzętu wykorzystywanego podczas 

treningu siłowego. 
2. Siła mięśniowa- podstawowe pojęcia.  
3. Rozgrzewka w treningu siłowym.  
4. Zasady poprawnego wykonywania ćwiczeń bazowych, stanowiących 

podstawę każdego z rodzajów treningu: przysiad, martwy ciąg, wyciskanie 

stojąc, podciąganie na drążku, pompka i pompki na poręczach. 
5. Ćwiczenia bazowe, podział ćwiczeń ze względu na zaangażowane w ruch 

grupy mięśniowe, podział ze względu na złożoność ruchu. 
6. Ćwiczenia na wybrane grupy mięśniowe: klatka piersiowa, obręcz barkowa, 

biceps, triceps. 
7. Ćwiczenia na wybrane grupy mięśniowe: mięśnie grzbietu i karku, mięśnie 

brzucha, kończyn dolnych i obręczy biodrowej. 
8. Metoda wstępnej adaptacji, metoda body building, metoda ciężkoatletyczna. 
9. Metoda ekscentryczna, izometryczna. 
10. Zasady treningu Joe Weidera.  
11. Trening stacyjny dla początkujących i średniozaawansowanych. 
12. Programy treningowe ukierunkowane na redukcję tkanki tłuszczowej. 
13. Programy treningowe ukierunkowane na wzrost masy mięśniowej z rozkładem 

obciążeń jak w HST.  
14. Programy treningowe ukierunkowane na rozwój siły mięśniowej. 
15. Opracowanie konspektu i samodzielne prowadzenie zajęć o określonej 

tematyce. 
16. Zaliczenie zajęć. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne, 

metody podające: opis i objaśnienie z podkreśleniem najczęściej popełnianych 

błędów,  

metody eksponujące: pokaz, analiza błędów na podstawie zapisu video 



270 
 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem zajęć. 

Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Zaliczenie 

praktyczne - sprawdzające znajomość prawidłowej techniki i metodyki nauczania 

elementów umiejętności specjalnych. Pozytywny wynik testów sprawdzających 

stopień opanowania elementów techniki ćwiczeń siłowych. Właściwe opracowanie 

konspektów o określonej tematyce – rozgrzewka siłowa RAMP. 

* Zasady udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, 

czy obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Ocena końcowa z przedmiotu, jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych w oparciu 

o następujące kryteria: 
Frekwencja i aktywność na zajęciach: 20% 
Ocena poziomu umiejętności technicznych na podstawie testów (prawidłowy pokaz) 

30% 
Ocena konspektów i samodzielnego prowadzenia zajęć: 25% 
Ocena wiedzy teoretycznej: 25 %  

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach i samodoskonalenie na zajęciach dodatkowych (np. sekcja 

kulturystyki), opracowanie konspektu i prowadzenie zajęć ze studentami  

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

elementarne umiejętności w zakresie techniki ćwiczeń na przyrządach i z przyborami z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

Zalecana literatura: 

 

Literatura podstawowa: 
1. Bompa Tudor O., Haff Gregory G.: Periodyzacja teoria i metodyka treningu, 

Centralny Ośrodek Sportu. Warszawa 2011. 
2. Delavier F: Atlas Treningu Siłowego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL W-wa 2008 
3. Demeilles L., Kruszewski M.:Kulturystyka dla każdego. Wyd. Siedmiorog, Wrocław 

2005. 
4. Jasiak H.: Kulturystyka poradnik metodyczny. Wyd. TKKF. Warszawa 1981 
5. Starrett K.: Bądź sprawny jak lampart. Wyd.Galaktyka, Wydanie I, dodruk 2016 
Literatura uzupełniająca: 
1. Kruszewski M.: Metodyka i dietetyka w sportach siłowych. Centralny Ośrodek 

Sportu, Biblioteka Trenera. Warszawa 2007. 
2. Kruszewski M.: Podnoszenie ciężarów i kulturystyka. Centralny Ośrodek Sportu, 

Biblioteka Trenera. Warszawa 2005 
3. Trzaskoma Ł., Trzaskoma  Z.: Kompleksowe zwiększanie siły mięśniowej 

sportowców. Centralny Ośrodek Sportu. Warszawa 2001. 
4. Weider J.:. Kulturystyka – system Joe Weidera. Comes, Warszawa 1993. 
5. Zając A, Wilk M, Poprzęcki S, Bacik B.: Współczesny trening siły mięśniowej. AWF 

Katowice 2009. 

 

 

 

 
 

D2/3 Trening funkcjonalny 
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Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Trening funkcjonalny (D2/3) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Functional training 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: Polski 

Rok akademicki: 2020/21 

Semestr: 4 

Koordynator przedmiotu: Dr hab. prof.nadz. Sławomir Drozd 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Zapoznanie studentów ze specyfiką i zasadami treningu funkcjonalnego. Przygotowanie studentów do 

samodzielnego opracowania planu treningowego z wykorzystaniem różnych przyrządów i przyborów. 

Zaznajomienie studentów z techniką ćwiczeń i możliwościami wykorzystania treningu funkcjonalnego w 

kształtowaniu zdolności motorycznych na przykładzie różnych dyscyplin sportu.   

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć według 

planu studiów: 

Stacjonarne- ćw. 30 godz. 

Niestacjonarne- ćw. 15 godz. 

 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia 

się  

D3_W01 
 

 
 

1. Wie jaki jest wpływ treningu siłowiego na 

układ kostno-więzadłowo-mięśniowy.  

K_W04 Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Zaliczenie 

praktyczne, 

demonstracja  

ćwiczeń  

D3_W02 

 

2. Zna metody, formy i zasady treningu 

funkcjonalnego. 

 

K_W08 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Zaliczenie 

praktyczne, 

demonstracja  

ćwiczeń 

D3_W03 

 

3. Zna zasady bespieczeństwa w trakcie treningu 

funkcjonalnego.  
K_W11 Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Zaliczenie 

praktyczne, 

demonstracja  

ćwiczeń 

D3_U01  

 

4.  Potrafi samodzielnie zaplanować i kontrolować 

efektywność treningu funkcjonalnego z 

wykorzystaniem różnych metod, w zależności od 

potrzeb ćwiczącego. 

 

K_U02 Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Zaliczenie 

praktyczne, 

demonstracja  

ćwiczeń 

D3_U02 

 

5. Potrafi właściwie zademonstrować ćwiczenia 

wykorzystując dostępny sprzęt. Umie udzielić 

poprawnego instruktażu. 

K_U04 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Zaliczenie 

praktyczne, 

demonstracja  
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 ćwiczeń 

D3_K01 

 

6. Jest praktycznie przygotowany do realizowania 

zadać zawodowych w zakresie treningu 

funkcjonalnego. 

 

K_K09 

 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

 

Zaliczenie 

praktyczne, 

aktywność na 

zajęcia 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

2 Stacjonarne Niestacjonarne 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia praktyczne 
konsultacje 
 
w sumie: 
ECTS 

30 g. 

2 g 

32 g 

1,3 

15 g 

5 g. 

20 g. 

0,7 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą punktów 

ECTS: 

przygotowanie ogólne  
przygotowanie konspektów,  
samodzielne doskonalenie umiejętności 

 
w sumie:   
ECTS 

2 

2 

15 

19 

0,7 

5 

2 

25 

32 

1,3 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 

Samodzielne doskonalenie umiejętności 

 przygotowanie konspektów,  

w sumie: 
ECTS 

30g 

15g 

2g 

47  

1,8 

15 g. 

25g 

2g. 

42 

1,7 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

1. Zasady treningu funkcjonalnego. Jego specyfika i możliwości zastosowania. 

2. Bezpieczeństwo podczas wykonywania ćwiczeń. Omówienie zasad korzystania ze 

sprzętu wykorzystywanego podczas treningu funkcjonalnego. 

3. Podstawy treningu funkcjonalnego – rozgrzewka. 

4. Omówienie podstawowych i zaawansowanych ćwiczeń przy użyciu: kettlebells, 

powerbag, sandbag, bossu, taśm oporowych. 

5. Przykłady ćwiczeń z wykorzystaniem piłek lekarskich slam ball oraz swiss ball. 

6. Trening piyometryczny – zasady, formy możliwości wykorzystania w różnych  

dyscyplinach. 

7. Ćwiczenia stabilizacji równowagi, czucia głębokiego. 

8. Trening funkcjonalny w treningu obwodowym. 

9. Programy treningowe w różnych dyscyplinach sportowych. 

10.  Opracowanie konspektu i samodzielne prowadzenie zajęć o określonej tematyce. 

11.  Zaliczenie zajęć. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne, 

metody podające: opis i objaśnienie z podkreśleniem najczęściej popełnianych 

błędów, pokaz 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem zajęć. 

Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze.  
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* Zasady udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, 

czy obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Ocena końcowa z przedmiotu (zarówno w semestrze I jak i II), jest średnią 

arytmetyczną ocen wystawionych w oparciu o następujące kryteria: 
Zaliczenie praktyczne – 30% 
Obecność na zajęciach – 20% 
Ocena z przeprowadzenia zajęć – 30% 
Aktywność na zajęciach – 20% 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach i samodoskonalenie na zajęciach dodatkowych. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Znajomość anatomii, fizjologii, bhp, teorii treningu 

Zalecana literatura: 

 

Literatura podstawowa: 
1. Bompa Tudor O., Haff Gregory G.: Periodyzacja teoria i metodyka treningu, Centralny 

Ośrodek Sportu, Warszawa 2011. 

2. Santana Juan Carlos: Trening funkcjonalny. JCS 2016 
3. Starrett K.: Bądź sprawny jak lampart. Wyd. Galaktyka, Wydanie I, dodruk 2016 

Literatura uzupełniająca: 

1. Michale Boyle: Nowoczesny trening funkcjonalny trenuj efektywniej i zmniejsz 

ryzyko kontuzji. MB 2019 
 

D2/4 Aqua fitness trening 

 
Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Aqua Fitness Trening (D2/4) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Aqua Fitness Trening 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/20 

Semestr: 6 

Koordynator przedmiotu: mgr Adela Jabłecka 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  
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Wykształcenie u studentów umiejętności doboru odpowiednich ćwiczeń i przyborów do treningu rekreacyjnego w 

wodzie. Przygotowanie studentów do samodzielnego opracowania układów w płytkiej i głębokiej wodzie. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć według 

planu studiów: 

st. stacjonarne sem.6- ćw. 10 godz. 

st. niestacjonarne sem.6 ćw.10 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia 

się  

D2/4_W01 
 
 

Wiedza: 

1. Student zna terminologię i stosuje specyficzne 

nazewnictwo dla treningu Aqua.  

 

 

 
K_W02 

 

Ćwiczenia 

praktyczne, 

pokaz 

 

Nazewnictwo 

kroków w 

Aquafitness-

podczas 

prowadzenia. 

Dobór ćwiczeń na 

zaangażowanie 

pracy grup mięśni 

wypełnienie 

schematów. 

D2/4_W01 
 
 

2. Posiada podstawową wiedzę o wpływie 

środowiska wodnego na organizm 

ćwiczących. 

K_W04 

 
Ćwiczenia 

praktyczne, 

Odpowiedzi ustne 

D2/4_U01 

 

3. Potrafi opracować i przeprowadzić trening 

w wodzie zorientowany na założony cel 
K_U02 Zajęcia 

praktyczne,  

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć 

lub części zajęć. 

Ocena właściwego 

doboru środków 

dydaktycznych 

D2/4_U02 

 

4. Prawidłowo demonstruje ćwiczenia w rytm 

muzyki  
K_U04 Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Ocena 

prowadzenia 

treningu w wodzie 

płytkiej. 

do muzyki /utwór 

muzyczny-set na 

poszczególne 

grupy mm/ 

C24_K01 5. Jest przygotowany do pracy z ludźmi w różnym 

wieku w obszarze kultury fizycznej i pełnieniu roli 

animatora różnych form aktywności fizycznej w 

swoim środowisku- rodzinnym i lokalnym. 

K_K02 Ćwiczenia 

praktyczne 
Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć 

lub części zajęć. 

Ocena właściwego 

doboru środków 

dydaktycznych 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

1 stacjonarne niestacjonarne 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

Ćwiczenia praktyczne 
konsultacje 

 
w sumie: 

10 
5 

 
15 

10 
5 
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ramach tych zajęć: ECTS 0,5 15 
0,5 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą punktów 

ECTS: 

przygotowanie ogólne  
samodzielne doskonalenie umiejętności 
przygotowanie układu 
w sumie:   
ECTS 

2 
10 
5 

17 
0,5 

2 
10 
5 

17 
10,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 

Samodzielne doskonalenie umiejętności 

przygotowanie układu 
 

w sumie: 

ECTS 

10 

10 

5 

25 

1 

 

 

10 

10 

5 

25 

1 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

Wprowadzenie. Film. 

Ćwiczenia audytoryjne i warsztatowe: 
1.  Zalety aqua fitnessu. Fizyczne właściwości wody. Ćw. Oswojenie z wodą i 

rozwijanie poczucia bezpieczeństwa. Rozgrzewka. Jogging w wodzie. 

2. Sposoby doboru obciążenia. Akcesoria. Środowisko basenu. Muzyka. 

Komunikacja. Ćw. kroki podstawowe. Kombinacje w Aqua aerobiku. 

3. Przeciwwskazania do ćwiczeń w wodzie. Grupy docelowe. Zasady 

bezpieczeństwa. Rodzaje treningu w wodzie. Ćwiczenia ukierunkowane na 

obniżenie poziomu tkanki  tłuszczowej. 

4. Metody treningowe. Poziom wytrenowania uczestników a dobór zajęć. Trening 

wzmacniający układ mięśniowy. 

5. Różnice funkcjonowania organizmu w środowisku wodnym i poza nim.  

Sposoby intensyfikacji zajęć.  Trening interwałowy. Ćwiczenia rozluźniające i 

relaksacyjne. 

6. Mechanika ruchów izolowanych. Trening korygujący postawę. 

7. Demonstracja prowadzenia części lekcji treningowych. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

- ćwiczenia praktyczne; warsztatowe 

-film 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem zajęć. 

Prawidłowe opracowanie i poprowadzenie zajęć ruchowych w wodzie 

* Zasady udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, 

czy obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Ocena końcowa przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych w oparciu 

o następujące kryteria: 
Frekwencja na zajęciach: 25% 
Ocena poziomu umiejętności technicznych 30% 
Aktywność na zajęciach: 15% 
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Ocena samodzielnie prowadzonych zajęć- 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA PRZEDMIOTU 
 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Wspomaganie procesu treningowego, D2/5 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Training support 

Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Stadia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 3 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/21 

Semestr: 5, 6 

Koordynator przedmiotu: Dr Łukasz Wojtyczek 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Sposoby wspomagania i podnoszenia efektywności procesu treningowego. Wpływ na proces 

treningowy następujących działań: sposób odżywiania, masaż, odnowa biologiczna. Wybrane techniki 

masażu, ćwiczeń kinezyterapeutycznych i zabiegów fizykoterapeutycznych. Obsługa urządzeń 

stosowanych w odnowie biologicznej.  

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

Studia stacjonarne: sem. 5: wykład 5g, ćwiczenia audytoryj-ne 10g; 

sem. 6: wykład 10g, ćwiczenia audytoryjne 20g. 

Studia niestacjonarne: sem. 5: wykład 5g, ćwiczenia audyto-ryjne 

10g; sem. 6: wykład 5g, ćwiczenia audytoryjne 10g. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązani

e z KEU 

Forma zajęć 

dydaktyczny

ch 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny 

efektów 

uczenia się  
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D1/5_W01 Student zna wpływ diety,  masażu i 

czynników fizykalnych na organizm 

ludzki i ich wspomagające działanie. 

K_W04 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

konsultacje 

Odpowiedź 

ustna, praca 

pisemna, 

zaliczenie 

ćwiczeń, 

egzamin. 

D1/5_W02 Student zna rodzaje diet, masażu i 

zabiegów fizykalnych  stosowanych w 

procesie treningowym. 

K_W05 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

konsultacje 

Odpowiedź 

ustna, praca 

pisemna, 

zaliczenie 

ćwiczeń, 

egzamin. 

D1/5_W03 Student zna wskazania i 

przeciwwskazania do masażu i 

zabiegów fizykalnych. 

K_W06 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

konsultacje 

Odpowiedź 

ustna, praca 

pisemna, 

zaliczenie 

ćwiczeń, 

egzamin. 

D1/5_U01 Student potrafi praktycznie wykonywać 

masaż,  wybrane ćwiczenia i zabiegi 

oraz obsługiwać urządzenia. 

K_U02 Ćwiczenia 

audytoryjne 

konsultacje 

Kontrola 

praktycz-

nych umie-

jętności 

studenta 

D1/5_U02 Student potrafi dobrać rodzaj diety, 

masażu i zabiegu dla potrzeb 

wspomagania treningu. 

K_U02 Ćwiczenia 

audytoryjne 

konsultacje 

Kontrola 

trafności 

doboru 

oddziały-

wań wspo-

magających 

trening 

D1/5_U03 Student potrafi przygotować stanowisko 

i urządzenie oraz osobę poddawaną 

zabiegowi. 

K_U05 Ćwiczenia 

audytoryjne 

konsultacje 

Kontrola 

praktycz-

nych umie-

jętności 

studenta 

D1/5_K01 Student potrafi przewidzieć 

konsekwencje przeciążenia i zmęczenia 

oraz roli odżywiania, masażu i odnowy 

biologicznej w usuwaniu ich skutków  -  

propaguje tę wiedzę w społeczeństwie. 

K_K05 Ćwiczenia 

audytoryjne 

konsultacje 

Ocena zaa-

ngażowania 

studenta w 

dyskusję i 

działań 

prospołecz-

nych 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

3 Stacjonarne Niestacjonar

-ne 

sem. 

5 

sem. 

6 

sem. 

5 

sem. 

6 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład  

 

Ćwiczenia audytoryjne 

 

Konsultacje 

5g 

 

10g 

 

5g 

10g 

 

20g 

 

5g 

5g 

 

10g 

 

5g 

5g 

 

10g 

 

5g 
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w sumie: 

ECTS 

 

20g 

1 

 

25g 

1 

 

20g 

1 

 

20g 

1 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Praca w bibliotece 

 

Przygotowanie prac pisemnych 

 

Samodzielne doskonalenie 

umiejętności 

 

w sumie: 

ECTS 

5g 

 

5g 

 

 

5g 

 

 

15g 

0,5 

5g 

 

5g 

 

 

5g 

 

 

15g 

0,5 

5g 

 

5g 

 

 

5g 

 

 

15g 

0,5 

5g 

 

5g 

 

 

10g 

 

 

20g 

0,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia audytoryjne 

 

Konsultacje 

 

Samodzielne doskonalenie 

umiejętności 

 

w sumie: 

ECTS 

10g 

 

5g 

 

5g 

 

 

20g 

1 

20g 

 

5g 

 

5g 

 

 

30g 

1,5 

10g 

 

5g 

 

5g 

 

 

20g 

1 

10g 

 

5g 

 

10g 

 

 

25g 

1,5 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia w 

ramach poszczególnych form 

zajęć: 

Wykłady: 

Odnowa biologiczna – podstawowe definicje, zakres działania,  środki 

odnowy biologicznej. Rola odnowy biologicznej w procesie treningowym. 

Zmęczenie i wypoczynek. Wysiłek fizyczny i restytucja powysiłkowa. 

Regeneracja sił. Kinezyterapia w odnowie biologicznej. Fizykoterapia i jej 

związek   z odnową biologiczną.   Zastosowanie wybranych  zabiegów 

fizykalnych w zależności od potrzeb odnowy biologicznej i procesu 

treningowego.  Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów  oraz środki 

ostrożności. Żywienie. Rodzaje diet. Odżywianie w warunkach zwiększonej 

aktywności fizycznej. Zapotrzebowanie energetyczne przy różnych 

rodzajach wysiłku fizycznego. Wartości kaloryczne pokarmów. Masaż i jego 

rodzaje. Oddziaływanie masażu na tkanki. Masaż sportowy. Masaż w 

odnowie biologicznej i we wspomaganiu procesu treningowego. 

Ćwiczenia: 

Technika i metodyka wykonywania wybranych ćwiczeń leczniczych i 

zabiegów fizykalnych stosowanych w celu wspomagania procesu 

treningowego. Praktyczna nauka obsługiwania wybranych urządzeń i 

wykonywania zabiegów: światłolecznictwa (światło spolaryzowane), 

magnetostymulacji, termoterapii (ciepłolecznictwo i leczenie zimnem), 

sonoterapii. Techniki relaksacji mięśni. Techniki masażu. Rodzaje chwytów 

w masażu. Metodyka wykonywania masażu poszczególnych grup 

mięśniowych. Rodzaje diet stosowanych w żywieniu człowieka. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Wykład, ćwiczenia audytoryjne, nauka obsługi urządzeń, nauka 

wykonywania zabiegów z zakresu odnowy biologicznej i masażu. 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także warunki 

dopuszczenia do egzaminu:  

Obecność i aktywny udział w zajęciach, przygotowywanie prac pisemnych i 

prezentacji ustnych. Zaliczenie z umiejętności wykonywania zabiegów. 

Zaliczenie końcowe i egzamin o charakterze teoretycznym i praktycznym. 

Zaliczenie i egzamin poprawkowy teoretyczny i praktyczny. 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Student ma prawo do 

jednej nieusprawiedliwionej nieobecności w czasie semestru. Ewentualne 

następne dwie nieobecności muszą być zaliczone w czasie konsultacji. 
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obowiązkowa: 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Sem. 1: ocena z ćwiczeń: 100% 

Sem. 2: ocena z ćwiczeń: 50%, ocena z egzaminu: 50% 

Kryteria wystawienia oceny z ćwiczeń: frekwencja-25%, praca pisemna-

25%, zaliczenie końcowe-25%, aktywność na zajęciach-25%. 

Ocena końcowa: oceny z ćwiczeń po 25%, ocena z egzaminu 50% 

* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach, samokształcenie w bibliotece, przygotowanie pracy 

pisemnej. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do sekwencyjności 

przedmiotów:  

Wiedza z anatomii, fizjologii i edukacji zdrowotnej. 

Zalecana literatura:   

Podstawowa: 1. Barszowski P. Wspomaganie procesu treningowego. 

   Warszawa COS 2000. 

2. Gieremek K., Dec L. Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa 

    biologiczna. Has-Med. s.c., Katowice 2000. 

3. Kasprzak W., Mańkowska A., Fizykoterapia, medycyna 

    uzdrowiskowa i SPA. PZWL 2008. 

4. Zembaty A. Kinezyterapia. Wydawnictwo Kasper. 2003. 

5. Ziemlański S. Zarys fizjologii żywienia człowieka. Warszawa 

    AWF 1987. 

6. Ziemlański S. Zalecenia żywieniowe i zdrowotne dla 

    sportowców. COS 1997. 

7. Celejowa I. Żywienie w sporcie. PZWL Warszawa 2008. 

8. Magiera L. Masaż sportowy z elementami odnowy biologicznej. 

    Kraków Biosport 2003. 

Uzupełniająca: 1. Kruszewski M. Metody treningu i podstawy żywienia w 

    sportach siłowych. Warszawa COS 2007. 

2. Mikołajewska E., Fizykoterapia dla praktyków. PZWL 

    2011. 

3. Szczegielniak J., Fizykoterapia w praktyce. Politechnika 

    Opolska 2005. 

4. Zborowski A. Masaż klasyczny. Kraków AZ 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D2/6  Techniki relaksacyjne 

Informacje ogólne 
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Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Techniki relaksacyjne D2/6  
 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Relaxation method  
 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Pierwszego stopnia (poziom 6) 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Studia stacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: Polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: V 

Koordynator przedmiotu: Mgr Stanisława Olszyk 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Celem przedmiotu  jest: 

teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do samodzielnej realizacji zajęć o charakterze 

relaksacyjnym z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Zapoznanie studentów z tematyką 

dotyczącą stresu, sposobom jego zapobiegania i redukcji, relaksu, metod i technik relaksacyjnych, 

oraz wpływu relaksacji na zdrowie psychosomatyczne człowieka.  

Przedstawienie metodyki nauczania technik relaksacyjnych, ćwiczeń i tańców z zakresu relaksacji.  

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się na poziomie wiedzy. 

Przyswojenie przez studentów podstawowej wiedzy o stresie i metodach redukcji. Znajomość 

procesów poznawczych, emocjonalnych, motywacyjnych.  

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się na poziomie umiejętności 

zapewniają studentom wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktycznym, codziennym działaniu oraz 

praktyce pedagogicznej. Student potrafi opisywać poszczególne procesy poznawcze, emocjonalne i 

motywacyjne odnośnie samego siebie oraz innych. Student umie sprawnie komunikować się z ludźmi w 

oparciu o różne formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej, skutecznie (nieagresywnie) porozumiewać 

się w sytuacjach konfliktowych. Posiada umiejętności radzenia sobie z trudnościamioraz stresem. 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się na poziomie kompetencji 

społecznych. wiedza i umiejętności poszerzą zakres pracy nauczyciela. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

Studia stacjonarne - ćwiczenia praktyczne 15 g. 

Studia niestacjonarne- ćwiczenia audytoryjne 10 g. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Symbol 

efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązani

e z KEU 

Forma zajęć 

dydaktyczny

ch 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny 

efektów 

uczenia się  

K_W02 1.Zna terminologię używaną w naukach o 

kulturze fizycznej i naukach o zdrowiu 
P6U_W ćwiczenia  

praktyczne 
aktywność 

podczas 

zajęć.  
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K_W06 

 

 

Zna założenia profilaktyki zdrowotnej, 

zdrowego trybu życia i edukacji 

zdrowotnej. Wie jak aktywnie 

wypoczywać i jak regenerować organizm 

po wysiłku. 

 

P6U_W 

Ćwiczenia  

praktyczne 

aktywność 

podczas 

zajęć.  

 

 

K_W06 

 

Rozumie znaczenie i konieczność 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa w 

procesie pedagogicznym i wie jak reagować 

w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia 

człowieka. 

P6U_W Ćwiczenia  

praktyczne 

Prowadzenie 

fragmentu 

zajęć 

K_U12 

 

W oparciu o wiedzę teoretyczną potrafi 

podejmować działania diagnostyczne, 

profilaktyczne i edukacyjne odpowiadające 

potrzebom jednostki oraz grupy społecznej 

P6U_U Ćwiczenia  

praktyczne 

Prowadzenie 

fragmentu 

zajęć 

K_K02 

 

Jest przygotowany do pracy z ludźmi w 

różnym wieku w obszarze kultury 

fizycznej i pełnieniu roli animatora 

różnych form aktywności fizycznej w 

swoim środowisku- rodzinnym i 

lokalnym. 

P6U_K Ćwiczenia  

praktyczne 

Aktywność 

podczas 

zajęć  

 

K_K03 

 

Kreuje dobrą atmosferę i przyjazne 

stosunki między członkami grupy. 

Motywuje ich i jednoczy we współpracyi 

realizacji wspólnych celów. 

P6U_K Ćwiczenia  

praktyczne 

Aktywność 

podczas 

zajęć  

 

K_K07 

 

Zachowuje się profesjonalnie, 

przygotowuje się do pracy oraz planuje i 

realizuje swoje działania w sposób 

odpowiedzialny i przedsiębiorczy. 

P6U_K Ćwiczenia  

praktyczne 

Aktywność 

podczas 

zajęć  

 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

1 (A+B) 

S
ta

cj
o
n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n
ar

n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia praktyczne 

 

w sumie: 

ECTS 

15  g 

 

15g 

0,5 

10 g 

 

10 g 

0,4 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie do ćwiczeń 

Samodzielne doskonalenie technik 

 

w sumie: 

ECTS 

2  g 

10 g 

 

12 g 

0,5 

2 g 

15 g 

 

17g 

0,6 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana 

z tym liczba punktów 

ECTS: 

Ćwiczenia praktyczne 

Samodzielne doskonalenie technik 

 

w sumie: 

ECTS 

15g 

10 g 

 

25 g 

1 

 

10 g 

15 g 

 

25g 

1 
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Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

 
 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

Ćwiczenia praktyczne - Semestr VI  

1.Stres i jego rodzaje. Specyfikacja treningów relaksacyjnych i nie 

-które psychologiczne mechanizmy mobilizacji i relaksacji organizmu 

2. Znaczenie i zastosowanie relaksacji w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. 

Ćwiczenia świadomości ciała – naprężenia i rozluźnienia, rozciągania i wzmacniania 

różnych grup mięśniowych, prawidłowej postawy i równowagi 
3. Trening mentalny, jego cele i struktura. Wizualizacja, jako podstawowa forma treningu 

ideomotorycznego.  

4. Podstawowe techniki relaksacyjne. Treningi relaksacyjne: Schultza, Jacobsona, 

Lazarusa, eutoniczny.  

5. Ćwiczenia z zakresu: Wizualizacji, Afirmacji, Medytacji. Ćwiczenia relaksacyjne z 

przyborami. Ćwiczenia relaksująco-koncentrujące.  

6. Joga – przykład techniki relaksacyjnej opartej na systemie orientalnym. Relaksacja 

oddechowa. Ćwiczenia z elementami masażu.  

7. Znaczenie muzyki w zajęciach relaksacji. Muzykoterapia. 
Metody i techniki 

kształcenia:  

 
prezentacja multimedialna, dyskusja, praca w grupach.  

 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także 

warunki dopuszczenia do 

egzaminu: 

Zaliczenie  

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną 

nieobecność. 

Zalecana literatura: 1.KRONENBERGER Małgorzata : Muzykoterapia : wykorzystanie technik aktywnych i 

receptywnych w profilaktyce stresu. - Łódź : Global Enterprises, 2004  

2. DIEKEMPER Elisa : Więcej niż wyciszenie : znaczenie i przebieg podróży w krainę 

fantazji oraz ich praktyczne wykorzystanie : poradnik dla rodziców i wychowawców. - 

Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2005  

3. Kulmatycki L., Lekcja relaksacji, AWF, Wrocław, 2002  

4. Klaus W. Vopel, Dzieci bez stresu, Jedność, Kielce, 2000  

 

D2/7 Trening zdrowotny 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Trening zdrowotny (D2/7) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Health training 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/20 
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Semestr: 3 

Koordynator przedmiotu: mgr Edyta Nizioł-Babiarz 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Cel przedmiotu: Zainteresowanie studentów sprawami zdrowia oraz ukazanie wiodącej roli aktywności fizycznej w 

zdrowym stylu życia, a także zagrożeń wynikających z braku tej aktywności. Wskazanie potrzeby promocji 

zachowań prozdrowotnych w różnych środowiskach. Zapoznanie studenta z metodami, formami i środkami 

stosowanymi do realizacji treningu zdrowotnego ukierunkowanego na podniesienie poziomu poszczególnych 

zdolności motorycznych. Wyposażenie słuchaczy w umiejętność diagnozowania i interpretacji wyników sprawności 

i aktywności fizycznej dla osób zróżnicowanych wiekowo. Zaznajomienie studentów z zasadami planowania i 

programowania jednostek treningowych w treningu zdrowotnym. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

st. stacjonarne sem. 3- ćw. 15 godz. 

st. niestacjonarne sem. 3.-ćw.15 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 
Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 
Powiązanie 

z KEU 
Forma zajęć 

dydaktycznych 
Sposób weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

D2/7_W01 

 

 

 

1. Student wie jakie zmiany fizjologiczne 

zachodzą w organizmie człowieka podczas 

treningu ukierunkowanego na zdrowie. Zna 

wskazania i przeciwskazania do aktywności 

fizycznej osób w różnym wieku. 

 

K_W04 

 

 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne,  

 

 

Ocena z kolokwium, 

aktywność na 

zajęciach 

D2/7_W02 

 

2. Student zna metody kontroli sprawności 

fizycznej człowieka i metody, formy, środki i 

sposoby kształtowania zdolności motorycznych   

K_W05 

 

Zajęcia 

praktyczne, 

teoretyczne  

 

Ocena z kolokwium 

aktywność na 

zajęciach 

D2/7_W03 

 

3. Zna założenia profilaktyki zdrowotnej, 

zdrowego trybu życia i edukacji zdrowotnej. 

Zna podstawowe zasady treningu zdrowotnego. 

K_W06 Ćwiczenia 

praktyczne 
Ocena z kolokwium  

D2/7_U01 4. Potrafi komunikować się z jednostką, 

sprawdzić i określić potrzeby jednostki i grupy 

w zakresie treningu zdrowotnego. Ma 

pogłębioną wiedzę dotyczącą diagnozowania, 

prognozowania, planowania i realizacji w 

zakresie indywidualnych potrzeb osób 

aktywnych ruchowo.  

K_U01 Ćwiczenia 

praktyczne 
Znajomość metod 

oceny sprawności 

fizycznej. 

Znajomość obciążeń 

w treningu 

zdrowotnym 

D2/7_U02  

 

5. Potrafi dobrać i zastosować metody, formy i 

środki w zakresie treningu zdrowotnego 
K_U02 Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Ocena właściwego 

doboru metod, 

sprzętu, w treningu 

zdrowotnym 

D2/7_U03 

 

6. Posiada podstawowe umiejętności z zakresu 

prowadzenia badań, analizowania danych, 

wyciągania wniosków oraz ich prezentowania. 

K_U09 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Ocena umiejętności 

wykorzystania 

narzędzi 

diagnostycznych i 

interpretacji 

wyników. 

D2/7_K02 7. Jest przygotowany do pracy z ludźmi w 

różnym wieku w obszarze kultury fizycznej 
K_K02 Ćwiczenia 

praktyczne 
Obserwacja udział w 
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dyskusjach, 

aktywność na 

zajęciach 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

1 stacjonarne niestacjonarne 

 

 

 
15 g. 
5 g. 
20 g 
0,5 

 

 

 
15 g. 
5 g. 
20 g 
0,5 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

 
Ćwiczenia praktyczne 
konsultacje 
w sumie: 
ECTS 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie ogólne  
praca w bibliotece, 
 przygotowanie testów, prób  
samodzielne doskonalenie umiejętności 
 
w sumie:   
ECTS 

4 g. 
4 g. 
4 g 
3 g. 
15 g. 
0,5 
1 

5 g. 
5 g. 
3 g 
5g 
20 g. 
0,5 
1 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 

konsultacje 

Samodzielne doskonalenie umiejętności 

 

w sumie: 
ECTS 

15 g 

5 g. 

5 g. 

 

25 g 

1 

10 g 

5 g. 

10 g 

 

25 g. 

1 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

1. Podstawy, definicja treningu zdrowotnego i jego etapowość.  Rola aktywność 

fizycznej w budowaniu i realizacji modelu zdrowego stylu życia oraz zapobieganiu 

chorobom cywilizacyjnym. Zmiany w organizmie pod wpływem treningu. 

2. Wskazania i przeciwwskazania do treningu zdrowotnego oraz zagrożenia 

wynikające ze zbyt dużych obciążeń i hipokinezji. 

4. Kryteria skuteczności treningu zdrowotnego. Podstawowe mierniki zdrowia 

fizyczne, podstawowe testy 

5. Kryteria objętości i intensywności – tętno treningowe (HR). Nauka oceny 

intensywności ćwiczeń zastosowanie skali Borga 

5. Obliczanie wydatku energetycznego. Związki HR z VO2max.  

6. Programowanie objętości, intensywności i częstości treningów. Rejestracja 

obciążeń dla potrzeb treningu zdrowotnego. Kontrola treningu. 

7.Tworzenie zestawu ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne a także 

ułatwiające utrzymanie prawidłowej postawy. 

 

Metody i techniki 

kształcenia:  

metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne, 

metody podające: opis i objaśnienie z podkreśleniem najczęściej popełnianych 

błędów,  

metody eksponujące: pokaz, analiza błędów 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem zajęć. 

Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Zaliczenie 

kolokwium sprawdzającego znajomość poznanych treści dotyczących treningu 

zdrowotnego. Przygotowanie wybranych prób, testów wysiłkowych, wskaźników 

zdrowia, obliczenia wydatku energetycznego podczas aktywności w czasie wolnym,  

postaci pisemnej przygotowanie (zeszytu).  
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* Zasady udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, 

czy obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Ocena końcowa z przedmiotu, jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych w oparciu 

o następujące kryteria: 
Frekwencja i aktywność na zajęciach: 15% 
Ocena za aktywny udział podczas zajęć 20% 
Ocena przygotowanych wskaźników do oceny zdrowia, prób i testów : 35% 
Ocena wiedzy teoretycznej: ( kolokwium pisemne) 30 %  

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach, samodoskonalenie, opracowanie prób, testów w formie 

pisemnej (zeszyt) 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Znajomość podstawowych terminów i pojęć z zakresu teorii wychowania fizycznego, 

ogólna sprawność fizyczna 
 

Zalecana literatura: 

 

Zalecana literatura 

1. Drabik J., (1995). Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa. 

AWF Gdańsk. 

2. Drabik J. (1996); Aktywność fizyczna w treningu osób dorosłych, Część I, II, 

AWF Gdańsk. 

3. Drabik J., (1997). Aktywność, sprawność i wydolność fizyczna jako mierniki 

zdrowia człowieka. AWF Gdańsk.  

4. Górski J. (2001); Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, PZWL, Warszawa. 

5. Karski J.B. i wsp. (1999). Promocja zdrowia. Warszawa: IGNIS. 

6. Kusiński H.; Trening Zdrowotny osób dorosłych, Poradnik lekarza i trenera, 

Medsportpress, Warszawa 2003 
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D2/8 Trening seniora 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Trening seniora (D2/8) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Senior training 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/21 

Semestr: 5 

Koordynator przedmiotu: Dr hab. prof.nadz. Sławomir Drozd 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Zapoznanie studentów z ogólną wiedzą dotyczącą problematyki aktywności ruchowej osób starszych w czasie 

wolnym oraz programowania treningu seniora. Uzyskanie przez studentów umiejętności planowania i prowadzenia 

zajęć ogólnokondycyjnych z osobami w wieku starszym. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć według 

planu studiów: 

st. stacjonarne - ćw. 15 godz. 

st. niestacjonarne - ćw. 10 godz. 

 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 
Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 
Powiązanie 

z KEU 
Forma zajęć 

dydaktycznych 
Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

D2/8_W01 

 

 

 

 

 

1. Wie jaki jest wpływ treningu siłowego na 

układ kostno-więzadłowo-mięśniowy.  

 

 

K_W05 

 

 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

 

Zaliczenie 

praktyczne, 

demonstracja 

ćwiczeń 
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D2/8_W02 

 

2. Zna metody, formy i zasady treningu seniora. 

 

K_W09 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Zaliczenie 

praktyczne, 

demonstracja 

ćwiczeń meczu 

D2/8_W03 

 

3. Zna zasady bezpieczeństwa w trakcie treningu 

seniora. 
K_W11 Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Zaliczenie 

praktyczne, 

demonstracja 

ćwiczeń 

D2/8_U01  

 

4.  Potrafi samodzielnie zaplanować i 

kontrolować efektywność treningu seniora z 

wykorzystaniem różnych metod, w zależności od 

potrzeb ćwiczącego. 

 

K_U02 Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Zaliczenie 

praktyczne, 

demonstracja 

ćwiczeń 

D2/8_U02 

 

5. Potrafi właściwie zademonstrować ćwiczenia 

wykorzystując dostępny sprzęt. Umie udzielić 

poprawnego instruktażu. 

 

K_U04 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Zaliczenie 

praktyczne, 

demonstracja 

ćwiczeń 

D2/8_K01 

 

6. Jest praktycznie przygotowany do realizowania 

zadań zawodowych w zakresie treningu seniora. 

 

K_K09 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Zaliczenie 

praktyczne, 

demonstracja 

ćwiczeń 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

1 Stacjonarne Niestacjonarne 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia praktyczne 
konsultacje 

 
w sumie: 
ECTS 

15 g. 

2g 

17g 

0,6 

 

10g. 

5 g 

15g 

0,5 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą punktów 

ECTS: 

przygotowanie ogólne  
przygotowanie konspektów,  
samodzielne doskonalenie umiejętności 

 
w sumie:   
ECTS 

2g 

2g 

10g 

 

14 g 

0,4 

2g 

2g 

12g 

 

16 g 

0,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 

Samodzielne doskonalenie umiejętności 

 przygotowanie konspektów,  

w sumie: 
ECTS 

15 g. 

10 g 

2g. 

27g. 

1 

10 g. 

12 g 

2 g 

24 g 

1 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

Treści kształcenia: 

 
1. Aktywność ruchowa w realizacji programu ukierunkowanego na zaspokojenie 

potrzeb zdrowotnych i spowolnienie procesów inwolucyjnych. 
2. Metody, formy i środki stosowane w prowadzeniu zajęć z osobami starszymi.  

Podstawowe zasady dotyczące bezpiecznego prowadzenia zajęć z osobami  
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starszymi. 

3. Wskazania i przeciwskazania do zajęć ruchowych oraz planowanie aktywności 

fizycznej osób w wieku starszym. Obserwacja i wywiad, jako metody poznania 

potrzeb i oczekiwań człowieka starszego. 

4. Programowanie indywidualnych obciążeń w treningu zdrowotnym osób w wieku  

starszym. 

5. Rola profilaktyki w odraczaniu procesów starzenia się człowieka. Znaczenie  

ćwiczeń równoważnych w prewencji upadków. 

6. Programowanie ćwiczeń oddechowych w profilaktyce starzenia się. Ćwiczenia 

Zapobiegające niewydolności oddechowej osób starszych. Ćwiczenia równowagi. 

7. Programowanie ćwiczeń z oporem z użyciem przyborów i przyrządów w oparciu 

o wybrane metody treningu siłowego. 

8. Gry i zabawy ruchowe w treningu osób starszych. Zajęcia terenowe kształtujące 

wytrzymałość ogólną. 

9. Ćwiczenia korygujące postawę ciała. Kształtowanie mięśni posturalnych. Obwód  

ćwiczebny, jako forma kształtowania wytrzymałości siłowej. 

10. Metody treningu wytrzymałości, gibkości i kształtowania koordynacji ruchowej  

u osób starszych. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne, 

metody podające: opis i objaśnienie z podkreśleniem najczęściej popełnianych 

błędów, pokaz 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem zajęć. 

Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze.  

* Zasady udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, 

czy obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Ocena końcowa z przedmiotu  
Zaliczenie praktyczne – 30% 
Obecność na zajęciach – 20% 
Ocena z przeprowadzenia zajęć – 30% 
Aktywność na zajęciach – 20% 

 
* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach i samodoskonalenie na zajęciach dodatkowych. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Znajomość anatomii, fizjologii, bhp, teorii treningu 

Zalecana literatura: 

 

Literatura podstawowa: 
1.  Drabik, J. (1996) Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych. AWF 

Gdańsk. 
2.  Jagier A., Kozdroń E. (1997) Metody oceny sprawności i wydolności fizycznej 

człowieka, TKKF ZG, Warszawa. 
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3.  Kozdroń E. (2004) Program rekreacji ruchowej osób starszych. Skrypt dla 

studentów wychowania fizycznego i instruktorów rekreacji ruchowej, AWF, Warszawa, 
4.  Kuński H., Janiszewski J. (1999) Medycyna aktywności ruchowej dla pedagogow. 

Warszawa. 

5.   Kuński H., Janiszewski J. (1985) Poradnik lekarski aktywności ruchowej osob w 

wieku średnim. 

PZWL Warszawa. 
6. Kuński H. (2002) Trening zdrowotny osób dorosłych, Medsportpress, Warszawa 
7.Ściepurko J. (2002) Kinezyprofilaktyka Gerontologiczna. Cz. I 

(Gerontokinezyprofilaktyka).Bydgoszcz, Wyd. Sport. 
8.Szwarc H., Wolańska T., Łobosiewicz T. (1988) Rekreacja i turystyka ludzi w 

starszym wieku, IWZZ, Warszawa. 
9. Wolański N. (2005) Rozwój biologiczny człowieka – podstawy auksologii, 

gerontologii i promocji 
zdrowia. Wydawnictwo PWN, Warszawa. 
Literatura uzupełniająca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D2/9 Trening ukierunkowany 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Trening ukierunkowany  (D2/9) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.):  

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 
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Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/20 

Semestr: 5 

Koordynator przedmiotu: dr  hab. prof. ndzw Emilian Zadarko 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do aplikowania wysiłku fizycznego, osobom z niektórymi 

dysfunkcjami narządowymi i ograniczeniami ruchowymi oraz wykorzystania aktywności ruchowej, jako środka 

przeciwdziałającego chorobom cywilizacyjnym. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć według 

planu studiów: 

st. stacjonarne sem.5- ćw. 10 godz. 

st. niestacjonarne sem.3 ćw.10 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia 

się  

D2/9_W01 Wiedza: 
1.Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą 

diagnozowania, prognozowania, planowania i 

realizacji w zakresie indywidualnych potrzeb osób 

aktywnych ruchowo. 

 
K_W05 
K_W06 

Ćwiczenia 

praktyczne, 

film 

dydaktyczny 

 

Dyskusja, 
Kolokwium 

pisemne, zaliczenie 

końcowe 

D2/9_U01 Umiejętności: 
1.Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną 

w planowaniu indywidualnych obciążeń 

treningowych z uwzględnieniem poziomu 

sprawności klienta, dysfunkcji i innych ograniczeń. 

 

K_U02 

Zajęcia 

praktyczne,  

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć. 

Opracowanie 

konspektu 

treningowego 

D2/9_U01 Kompetencje społeczne: 
1.Zachowuje się profesjonalnie, przygotowuje się 

do pracy oraz planuje i realizuje swoje działania w 

sposób odpowiedzialny. 

 
K_K07 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

Obserwacja - 

udział w 

dyskusjach, 

aktywność na 

zajęciach, 

systematyczność 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

1 stacjonarne niestacjonarne 

A. Liczba godzin kontaktowych z 

podziałem na formy zajęć oraz 

liczba punktów ECTS 

uzyskanych w ramach tych 

zajęć: 

ćwiczenia praktyczne 
konsultacje 
w sumie: 
ECTS  

10 
2 
12 
0,4 

10 
2 
12 
0,4 

B. Formy aktywności studentaw 

ramach samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą punktów 

ECTS: 

Przygotowanie ogólne do zajęć 
Praca w bibliotece  
Przygotowanie do zaliczenia 
Opracowanie konspektu 
w sumie:   
ECTS 

5 
2 
5 
2 
19 
0,6 

5 
2 
5 
2 
19 
0,6 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

Udział w ćwiczeniach 

Opracowanie konspektu 

10 

2 

10 

2 
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praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z tym 

liczba punktów ECTS: 

w sumie: 

ECTS 

12 

0,4 

12 

0,4 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

1. Aktywność ruchowa, jako środek przeciwdziałający chorobom 

cywilizacyjnym. 

2. Czynniki ryzyka chorób sercowo naczyniowych. 

3. Otyłość- klasyfikacje, przyczyny i skutki otyłości, sposoby pomiaru otyłości, 

znaczenie diety w walce z otyłością, rola aktywności ruchowej w redukcji 

nadmiernej masy ciała. Cukrzyca- definicja i klasyfikacja, rozpoznanie i 

objawy, czynniki ryzyka, powikłania przewlekłe, układ ruchu w cukrzycy. 

Zespół metaboliczny. 

4. Zespół bólowy dolnego odcinka kręgosłupa, przyczyny bólów krzyża, 

postępowanie w przypadku dolegliwości bólowych dolnego odcinka 

kręgosłupa, prewencja, świadoma higiena kręgosłupa.  

5. Ciąża-zaburzenia statyczno- dynamiczne postawy ciała, profilaktyka. 

6. Wybrane formy aktywności ruchowej ludzi otyłych, wskazania i 

przeciwwskazania do ćwiczeń fizycznych. 

7. Reakcja układu krążenia na wysiłki fizyczne u ludzi chorych na cukrzycę, 

aktywność ruchowa w leczeniu cukrzycy, formy turystyki  i rekreacji fizycznej 

wskazane dla osób z nadciśnieniem tętniczym. 

8. Wskazania i przeciwwskazania do aktywności ruchowej w zespole bólowym 

dolnego odcinka kręgosłupa, ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne w ciąży 2 

godz. 

9. Planowanie obciążeń treningowych w zakresie indywidualnych potrzeb. Profil 

sprawności prozdrowotnej. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

- metody podające: opis, prelekcja, objaśnienie lub wyjaśnienie, 
- metody problemowe: dyskusja dydaktyczna, pogadanka 
- metody praktyczne: pokaz, symulacja, ćwiczenia praktyczne, analiza materiałów 

źródłowych 
* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Pozytywna ocena z kolokwium, poprawne opracowanie konspektu zajęć  

* Zasady udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, 

czy obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem zajęć. 

Tematykę poruszaną podczas nieobecności na zajęciach należy zaliczyć podczas 

konsultacji. 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Frekwencja na zajęciach: 15% 
Ocena konspektów i samodzielnego prowadzenia zajęć: 35% 
Ocena wiedzy teoretycznej- kolokwium: 50 % 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach, opracowanie konspektu, referatu, projektu  

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 
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odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  
Zalecana literatura: 

 

Literatura podstawowa 

7. Bernas M., Łaz R., Szczeklik–Kumala Z., Czech A. , Tatoń J.: Tolerancja 

wysiłków fizycznych jako czynnik determinujący stosowanie leczenia treningiem 

fizycznym u osób z cukrzycą. Przewodnik Lekarski 2001, 4, 5, 37-43. (wersja 

elektroniczna: ttp://www.czytelniamedyczna.pl/1389,tolerancja-wysilkow-

fizycznych-jako-czynnik-determinujacy-stosowanie-leczenia-tr.html)  

8. Dziak A.: Bóle krzyża. PZWL, Warszawa 1994.  
9. Nowotny J., Saulicz.: Niektóre zaburzenia statyki ciała i ich korekcja. AWF 

Katowice 1998 

10. Kostka T.: Choroby wieku podeszłego. Wydawnictwo lekarskie PZWL. 2009 
11. Plewa M. Wybrane metody pomiaru aktywności fizycznej w otyłości. Wydaw. 

AWF, 2008  
12. Podolec P./red/; Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki, Tom 1, 2008 

13. Zadarko E.; Wpływ gimnastyki leczniczej na wybrane parametry biofizyczne u 

kobiet w ciąży. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2011 
Literatura uzupełniająca 
1. Plewa M., Markiewicz A.: Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu 

otyłości. Forum medycyny rodzinnej, 2007, 1, 1, 35-44. 

 

D2/10 Zarządzanie klubem fitness 
 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Zarządzanie Klubem Fitness/D2/10 

Nazwa przedmiotu (j. ang.):  

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/20 

Semestr: 6 

Koordynator przedmiotu: Mgr Andrzej Zatorski 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Zaznajomienie studentów z uwarunkowaniami prowadzenia działalności gospodarczej. 

Przedstawienie mechanizmów funkcjonowania i rozwoju klubów Fitness 

Ocena rynku usług sportowo-rekreacyjnych 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć według 

planu studiów: 

st. stacjonarne sem.6 ćw.15 godz. 

st. niestacjonarne sem.6 ćw.10 godz. 
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Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia 

się  

D2/10_W01 

 

1. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form 

indywidualnej przedsiębiorczości i 

samozatrudnienia w instytucjach związanych z 

kulturą fizyczną. Wie jak projektować ścieżkę 

własnego rozwoju i awansu zawodowego 

K_W12 

 

 

Ćwiczenia 

audytoryjne, 

dyskusja 

 

Ocena aktywności 

i merytoryczności 

dyskusji 

D2/10_U01 

 

2 .Potrafi planować i realizować pracę 

indywidualną i w zespole 
K_U10 Ćw. 

audytoryjne 

 

Praca projektowa 

D2/10_U02 

 

3.  Potrafi samodzielnie planować ścieżkę rozwoju 

zawodowego i realizować własne uczenie się przez 

całe życie 

 

K_U13 Ćwiczenia 

audytoryjne, 

dyskusja 

 

Ocena 

samodzielności 

wypowiedzi 

D2/10_K01 

 

4. Zachowuje się profesjonalnie , przygotowuje się 

do pracy oraz planuje i realizuje swoje działania 
w sposób odpowiedzialny i przedsiębiorczy 

 

K_K07 

 

Dyskusja 

nad 

projektem, 

konsultacje 

Obserwacja - 

udział w 

dyskusjach, ocena 

projektu 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

1 stacjonarne niestacjonarne 

Sem.6 Sem.6 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia praktyczne 
konsultacje 
 
w sumie: 
ECTS 

15 g. 
2 g. 
 
20 g 
0,6 

10 g. 
5 g. 
 
15g 
0,5 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą punktów 

ECTS: 

przygotowanie ogólne  
praca w bibliotece, 
 praca w sieci 
praca nad projektem końcowym 
 
w sumie:   
ECTS 

2 g. 
2 g. 
3 g 
3 g. 
 
10 g. 
0,4 

2g. 
5 g. 
3 g. 
5 g. 
 
15 g. 
0,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 

praca nad projektem końcowym 

w sumie: 
ECTS 

15 g 

5 g. 

 

20g 

0,6 

10 g 

8 g. 

 

18g 

0,6 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

11. Ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej, rodzaje własności, formy 

organizacyjno prawne, zalety i wady. 

12. Maksymalizacja zysku podstawowym celem działalności klubu fitness? 

Dyskusja… 

13.  Analiza otoczenia i ocena ryzyka działalności klubu fitness .Oczekiwania klienta. 

14. Charakterystyka powiązań pomiędzy podstawowymi podmiotami w w sporcie i 

rekreacji /strategia-zasady budowy/.Analiza strategii wybranego przedsiębiorstwa 
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15. Style kierowania/Charakterystyka podstawowych stylów, modele. 

16. Procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie/istota, cechy charakterystyczne, etapy i 

uwarunkowania podejmowania decyzji. 

17. System sportu i rekreacji w gminie-studium przypadków-projekt optymalizacji. 

18. Ustaw o kulturze fizycznej i narodowy program zdrowia . 

Metody i techniki 

kształcenia:  

metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne-dyskusja 

metody podające: opis i objaśnienie 

metody eksponujące: pokaz, studium przypadku 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem zajęć. 

Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Zaliczenie na 

podstawie przygotowanego projektu analizy systemu sportu i rekreacji w gminie , 

miejscu zamieszkania/dopuszczalny projekt dwójki studentów/ 
 

 

 
* Zasady udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, 

czy obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Ocena końcowa z przedmiotu , jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych w 

oparciu o następujące kryteria: 
1.Frekwencja i aktywność na zajęciach: 20% 
2.Ocena Aktywności na zajęciach 40% 
3.Ocena projektu 40% 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach , przygotowanie tematu do dyskusji. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Praktyka w klubie fitness 

Zalecana literatura: 

 

Literatura podstawowa: 

1. R. Gryfin Podstawy zarządzania organizacjami. PWN Warszawa 2007 

2. Kodeks cywilny 

3. J. Lichtarski/red./Podstawy nauki o przedsiębiorstwie Wydawnictwo AE we 

Wrocławiu. Wrocław2005 

4. S. Marek/red./Elementy nauki o przedsiębiorstwie. Fundacja na rzecz US. 

Szczecin 1999,2001 

5. Narodowy Program Zdrowia 
Literatura uzupełniająca: 

1.KożmińskiA.,W. Piotrowski Zarządzanie, Teoria i praktyka PWN Warszawa 2007 
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D2/11 Psychologia pracy z klientem 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Psychologia pracy z klientem (D2.11) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Psychology of Customer Service 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Pierwszego stopnia (poziom 6) 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne  

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: Polski 

Rok akademicki: 2020/21 

Semestr: VI 

Koordynator przedmiotu: mgr Katarzyna Kotowska 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu   
Celem kursu jest przygotowanie studentów do profesjonalnej obsługi klientów w przyszłej pracy 

zawodowej.Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się przewidują: 

 

1) zaznajomienie studentów z podstawową wiedzą psychologiczną dotyczącą czynników skutecznej 

współpracy trenera personalnego z klientem; 

2) rozwój umiejętności studentów do samoanalizy oraz oceny własnych predyspozycji do pracy na 

stanowisku trenera; rozwój umiejętnościdiagnozowania(obserwowania zachowań klientów oraz 

rozumienie ich uwarunkowań); wspomagania oraz prognozowania psychofizycznego rozwoju klienta 

3) rozwój kompetencji społecznych studentów poprzez: uświadamianie znaczenia wiedzy z 

psychologii w pracy zawodowej trenera; uświadamiania poziomu własnej wiedzy psychologicznej; 

doskonalenie kompetencji komunikacyjnych; gotowość do wykorzystania zdobytej wiedzy 

psychologicznej do realizacji zadań na stanowisku trenera. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

Studia stacjonarne - wykład 10 g. 

Studia niestacjonarne - wykład 10 g. 

 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny 

efektów 

uczenia się  

D2.11_W01 

 

1. Student zna, rozumie i potrafi 

zdefiniować podstawowe pojęcia i 

terminy z zakresu psychologii pracy z 

klientem: zdrowie psychiczne; 

nałogowe uprawiania sportu; 

ortoreksja, bigoreksja, anoreksja i 

K_W02 Wykład 

 

Aktywność 

podczas 

zajęć, 

sprawdzian 
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bulimia; style komunikowania się z 

klientem i in.  

D2.11_W02 2. Student zna podstawowe teorie 

dotyczące procesów skutecznej 

komunikacji interpersonalnej; 

rozróżnia style komunikowania się 

trenera z klientem; zna skuteczne 

formy porozumiewania się z klientem, 

m. in. w sytuacjach konfliktowych i in. 

K_W07 Wykład 

 
Aktywność 

podczas 

zajęć, 

Sprawdzia

n 

D2.11_ U01 

 

 

 

 

 

 

3. Potrafi korzystać ze źródeł fachowej 

wiedzy psychologicznej podczas 

treningów:  

- obserwować zachowania klientów oraz 

rozumieć ich uwarunkowania;  

- rozpoznać bariery i trudności klientów 

w procesie treningów; 

- skutecznie korygować psychologiczne 

bariery oraz trudności klientów; 

- sprawnie komunikować się, m. in. w 

sytuacji konfliktowej.  

K_U07 

 

 

 

 

 

 

 

Wykład 

 

 

 

Aktywność 

podczas 

zajęć, 

sprawdzian  

 

 

D2.11_K01 

 

 

4. Student ma świadomość poziomu 

swojej wiedzy, rozumie potrzebę 

ciągłego dokształcania się oraz 

prowadzenia zdrowego trybu życia. 

K_K01 

 

Wykład; 

konsultacje 

Aktywność 

podczas 

zajęć; 

sprawdzian 

D2.11_K02 

 

5. Zachowuje się profesjonalnie, 

przygotowuje się do pracy oraz planuje 

i realizuje swoje działania w sposób 

odpowiedzialny. 

K_K07 

 
Wykład; 

konsultacje 

Aktywność 

podczas 

zajęć  

 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

1 (A+B) 
S

ta
cj

o
n

ar
n

e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 

Konsultacje 

 

w sumie: 

ECTS 

10 g 

5  g 

 

15 g 

0,7 

10 g 

5  g 

 

15g 

   0,7 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Praca w bibliotece 

Przygotowanie do kolokwium  

 

w sumie: 

ECTS 

5  g 

5 g 

 

10 g 

0,3 

5  g 

5 g 

 

10 g 

   0,3 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

 

 

 

w sumie: 

ECTS 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

 
 

1.Trener osobisty. Funkcje. Zadania. Kompetencje i umiejętności 

psychologiczne. Predyspozycje osobowościowe przydatne w pracy na 

stanowisku trenera osobistego. 
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Szczegółowe treści kształcenia w 

ramach poszczególnych form 

zajęć: 

 
2.Diagnoza potrzeb klienta w celu doboru właściwych form rekreacji 

ruchowej. Obserwacja oraz wywiad wstępny z klientem (oczekiwania, 

potrzeby, stan zdrowia, czas trwania współpracy). 

3.Czynniki wpływające na sukces w pracy z klientem (wyznaczniki sukcesu, 

przyczyny ewentualnych niepowodzeń). 

4.Szkodliwe zachowanie klientów związane z kształtowaniem ciała 

(nałogowe uprawianie sportu). 

 
5.Umiejętności interpersonalne trenera osobistego. Elementy treningu 

komunikatywnego. Komunikacja z klientem. Nawiązywanie kontaktu z 

klientem. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Trudne zachowania ze 

strony klienta i radzenie sobie z nimi. 
Metody i techniki 

kształcenia:  

Wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna, 

ćwiczenia indywidualne, praca w grupach, burza mózgów, analiza 

materiałów wideo. 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także warunki 

dopuszczenia do egzaminu: 

Zaliczenie przedmiotu  

Wiedza zdobyta na wykładach sprawdzana jest poprzez sprawdzian pisemny 

w postaci pięciu pytań otwartych. Maksymalna ilość punktów do uzyskania 

– 100. Za każdą wyczerpującą odpowiedź na jedno pytanie student dostaje 

20 pkt.  

Kryteria oceniania według skali ECTS: 

 

Ocena  ECTS   W punktach 

5.0 bardzo dobry  A 90-100 

4.5 dobry plus B 82-89 

4.0 dobry C 75-81 

3.5 dostateczny plus D 67-74 

3.0 dostateczny E 60-66 

2.0 niedostateczny 
FX 35-59 

F 1-34 

 

 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Dopuszcza się jedną 

nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z 

przedmiotu.  

* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach student jest 

zobowiązany nadrobić poprzez przygotowanie referatu obejmującego 

tematy omawiane na opuszczonych zajęciach. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do sekwencyjności 

przedmiotów:  

Psychologia ogólna, Psychologia rozwojowa. 
 

Zalecana literatura: 1. Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor II R.F. (2016), Relacje 

interpersonalne (tłum. G. Skoczylaz). Poznań: Rebis. 

2. Gracz J. Sankowski T. (2007), Psychologia aktywności sportowej. 

Poznań: AWF. 

3. Hemmings B., Holder T. (2014), Psychologia sportu. Studia 

przypadków (tłum. M. Guzowska). Wydanie I. Warszawa: PWN. 
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4. Lenik J., Cieszkowski S. (2017), Teoria i metodyka sportu. Przewodnik 

po zagadnieniu dla trenerów, nauczycieli, studentów. Rzeszów: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

5. Łuczyńska A. (2012). Psychologia sportu i aktywności fizycznej. 

Warszawa: PWN. 

6. Patterson M. L. (2016), Więcej niż słowa. Niewerbalne wywieranie 

wpływu (przekł. M. Przylipiak). Sopot: GWP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D2/12 Diagnozowanie w treningu indywidualnym 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Diagnozowanie w treningu indywidualnym(D2/12) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Diagnostics in individual training 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/20 

Semestr: 5 

Koordynator przedmiotu: mgr Edyta Nizioł-Babiarz 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 
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Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Przygotowanie studentów do prawidłowego diagnozowania aktualnego stanu organizmu, jego gotowości 

wysiłkowej i interpretacji wyników sprawności i aktywności fizycznej osób zróżnicowanych wiekowo, celem 

trafnego doboru obciążeń treningowych, oraz weryfikacji zakładanych rezultatów treningu. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

st. stacjonarne sem. 5- ćw. 15 godz. 

st. niestacjonarne sem. 5.-ćw.10 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 
Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 
Powiązanie 

z KEU 
Forma zajęć 

dydaktycznych 
Sposób weryfikacji 

i oceny efektów 

uczenia się  

D2/12_W01 

 

 

 

1. Student posiada rozszerzoną i 

ugruntowana wiedzę na temat 

pozytywnych i negatywnych skutków 

treningu sportowego i zdrowotnego. 

 

K_W04 

 

 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne,  

 

 

Ocena z 

kolokwium, 

aktywność na 

zajęciach 

C28_W02 

 

2. Student posiada rozszerzoną i ugruntowaną 

wiedzę dotyczącą diagnozowania 

komponentów masy ciała sprawności i 

aktywności fizycznej  

K_W05 

 

Zajęcia 

praktyczne, 

teoretyczne  

 

Ocena z` 

kolokwium 

aktywność na 

zajęciach 

D2/12_W03 

 

3. Student ma wiedzę na temat projektowania i 

prowadzenia badań diagnostycznych 
K_W05 Ćwiczenia 

praktyczne 
Ocena z 

kolokwium , 

przygotowanie i 

przeprowadzenie 

prób 

D2/12_U01 4. Potrafi komunikować się z jednostką, 

sprawdzić i określić potrzeby jednostki i grupy. 

Potrafi określić poziom zdolności 

motorycznych na podstawie testów, prób 

laboratoryjnych. 

K_U01 Ćwiczenia 

praktyczne 
Znajomość 

wybranych 

testów ,ocena 

poprawności 

prowadzonych 

badań 

D2/12_U02  

 

5. Potrafi posługiwać się sprzętem 

wykorzystywanym w diagnozowaniu potrzeb i 

możliwości jednostki. 

K_U05 Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Ocena właściwego 

doboru sprzętu 

diagnostycznego 

D2/12_U03 

 

6. Posiada podstawowe umiejętności z zakresu 

prowadzenia badań, analizowania danych, 

wyciągania wniosków oraz ich prezentowania. 

K_U09 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Ocena umiejętności 

wykorzystania 

narzędzi 

diagnostycznych i 

interpretacji 

wyników. 

D2/12_K02 7. Jest przygotowany do pracy z ludźmi w 

różnym wieku w obszarze kultury fizycznej 
K_K02 Ćwiczenia 

praktyczne 
Obserwacja udział 

w dyskusjach, 

aktywność na 

zajęciach 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

1 stacjonarne 

 

 

niestacjonarne 
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A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia praktyczne 
konsultacje 
 
w sumie: 
ECTS 

15 g. 
5 g. 
 
20 g 
0,6 

 

10 g. 
5 g. 

 
15 g 
0,5 

 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą punktów 

ECTS: 

przygotowanie ogólne  
praca w bibliotece, 
 przygotowanie testów, prób  
samodzielne doskonalenie umiejętności 
 
w sumie:   
ECTS 

3 g. 
3 g. 
3 g 
3 g. 
 
 

12 g. 
0,4 

4 g. 
3 g. 
3 g 
5g 
 
 

15 g. 
0,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 

konsultacje 

Samodzielne doskonalenie umiejętności 

w sumie: 

ECTS 

15 g 

5 g. 

3 g. 

 

23 g 

0,8 

 

10 g 

5 g. 

5 g 

2 

0 g. 

0,8 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

ćwiczenia 
1. Przeciwwskazania do treningu sportowego oraz zagrożenia wynikające ze zbyt 

dużych obciążeń. 

2. Metody oceny aktywności fizycznej. 
3. Podstawy diagnostyki laboratoryjnej i terenowej zdolności motorycznych 
4. Kwestionariusz gotowości wysiłkowej PAR-Q. Test kwalifikacyjny- założenia 

teoretyczno-praktyczne 

5. Diagnostyka i ocena efektów procesu treningowego przygotowanie kwestionariusza. 
6. Oznaczanie komponentów masy ciała, określanie typu jego budowy. 
7. Praktyczna diagnoza sprawności fizycznej oraz możliwości wysiłkowych organizmu 

próby, testy 

8. FMS ocena stanu funkcjonalnego. Założenia , praktyczne zastosowanie testu. 
Metody i techniki 

kształcenia:  

metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne, 

metody podające: opis i objaśnienie z podkreśleniem najczęściej popełnianych 

błędów,  

metody eksponujące: pokaz, analiza błędów 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem zajęć. 

Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Zaliczenie 

kolokwium sprawdzającego znajomość poznanych treści dotyczących diagnostyki w 

treningu personalnym. Przygotowanie wybranych prób testów wysiłkowych w postaci 

pisemnej (zeszyt). Przeprowadzenie testu FMS. Ocena komponentów masy ciała i 

wybranych wskaźników (zeszyt). 

* Zasady udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, 

czy obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Ocena końcowa z przedmiotu, jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych w oparciu 

o następujące kryteria: 
Frekwencja i aktywność na zajęciach: 15% 
Ocena za aktywny udział podczas zajęć 20% 
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Ocena przygotowanych prób i testów : 35% 
Ocena wiedzy teoretycznej: ( kolokwium pisemne) 30 %  

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach, samodoskonalenie, opracowanie prób, testów w formie 

pisemnej (zeszyt) 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Znajomość podstawowych terminów i pojęć z zakresu teorii wychowania fizycznego, 

ogólna sprawność fizyczna 
 

Zalecana literatura: 

 

1. Kusy K., Zieliński J., Diagnostyka w sporcie . Podręcznik nowoczesnego trenera. 

AWF Poznań 2017r. 
2. Drabik J.; Aktywność fizyczna w treningu osób dorosłych, Część I, II, AWF Gdańsk, 

1996. 
3. Fortuna M., Podstawy kształtowania i kontroli zdolności wysiłkowej, tlenowej i 

beztlenowej. PWSZ Jelenia Góra 2008r. 
4. Jaskólski A., Jaskólska A.; Podstawy wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii 

człowieka. AWF Wrocław, 2006.  
5. Kusiński H.; Trening Zdrowotny osób dorosłych, Poradnik lekarza i trenera, 

Medsportpress, Warszawa, 2003. 
6. J.Junger i inni (red.); Diagnostyka w sporcie. PWSZ Krosno 2014. 
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D2/13. Nowoczesne formy gimnastyki 

    KARTA PRZEDMIOTU  

 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Nowoczesne Formy Gimnastyki D2/13 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Modern forms of gymnastics 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny ( P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 3,4 

Koordynator przedmiotu: mgr Paulina Fałat-Kosiek 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą problematyki aktywności ruchowej prozdrowotnej osób w czasie 

wolnym oraz programowania treningu wybranych nowoczesnych form gimnastycznych indywidualnych oraz 

grupowych. Uzyskanie przez studentów umiejętności planowania i prowadzenia zajęć gimnastycznych 

celowych zorientowanych na efekt oczekiwany przez uczestnika w różnym wieku np. poprawy postawy, 

kondycji psychofizycznej, siły, komponentów ciała, wkodowania prawidłowego oddechu z ruchem i wzorca 

ruchowego.   
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Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

st. stacjonarne sem. 3-ćw. 15 godzin, sem. 4- ćw.15 godzin 

st. niestacjonarne sem. 3- ćw 10 godzin, sem. 4- ćw. 10 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiąza

nie z 

KEU 

Forma zajęć 

dydaktyczny

ch 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

C6_W01 Student zna i rozumie:  

1. podstawę programową oraz cele 

kształcenia i treści aerobiku na 

poszczególnych etapach edukacyjnych 

oraz kluczowe kompetencje i ich 

kształtowanie w ramach zajęć z 

aerobiku (D.1/W1) 

 

K_W01 Ćwiczenia 

praktyczne 

Ocena prowadzenia 

zajęć 

C6_W02 2. konwencjonalne i niekonwencjonalne 

metody nauczania, w tym metody 

aktywizujące a także zasady doboru 

metod nauczania typowe dla aerobiku 

(D.1/W5). 

 

K_W08 

K_W07 

Ćwiczenia 

praktyczne, 

konsultacje, 

obserwacje 

lekcji 

Umiejętność doboru 

ćwiczeń, i 

przyborów, ocena 

prowadzenia zajęć 

C6_W03 3. metodykę realizacji poszczególnych 

treści kształcenia z zakresu aerobiku- 

rozwiązania merytoryczne i 

metodyczne, dobre praktyki, 

dostosowanie oddziaływań do potrzeb i 

możliwości osób o różnym potencjale, 

typowe dla aerobiku błędy, ich rolę i 

sposoby wykorzystania w procesie 

dydaktycznym (D.1/W6, D.1/W9)) 

 

K_W08 

K_W07 

Ćwiczenia 

praktyczne 

Umiejętność doboru 

intensywności 

ćwiczeń i rodzaju 

zajęć z aerobiku 

C6_W04 4. potrzebę indywidualizacji nauczania 

oraz formy pracy specyficzne dla 

aerobiku (D.1/W7) 

 

 

K_W08 Ćwiczenia 

praktyczne 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć i 

umiejętności doboru 

środków 

dydaktycznych, 

dyskusja 

C6_W06 5.sposoby konstruowania testów i innych 

narzędzi przydatnych w procesie oceny 

poziomu i postępów w opanowaniu 

umiejętności z zakresu aerobiku 

(D.1/W11, D.1/W12) 

K_W05 Samodzielna 

praca 

studenta, 

praca w 

bibliotece 

Ocena opracowanych 

konspektów 

C6_U01 

 

 

 

 

C6_U02 

 

 

Student potrafi: 

1. nauczać elementów aerobiku z 

wykorzystaniem różnych metod, form i 

środków. Potrafi dostosować sposób 

komunikacji do poziomu rozwojowego 

osób uczestniczących w zajęciach 

(D.1/U4) 

2. rozpoznać typowe dla aerobiku błędy i 

 

K_U03 

 

K_U01 

 

K_U12 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 

Zajęcia 

praktyczne 

 

 

Ocena 

samodzielnego 

prowadzenia zajęć 

lub części zajęć. 

Ocena właściwego 

doboru środków 

dydaktycznych.  
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C6_U03 

 

 

 

 

C6_U04 

 

 

 

 

C6_U05 

 

C6_U06 

 

C6_U07 

 

 

wykorzystać je w procesie 

dydaktycznym (D.1/U10) 

3. dobierać metody pracy oraz środki 

dydaktyczne w nauczaniu aerobiku 

aktywizujące ćwiczących i 

uwzględniające ich zróżnicowane 

potrzeby edukacyjne (D.1/U7) 

4. kreować sytuacje dydaktyczne służące 

aktywności i rozwojowi zainteresowań 

ćwiczących oraz popularyzacji wiedzy 

(D.1/U5) 

5. posiada specjalistyczne umiejętności 

ruchowe z zakresu aerobiku oraz 

potrafi je zademonstrować 

6. opracować w formie pisemnej 

(wydruku) konspekt zajęć z aerobiku 

 

7. Potrafi merytorycznie, profesjonalnie i 

rzetelnie oceniać pracę ćwiczących 

(D.1/U8) 

 

K_U02 

 

 

 

K_U10 

 

 

K_U04 

 

K_U06 

 

K_U01 

K_U05 

 

Samodzielna 

praca 

studenta, 

praca w 

bibliotece. 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

Konsultacje 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

Samodzielna 

praca 

studenta, 

praca w 

bibliotece. 

Ćwiczenia 

praktyczne 

Ocena umiejętności 

korygowania błędów.  

 

 

 

 

 

Ocena pracy w grupie 

 

 

Sprawdzian 

praktycznych 

umiejętności 

 

 

Ocena opracowanych 

konspektów 

 

 

 

C6_K01 

 

 

C6_K02 

 

C6_K03 

 

C6_K04 

 

 

C6_K05 

 

 

C6_K06 

 

Student jest gotów do: 

1. adoptowania metod pracy do potrzeb 

i różnych stylów uczenia się osób 

uczestniczących w zajęciach 

(D.1/K1) 

 

2. stymulowania ćwiczących do uczenia 

się przez całe życie przez samodzielną 

pracę. (D.1/K9) 

3. popularyzowania wiedzy wśród 

uczestników zajęć  (D.1/K2) 

4. kształtowania umiejętności 

współpracy ćwiczących w czasie zajęć 

aerobiku i podczas innych zadań 

(D.1/K5) 

5. rozwijania u ćwiczących ciekawości, 

aktywności i samodzielności 

poznawczej oraz logicznego i 

krytycznego myślenia (D.1/K7) 

6. kształtowania nawyku 

systematycznego uczenia się i 

korzystania z różnych źródeł wiedzy, 

w tym z Internetu (D.1/K8) 

 

K_K02 

 

 

K_K09 

 

K_K02 

K_K09 

K_K03 

K_K09 

 

K_K09 

 

 

 

K_K09 

K_K01 

 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne, 

prowadzenie 

zajęć 

 

 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

. 

 

Obserwacja - udział 

w dyskusjach, 

aktywność na 

zajęciach, 

uczestnictwo w 

dodatkowych 

zajęciach (np. 

sekcji). Ocena 

postępów 

 

 

 

 

Ocena prowadzonych 

zajęć, lekcji lub jej 

części 

 

 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

2 Stacjonarne Niestacjonarne 

I 
s.

 

II
 s

 

I 
s 

II
 s

 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

Ćwiczenia praktyczne 

Konsultacje 

w sumie: 

 

15 

1 

16 

 

15 

1 

16 

 

10 

4 

14 

 

10 

4 

14 
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punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

ECTS 0,5 0,5 0,5 0,5 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie konspektów, referatów 

Praca biblioteczna 

Samodzielne przygotowanie 

choreografii 

w sumie: 

ECTS 

2 g 

1g 

10g 

 

13g 

0,5 

2,5g 

1,5g 

10g 

 

14g 

0,5 

2 

2g 

12g 

 

16g 

0,5 

2,5 

1,5 

12g 

 

16g 

0,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 

Konsultacje 

Samodzielne przygotowanie 

choreografii 

Przygotowanie konspektu,  

 

w sumie: 

ECTS 

15 

1 

10 

 

2 

 

28g 

1 

15 

1 

10 

 

2,5g 

 

28,5 

1 

 

10 

4 

12 

 

2 

 

28g 

1 

 

10 

4 

12 

 

2,5 

 

28,5 

1 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia w 

ramach poszczególnych form 

zajęć: 

Semestr III 

Moduł zajęć wzmacniających 

1. TBC/ ABT- dobór ćwiczeń do poszczególnych grup mięśniowych, 

wykorzystanie przyborów  

2. Fitball- wzmacnianie wszystkich grup mięśniowych za pomocą ćwiczeń na 

piłce 

3. Tabat- interwałowy trening na który składają się ćwiczenia z obciążeniem 

własnego ciała. 

4. Zajęcia wzmacniające w obwodzie stacyjnym (trening obwodowy) z 

wykorzystaniem sprzętu.(bosu, trx, stepów, piłek, taśm, ciężarków, mat) 

5. Praca w grupach -umiejętność doboru ćwiczeń do poszczególnych grup 

mięśniowych  i indywidualnych potrzeb przyszłego klienta z 

wykorzystaniem sprzętu, 

6. Opracowanie wybranego rodzaju zajęć- konspekt 

7. Prowadzenie zajęć lub jego fragmentów. 

 

Semestr IV  

Technika ćwiczeń oddechowych w Pilatesie, Body Art. Ćwiczenia równowagi. 

1. Analiza ćwiczeń PrePilates. Podstawy Pilatesa na matach. Pilatesintermediate, 

zaawansowany z oporem z użyciem przyborów. 

2. Body Art; kompilacja współczesnej  nauki ze starożytną yogą.   

3. Body Balance z piłkami, taśmami, bosu, TRX. Ćwiczenia korygujące postawę 

ciała. Kształtowanie mięśni posturalnych.  

 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne 

Metody podające: opis i objaśnienie z podkreśleniem najczęściej popełnianych błędów 

Metody eksponujące: pokaz, analiza błędów 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także warunki 

dopuszczenia do egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem zajęć. 

Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Właściwe 

opracowanie konspektów o określonej tematyce. Umiejętność budowy zajęć i jej 

prezentacja.  

* Zasady udziału w Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 
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poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 
Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Ocena końcowa z przedmiotu (zarówno w semestrze I jak i II), jest średnią arytmetyczną 

ocen wystawionych w oparciu o następujące kryteria: 
Frekwencja i aktywność na zajęciach: 40% 
Ocena poziomu umiejętności technicznych  (prawidłowy pokaz) 30% 
Ocena konspektu i prowadzenia zajęć: 30% 

* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach i samodoskonalenie na zajęciach dodatkowych (np. sekcja 

aerobiku), opracowanie konspektu i prowadzenie zajęć ze studentami . 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do sekwencyjności 

przedmiotów:  

Posiadanie umiejętności w zakresie ćwiczeń stosowanych na zajęciach z aerobiku, 

doboru rodzaju zajęć oraz ćwiczeń do potrzeb klienta 

Zalecana literatura: 1.Grodzka-Kubiak E. Fitness czy aerobik. Poznań 2002. 

2.Olex- Mierzejewska D. Fitness. AWF Katowice 2002 

3.Selveborn Sven A. Stretching. Sport i Turystyka, Warszawa 1989. 

4. Aerobic : podstawy teoretyczne i zasób ćwiczeń gimnastycznych / Alicja Cichalewska, 

Ewa Kolarczyk, Anna Arlet  Kraków : AWF , 2004 

5.BKS  Iyengar. Joga. PWN Warszawa , 1990. 

1.Williams S. i Jansen D.  Pilates. Przewodnik dla początkujących. Dom Wydawniczy 

Bellona, Warszawa. 2006.  

2.Selby A. iHerdman A. Pilates – kształtowanie ładnej sylwetki ciała, Delta, Warszawa. 

2003. 

 

Literatuta uzupełniająca: 

1.SHAPE- miesięcznik 

2. Body Life- miesięcznik 

3. Life Fitness- miesięcznik 

4.Brańska Żywilla Aerobik sportowy AWF Warszawa 2002. 

5. Strony Internetowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D2/14 . Praktyka w klubie fitness, siłowni 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Praktyka specjalnościowa w klubie fitness, siłowni (D2/14) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Personal trainer- workshop classes 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 
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Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny (P) 

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne   

Punkty ECTS: studia stacjonarne – 8, studia niestacjonarne - 8 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/21 

Semestr: 4,5 

Koordynator przedmiotu: mgr Lucyna Szajna 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu   
Celem przedmiotu jest rozwijanie kompetencji zawodowych związanych z pełnieniem funkcji trenera 

osobistego. 

Student pozna zasady funkcjonowania i organizacji klubu fitness, siłowni oraz przedsięwzięć 

gospodarczych związanych z edukacją sportowo-rekreacyjną. Pozna specyfikę pracy z klientem 

indywidualnym, jego oczekiwania i budowanie wzajemnych relacji. Od strony praktycznej pozna sposoby 

diagnozowania możliwości fizycznych klienta, metody wspomagania procesu treningowego, nowoczesne 

środki stosowane w kształtowaniu zdolności wysiłkowych. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

Studia stacjonarne  - s. IV – 3 tyg., s. V – 3 tyg. 

Studia niestacjonarne - s. IV – 3 tyg., s. V – 3 tyg. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma 

zajęć 

dydaktyczn

ych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

 

D2/14_W01 

 

 

 

 

 

D2/14_W02 

 

 

w zakresie wiedzy: 

1. Student zna specyfikę funkcjonowania 

klubu fitness, siłowni. Ma podstawową 

wiedzę dotyczącą organizacji zajęć i 

wyposażenia klubu fitness. 

2. Student zna metody diagnozowania 

poziomu sprawności i możliwości 

klienta w oparciu o specjalistyczne 

testy. 

 

K_W12 

 

 

 

 

K_W05 

 

praktyka 

 

ocena z 

odpowiedzi 

ustnych i 

obserwacja. 

Opinia 

opiekuna 

praktyk 

D2/14_U01 

 

 

 

 

D2/14_U02 

 

D2/14_U03 

 

w zakresie umiejętności: 

1. Student potrafi określić potrzeby 

klienta i dobrać potrzebne środki, 

metody i formy niezbędne dla 

osiągnięcia celu treningowego. 

2. Student potrafi korzystać we właściwy 

sposób ze sprzętu sportowego. 

3. Student potrafi zademonstrować 

specjalistyczne ćwiczenia, udzielić 

fachowego instruktarzu, zadbać o 

bezpieczeństwo klienta. 

 

 

K_U01 

 

 

 

K_U05 

 

 

K_U03 

K_U04 

 

praktyka 

 

Średnia ocen 

bieżących 

opiekuna 

praktyk z 

konspektów, 

hospitacji, 

asyst i 

prowadzeń 

oraz ocena 
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hospitowanej 

lekcji przez 

opiekuna z 

ramienia 

uczelni 

 

D2/14_K01 

 

 

D2/14_K02 

 

 

w zakresie kompetencji społecznych: 

1. Student ma przekonanie o potrzebie 

sumiennego przygotowania się do 

swojej pracy. 

2. Student jest praktycznie przygotowany 

do realizowania zadań zawodowych 

wynikających z pełnienia funkcji 

trenera osobistego. 

 

 

K_K07 

 

 

K_K09 

 

praktyka 

 

Aktywność, 

obserwacja 

 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

8 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

 

Konsultacje  

 

W sumie: 

ECTS 

s. 4 s. 5 s. 4 s. 5 

10 

 

10 

0,4 

10 

 

10 

0,4 

10 

 

10 

0,4 

10 

 

10 

0,4 

B. Formy aktywności studenta 

w ramach samokształcenia 

wraz z planowaną liczbą 

godzin na każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Ćwiczenia praktyczne 

praca w bibliotece  

przygotowanie ogólne do zajęć 

przygotowanie konspektów 

praca w sieci internetowej 

w sumie:   

ECTS 

54 

10 

10 

15 

8 

 

97 

3.6 

54 

10 

10 

15 

8 

 

97 

3.6 

54 

10 

10 

15 

8 

 

97 

3.6 

54 

10 

10 

15 

8 

 

97 

3.6 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia praktyczne 

Konsultacje  

przygotowanie konspektów 

 

w sumie: 

ECTS 

54 

10 

15 

 

79 

2.8 

54 

10 

15 

 

79 

2.8 

54 

10 

15 

 

79 

2.8 

54 

10 

15 

 

79 

2.8 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia w 

ramach poszczególnych form 

zajęć: 

1. Organizacja klubu fitness, siłowni, zasady ich funkcjonowania. 

2. Oczekiwania klienta i specyfika pracy trenera osobistego. 

3. Wyposażenie klubu fitness, zasady obsługi i wykorzystania sprzętu 

do ćwiczeń. 

4. Diagnoza poziomu sprawności i możliwości klienta w treningu 

indywidualnym. 

5. Specyfika treningu siłowego, przykładowe programy ćwiczeń, 

kształtowanie zdolności wysiłkowych, metody, formy, środki, 

możliwości wspomagania procesu treningowego (odnowa 

biologiczna, dieta, suplementacja). 

6. Zdobywanie nowych umiejętności ruchowych dla potrzeb sportu i 

rekreacji a przygotowanie sprawnościowe. 

7. Analiza efektów pracy trenera osobistego. 
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8. Działania marketingowe. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

- praktyczne: hospitowanie, asysta i prowadzenie zajęć w klubie fitness, 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także warunki 

dopuszczenia do egzaminu: 

- spełnienie warunków oceny końcowej 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek systematycznego i aktywnego uczestnictwa studenta  

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

1. Ocena końcowa wystawiona przez instruktora, opiekuna praktyki w 

klubie fitness (ocena studenta dokonana jest na podstawie punktacji w 

poszczególnych zakresach, tak aby była jednolita dla każdego studenta 

odbywającego praktyki w różnych placówkach. Powyższą 

charakterystykę i ocenę pracy studenta załączono w osobnej karcie 

(załącznik nr 1)  

Suma punktów w poszczególnych zadaniach  - 60. 

Ocena bdb – 60 -56 

Ocena dst  – 41 – 35 

2. Ocena dokumentacji praktyki dokonanej przez opiekuna praktyki z 

ramienia Uczelni. 

3. Ocena hospitowanych zajęć przez opiekuna praktyki z ramienia 

Uczelni. 

* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

- odrobienie zaległości wynikających z uzasadnionej i zgłoszonej 

nieobecności w innym, dodatkowym terminie 

- konsultacje 

- samodoskonalenie 

 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do sekwencyjności 

przedmiotów:  

Znajomość podstaw kształtowania zdolności motorycznych oraz podstaw 

diagnozowania w treningu indywidualnym 

Zalecana literatura: Fitness i Wellness. Kondycja. Sprawność . Zdrowie. Poznań 2007 

Dorota Olex- Mierzejewska „Teoria i metodyka podstaw prowadzenia zajęć 

Fitness” AWF Katowice2002 

 

D3/1 Specjalizacja sportowa I 

 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Specjalizacja sportowa-  piłka siatkowa (D3/1) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Volleyball instructor 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 6 

Język wykładowy: polski 
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Rok akademicki: 2019/20 

Semestr: 3,4 

Koordynator przedmiotu: Dr Krzysztof Frączek 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Cel przedmiotu: 

Wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu techniki i taktyki gry w piłkę siatkową umożliwiającej 

samodzielne prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć z piłki siatkowej.  
Przekazanie wiedzy dotyczącej charakterystyki dyscypliny, wymagań stawianych zawodnikom, kryteriów naboru i 

selekcji do piłki siatkowej. 
Poznanie zasad treningu, metod kształtowania najważniejszych dla dyscypliny zdolności motorycznych  
Zapoznanie studentów z systemem rozgrywek i obowiązującymi przepisami gry. Nabycie przez studentów 

umiejętności organizacji zawodów, turniejów z piłki siatkowej. 
Przygotowanie studentów do samodzielnego formułowania celów i opracowywania programów nauczania i 

doskonalenia umiejętności technicznych i taktycznych oraz ich realizacji w różnych warunkach organizacyjnych.  

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć według 

planu studiów: 

st. stacjonarne sem.3- w.-15 godz., ćw. 25 godz., sem.4- w. 15 godz., ćw. 25 

godz. 

st. stacjonarne sem.3- w.-15 godz., ćw. 15 godz., sem.4- w. 15 godz., ćw. 15 

godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia 

się  

D3/1_W01 

 

 

D3/1_W02 

 

 

 
D3/1_W03 
 
D3/1_W04 
 
D3/1_W05 

Wiedza: 
1. Zna kryteria naboru i selekcji oraz 

strukturę procesu szkolenia dzieci i 

młodzieży 
2. Student ma gruntowną wiedzę o 

metodyce prowadzenia zajęć, zna 

systematykę nauczania taktyki oraz 

metody, formy i zasady nauczania 

czynności ruchowych w piłce siatkowej.  
3. Zna metody treningowe i strukturę 

treningu siatkarskiego.  
4. Zna metody kontroli efektów nauczania 

techniki. 
5. Zna przepisy obowiązujące podczas 

zawodów piłki siatkowej i plażowej. 
 

 
K_W01 
 
K_W09 

 

 

 

 
K_W05 
 
K_W05 

 
K_W10 
 

 

 

Wykład, film 

dydaktyczny 

 

Wykład, 

ćwiczenia 

praktyczne 

 

 

Wykład, 

ćwiczenia 

praktyczne 

 

 

 

 
Kolokwium, 

egzamin. 

 
Samodzielne 

przygotowanie 

schematu zajęć z 

piłki siatkowej. 
 
Ocena znajomości 

testów umiejętności 

specjalnych 
Test znajomości 

przepisów, 

sędziowanie 

 

D3/1_U01 

 

 

 

 

 

 

 

D3/1_U02 

 

D3/1_U03 

Umiejętności: 
1. Potrafi nauczać elementów techniki 

siatkarskiej, potrafi dobierać i 

zastosować metody, formy i środki 

treningowe w zależności od 

potrzeb.Potrafi samodzielnie 

przeprowadzić zajęcia treningowe z piłki 

siatkowej 
2. Potrafi zademonstrować elementy 

techniki siatkarskiej. 
3. Potrafi posługiwać się sprzętem 

sportowym oraz przyborami 

 
K_U03 

 

 

 

 

 
 

 

K_U04 
 

 

 

 

Zajęcia 

praktyczne, 

trening, 

praktyka w 

klubie 

 

Zajęcia 

praktyczne, 

trening, 

praktyka w 

 
Samodzielne 

przygotowanie 

schematu zajęć z 

piłki siatkowej. 

Opinia opiekuna 

praktyki 
 

 
Ocena pokazu i 

instruktażu. Opinia 

opiekuna praktyki 
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D3/1_U04 

 

stosowanymi w nauczaniu i 

doskonaleniu umiejętności specjalnych. 
4. Potrafi opracować w formie pisemnej 

konspekt lekcji i treningu piłki 

siatkowej.Potrafi planować strukturę 

procesu treningowego w zależności od 

potrzeb. 

K_U05 

 

 
K_U06 
 

klubie 

 

 

Samodzielne 

przygotowanie 

schematu zajęć z 

piłki siatkowej. 

Ocena konspektu 
 

D3/1_K01 

 

Kompetencje społeczne: 
5. Jest praktycznie przygotowany do 

prowadzenia zajęć z ludźmi w różnym 

wieku stosując różne formy aktywności 

(lekcja wf, trening, zawody i inne zajęcia 

rekreacyjne) 

K_K01 

 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

Praktyka w 

klubie 

 

Obserwacja - udział 

w dyskusjach, 

aktywność na 

zajęciach, opinia 

opiekuna praktyk. 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

6 stacjonarne niestacjonarne 

Sem.3 Sem. 4 Sem.3 Sem. 4 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

Wykład 
Ćwiczenia praktyczne 
Konsultacje  
w sumie: 
ECTS  

15 g. 
25 g. 

5 
45 g 
1,8 

15 g. 
25 g. 

5 
45 g 
1,8 

15 g. 
15 g. 

5 
35 g 
1,3 

15 g. 
15 g. 

5 
35 g. 
1,3 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą punktów 

ECTS: 

Przygotowanie ogólne do zajęć 
Praca w bibliotece  
Przygotowanie konspektów, planu 

treningowego 
Przygotowanie do egzaminu 
Samodzielne doskonalenie umiejętności 
Przygotowanie i prowadzenie zawodów 
w sumie:   

ECTS 

5 g. 
2 g. 

 
3 g. 
5g. 

10g. 
5 g. 
30 g. 
1,2 

5 g. 
2 g. 

 
3 g. 
5g. 
10g. 
5 g. 
30 g. 
1,2 

8 g. 
2 g. 

 
3 g. 
5g. 

20g. 
5 g. 
43 g. 
1,7 

8 g. 
2 g. 

 
3 g. 
5g. 
20g. 
5 g. 
43 g. 
1,7 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 

Samodzielne doskonalenie umiejętności 

 przygotowanie konspektów, planu 

treningowego 

w sumie: 
ECTS 

25 g 

10 g. 

 

5 g. 

40 g 

1,5 

25 g. 
10 g.  

 

5 g 

40 g. 

1,5 

15 g 

20 g 

 

5 g. 

40 g. 

1,5 

15 g. 

20 g 

 

5 g 

40 g 

1,5 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe 

treści 

kształcenia w 

ramach 

poszczególnych 

form zajęć: 

Treści kształcenia 
 Historyczne uwarunkowania rozwoju piłki siatkowej na świecie  i w Polsce.   
Tendencje zmian w przepisach gry w siatkówkę. 
Podstawy terminologiczne – główne pojęcia z zakresu piłki siatkowej. 
Budowa konspektu treningowego. 
Ogólne zasady metodyki nauczania ruchu i zasady, formy, metody i środki nauczania. 
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Charakterystyka gry. 
Charakterystyka specjalistycznych czynności ruchowych - techniki gry. 
Ogólna definicja techniki gry, systematyka i opis form techniki: postawa siatkarska i sposoby 

poruszania się zawodnika po boisku, odbicia piłki oburącz i jednorącz, zagrywka i jej formy, formy 

atakowania (zbicie, plasowanie i kiwnięcie), formy blokowania. 
Metodyka nauczania techniki siatkarskiej:  

- postawy siatkarskiej i sposobów poruszania się po boisku,  
- odbić oburącz i jednorącz w postawie siatkarskiej i w postawach o zachwianej równowadze, 
- nauczanie wystawiania, 
- zagrywki tenisowej z miejsca (rotacyjnej i szybującej) i z wyskoku, zagrywki dolnej,  
- form atakowania (zbicia, plasingu i kiwnięcia), 

- blokowania. 
Forma zabawowa w nauczaniu i doskonaleniu elementów techniki siatkarskiej. 
Doskonalenie specjalnych umiejętności siatkarskich. 
Taktyka indywidualna 
Charakterystyka walki sportowej w piłce siatkowej – taktyka zespołowa  
Analiza pojęcia taktyka zespołowa, racjonalne zasady taktyki zespołowej, formy taktyki zespołowej. 
Ustawienie zawodników przy zagrywce własnej i zagrywce przeciwnika. Rozegranie ataku: atak w 

trzecim uderzeniu z wystawiającym z linii ataku oraz z wystawiającym z linii obrony, atak w  
drugim uderzeniu.  
Istota ataku wielofazowego. 
Aktywna obrona jako współdziałanie zawodników z linii ataku i z linii obrony w systemach 

asekuracji: środkiem, skrzydłami, zawodnikiem nieblokujący, innych systemach aktywnej obrony. 

Asekuracja własnego ataku. 
Specjalizacja w grze na określonych pozycjach: struktura zespołu – skład drużyny w zależności od 

umiejętności poszczególnych graczy. 
Nauczanie i doskonalenie wybranych form taktyki zespołowej: ustawienia zawodników przy 
 zagrywce własnej i przeciwnika, rozegrania ataku w systemie par i jego odmianach, rozegrania  
ataku z wejściem czwartego, rozegrania ataku systemem z pierwszej piłki, aktywnej obrony przy 

asekuracji - środkiem, skrzydłami i nieblokującym, asekuracji własnego ataku. 
Organizacja zawodów sportowych 
Systemy rozgrywek: system pucharowy (odmiana pucharowy brazylijski), system "każdy z  
każdym". Konstruowanie zestawienia drużyn. Różne systemy gry stosowane w małych grach jako 

forma aktywizacji dużej liczby grających. 
Regulamin rozgrywek j jego składowe elementy. 
Przepisy gry i ich interpretacja. Protokołowanie gry. 
Gra właściwa – organizacja zawodów. Organizacja pracy własnej kursantów. 
Planowanie pracy szkoleniowej 
Etapowość szkolenia sportowego w piłce siatkowej. 
Roczny plan organizacyjno-szkoleniowy, roczny plan szkolenia. 
Stosowane środki treningowe w treningu piłki siatkowej 
Struktura i funkcje treningu sportowego 
Struktura treningu sportowego w siatkówce. 
Okresy szkolenia w rocznym cyklu szkoleniowym. 
Piłka siatkowa plażowa- specyfika gry. 
Przygotowanie fizyczne – ogólnosprawnościowe i specjalne 
Siła w treningu siatkarza. Metody treningu siłowego, środki stosowane w treningu siłowym. 
Szybkość w treningu siatkarza. Metody kształtowania szybkości, środki stosowane w treningu 

szybkościowym. 
Wytrzymałość w treningu siatkarza. Metody kształtowania wytrzymałości. Środki stosowane w 

treningu wytrzymałościowym. 
Koordynacja ruchowa, jako zdolność motoryczna istotna dla zawodników piłki siatkowej. Trening 

skoczności. Metody i środki kształtowania szybkości. Uwarunkowania morfologiczne,  
fizjologiczne i funkcjonalne skoczności. Relacje genetyczno-fenotypowe skoczności. 
Socjologiczne problemy w pracy instruktora i trenera  
Obowiązki opiekuna zespołu – instruktora i trenera w czasie treningu i meczu piłki siatkowej. 
Specyfika sportu kobiet na przykładzie piłki siatkowej. 
Kontrola procesu szkolenia  
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Metody i narzędzia kontroli bieżącej, operacyjnej i okresowej. 
Sport dzieci i młodzieży 
Zasady mini-siatkówki. 
Samodzielne prowadzenie 
Wytyczne do prowadzenia jednostki treningowej. 
Wytyczne do hospitacji jednostki treningowej. 
Przeprowadzenie samodzielnie przygotowanej jednostki treningowej. 
Obserwacja oficjalnego meczu piłki siatkowej. Wypełnianie arkusza obserwacyjnego. 

 

Metody i 

techniki 

kształcenia 

metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne, 

metody podające: opis i objaśnienie z podkreśleniem najczęściej popełnianych błędów,  

metody eksponujące: pokaz, analiza błędów na podstawie zapisu video 

* Warunki i 

sposób 

zaliczenia 

poszczególnych 

form zajęć, w 

tym zasady 

zaliczeń 

poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem zajęć. Dopuszcza się 

jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Zaliczenie kolokwium sprawdzającego 

znajomość prawidłowej techniki i metodyki nauczania elementów umiejętności specjalnych oraz 

przepisów gry. Pozytywny wynik testów sprawdzających stopień opanowania elementów 

techniki siatkarskiej (odbicie sposobem górnym, dolnym, zagrywka, atak). Właściwe 

opracowanie konspektów zajęć treningowych o określonej tematyce. 

* Zasady 

udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze 

wskazaniem, czy 

obecność 

studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób 

obliczania oceny 

końcowej: 

Kryteria oceny końcowej z ćwiczeń praktycznych: 

• frekwencja i aktywność na zajęciach oraz obecność na konsultacjach 20 % 

• samodzielne przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie zgodnie z obowiązującą 

metodyką   zajęć z piłki siatkowej 40% 

• ocena opanowania umiejętności specjalnych w piłce siatkowej  40% 
* Sposób i tryb 

wyrównywania 

zaległości 

powstałych 

wskutek 

nieobecności 

studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach i samodoskonalenie na zajęciach dodatkowych (np. sekcja piłki 

siatkowej), opracowanie konspektu i prowadzenie zajęć ze studentami lub uczniami szkoły 

podstawowej 

Wymagania 

wstępne i 

dodatkowe, 

szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

elementarne umiejętności w zakresie techniki gry w piłkę siatkową 

Zalecana 

literatura: 
Literatura podstawowa: 
1. Frączek K. 2010. Piłka siatkowa. Technika. Metodyka nauczania. Przykłady ćwiczeń. Prace 
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 naukowo-dydaktyczne PWSZ w Krośnie. 
2. Frączek K. 2012. Przygotowanie motoryczne siatkarza. Prace naukowo-dydaktyczne PWSZ w 

Krośnie. Zeszyt 59. 
3. Grządziel G. Ljach W.J. 2000. Piłka siatkowa. Podstawy treningu, zasób ćwiczeń. Centralny 
Ośrodek Sportu, Warszawa. 
4. Klocek T., Szczepanik M. 2003 . Siatkówka na lekcji wychowania fizycznego. Biblioteka 
trenera, COS, Warszawa.  
5. Kulgawczyk R. Mini piłka siatkowa. Agencja Promo-Lider. Warszawa. 1994  

6. Przepisy gry w piłke siatkową. www. pzps.pl 
7. Naglak Z. 1994. Zespołowa gra sportowa. AWF, Wrocław. 

8. Polowczyk A., Majakowski S. 1999. Siatkówka i minisiatkówka plażowa. Polski Związek 

Piłki Siatkowej, Warszawa. 

9. Superlak E. 1995. Piłka siatkowa, techniczno-taktyczne przygotowanie do gry. Infovolley, 

Wrocław.  

10. Uzarowicz J. 1998. Siatkówka. Co jest grane? Alma-Sport, Kraków.  
11. Uzarowicz J., Zdebska H. 1998. Piłka siatkowa. Program szkolenia dzieci i młodzieży. 

Resortowe Centrum Metodyczno-Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu, Warszawa. 

 
Literatura uzupełniająca: 

1. Czabański B. 1989. Wybrane zagadnienia uczenia się i nauczania techniki sportowej. 

AWF,Wrocław. 

2. Czajkowski Z. 1991. Nauczanie techniki sportowej. Biblioteka Trenera, RCMSKFiS, 

Warszawa. 

3. Szopa J., Mleczko E., Żak S. 1996: Podstawy antropomotoryki. Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa-Kraków.  
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D3/2 Specjalizacja sportowa II 

 
Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Specjalizacja sportowa-  piłka nożna (D3/2) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Football instructor 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 6 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/20 

Semestr: 3,4 

Koordynator przedmiotu: Prof.ndzw.dr hab. Zbigniew Barabasz 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Cel przedmiotu: 

Wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności w zakresie  techniki i taktyki piłki nożnej umożliwiającej 

prowadzenie zajęć piłki nożnej w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; poznanie i praktyczne zastosowanie: 

wiedzy o metodyce nauczania piłki nożnej, przepisów piłki nożnej i futsalu PZPN, reguł bezpieczeństwa zajęć; 

opanowanie podstawowych umiejętności pedagogicznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z nauczania piłki nożnej 

oraz organizacji imprez piłki nożnej; przygotowanie studentów do samodzielnego formułowania celów i 

opracowywania programów nauczania i doskonalenia umiejętności technicznych i taktycznych oraz ich realizacji w 

różnych warunkach organizacyjnych. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć według 

planu studiów: 

st. stacjonarne sem.3- w.-15 godz., ćw. 25 godz., sem.4- w. 15 godz., ćw. 25 

godz. 

st. stacjonarne sem.3- w.-15 godz., ćw. 15 godz., sem.4- w. 15 godz., ćw. 15 

godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia 

się  

 Wiedza:    
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D3/1_W01 

 

 

D3/1_W02 
 

 

 
 

D3/1_W03 

 
D3/1_W04 
 
D3/1_W05 

1. Zna kryteria naboru i selekcji oraz 

strukturę procesu szkolenia dzieci i 

młodzieży 
2. Student ma gruntowną wiedzę o 

metodyce prowadzenia zajęć, zna 

systematykę nauczania taktyki oraz 

metody, formy i zasady nauczania 

czynności ruchowych w piłce nożnej.  
3. Zna metody treningowe i strukturę 

treningu piłkarskiego.  
4. Zna metody kontroli efektów nauczania 

techniki. 
5. Zna przepisy obowiązujące podczas 

zawodów piłki nożnej i futsalu. 
 

K_W01 

 
 

K_W09 

 

 

 

 
K_W05 
 
K_W05 
 
K_W10 

 

 

Wykład, film 

dydaktyczny 

 

Wykład, 

ćwiczenia 

praktyczne 

 

 

Wykład, 

ćwiczenia 

praktyczne 

 

 

 

Kolokwium, 

egzamin. 
 
Samodzielne 

przygotowanie 

schematu zajęć z 

piłki nożnej. 

 
Ocena znajomości 

testów umiejętności 

specjalnych 
Test znajomości 

przepisów, 

sędziowanie 

 

D3/1_U01 

 

 

 

 

 

 

D3/1_U02 

 

D3/1_U03 

 

 

 

 

D3/1_U04 

 

Umiejętności: 
6. Potrafi nauczać elementów techniki piłki 

nożnej, potrafi dobierać i zastosować 

metody, formy i środki treningowe w 

zależności od potrzeb.Potrafi 

samodzielnie przeprowadzić zajęcia 

treningowe z piłki nożnej 
7. Potrafi zademonstrować elementy 

techniki piłkarskiej. 
8. Potrafi posługiwać się sprzętem 

sportowym oraz przyborami 

stosowanymi w nauczaniu i 

doskonaleniu umiejętności specjalnych. 
9. Potrafi opracować w formie pisemnej 

konspekt lekcji i treningu piłki 

nożnej.Potrafi planować strukturę 

procesu treningowego w zależności od 

potrzeb. 

 
K_U03 
 

 

 

 

 
K_U04 

 

 
K_U05 
 

 
K_U06 

 

 

 

Zajęcia 

praktyczne, 

trening, 

praktyka w 

klubie 

 

Zajęcia 

praktyczne, 

trening, 

praktyka w 

klubie 

 

 

 
Samodzielne 

przygotowanie 

schematu zajęć z 

piłki nożnej. Opinia 

opiekuna praktyki 
 

 
Ocena pokazu i 

instruktażu. Opinia 

opiekuna praktyki 
Samodzielne 

przygotowanie 

schematu zajęć z 

piłki nożnej. Ocena 

konspektu 
 

 

D3/1_K01 

 

Kompetencje społeczne: 
10. Jest praktycznie przygotowany do 

prowadzenia zajęć z ludźmi w różnym 

wieku stosując różne formy aktywności 

(lekcja wf, trening, zawody i inne zajęcia 

rekreacyjne) 

K_K01 

 

Ćwiczenia 

praktyczne. 

Praktyka w 

klubie 

 

Obserwacja - udział 

w dyskusjach, 

aktywność na 

zajęciach, opinia 

opiekuna praktyk. 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

6 stacjonarne niestacjonarne 

Sem.3 Sem. 4 Sem.3 Sem. 4 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

Wykład 
Ćwiczenia praktyczne 
Konsultacje  
w sumie: 
ECTS  

15 g. 
25 g. 

5 
45 g 
1,8 

15 g. 
25 g. 

5 
45 g 
1,8 

15 g. 
15 g. 

5 
35 g 
1,3 

15 g. 
15 g. 

5 
35 g. 
1,3 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą punktów 

ECTS: 

Przygotowanie ogólne do zajęć 
Praca w bibliotece  
Przygotowanie konspektów, planu 

treningowego 
Przygotowanie do egzaminu 
Samodzielne doskonalenie umiejętności 
Przygotowanie i prowadzenie zawodów 

5 g. 
2 g. 

 
3 g. 
5g. 

10g. 
5 g. 

5 g. 
2 g. 

 
3 g. 
5g. 
10g. 
5 g. 

8 g. 
2 g. 

 
3 g. 
5g. 

20g. 
5 g. 

8 g. 
2 g. 

 
3 g. 
5g. 
20g. 
5 g. 
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w sumie:   

ECTS 

30 g. 
1,2 

30 g. 
1,2 

43 g. 
1,7 

43 g. 
1,7 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 

Samodzielne doskonalenie umiejętności 

 przygotowanie konspektów, planu 

treningowego 

w sumie: 
ECTS 

25 g 

10 g. 

 

5 g. 

40 g 

1,5 

25 g. 
10 g.  

 

5 g 

40 g. 

1,5 

15 g 

20 g 

 

5 g. 

40 g. 

1,5 

15 g. 

20 g 

 

5 g 

40 g 

1,5 

 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe 

treści 

kształcenia w 

ramach 

poszczególnych 

form zajęć: 

Wykłady:  
1. Przedmiot piłki nożnej-technika, taktyka, trening.  
2. Nabór i selekcja w piłce nożnej. Różnice: nauczanie a trenowanie. Piłka nożna dzieci i 

młodzieży-specyfika. 3. Doskonalenie techniki specjalnej.  
4. Budowa jednostki treningowej-opracowanie konspektu.  
5. Analiza walki sportowej.  
6. Taktyka walki sportowej-działania indywidualne i zespołowe, defensywne i ofensywne.  
7. Kształtowanie zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych w piłce nożnej.  
8. Roczny cykl szkolenia.  
9. Kontrola i optymalizacja procesu treningowego w piłce nożnej.  
10. Psychologia gry.  
11. Dokumentacja trenera.  
12. Interpretacja przepisów gry w piłkę nożną i futsal.  
Ćwiczenia praktyczne: 

 
1. Metodyka i systematyka nauczania i doskonalenia techniki piłki nożnej.  

2. Gry i zabawy stosowane w nauczaniu i doskonaleniu techniki i taktyki.  

3. Pomoce dydaktyczne i urządzenia stosowane w nauczaniu i doskonaleniu techniki piłki nożnej. 

4. Kontrola i ocena efektów techniki.  

5. Struktura procesu treningowego w piłce nożnej. Planowanie pracy treningowej. 

6. Przygotowanie motoryczne piłkarza. Ocena intensywności wysiłku fizycznego.  

7. Kontrola obciążeń. Informacyjna wartość rejestracji tętna 

8. Taktyka w działaniach defensywnych oraz ofensywnych.  

9. Zastosowanie gier szkolnych i uproszczonych.  

10. Wzór osobowościowy nauczyciela - instruktora piłki nożnej. Układ: nauczyciel – uczeń, jako 

system wymiany informacji.  

11. Organizacja i przeprowadzenie zawodów piłki nożnej i futsalu.  

12. Samodzielne prowadzenie lekcji treningowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody i 

techniki 

kształcenia 

metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne, 

metody podające: opis i objaśnienie z podkreśleniem najczęściej popełnianych błędów,  

metody eksponujące: pokaz, analiza błędów na podstawie zapisu video 

* Warunki i 

sposób 

zaliczenia 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem zajęć. Dopuszcza się 

jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Zaliczenie kolokwium sprawdzającego 

znajomość prawidłowej techniki i metodyki nauczania elementów umiejętności specjalnych oraz 
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poszczególnych 

form zajęć, w 

tym zasady 

zaliczeń 

poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

przepisów gry. Pozytywny wynik testów sprawdzających stopień opanowania elementów 

techniki piłkarskiej. Właściwe opracowanie konspektów zajęć treningowych o określonej 

tematyce. 

* Zasady 

udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze 

wskazaniem, czy 

obecność 

studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób 

obliczania oceny 

końcowej: 

Kryteria oceny końcowej z ćwiczeń praktycznych: 

• frekwencja i aktywność na zajęciach oraz obecność na konsultacjach 20 % 

• samodzielne przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie zgodnie z obowiązującą 

metodyką   zajęć z piłki nożnej 40% 

• ocena opanowania umiejętności specjalnych w piłce siatkowej  40% 
* Sposób i tryb 

wyrównywania 

zaległości 

powstałych 

wskutek 

nieobecności 

studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach i samodoskonalenie na zajęciach dodatkowych (np. sekcja piłki nożnej), 

opracowanie konspektu i prowadzenie zajęć ze studentami lub uczniami szkoły podstawowej 

Wymagania 

wstępne i 

dodatkowe, 

szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

elementarne umiejętności w zakresie techniki gry w piłkę nożną 

Zalecana 

literatura: 

 

Literatura podstawowa: 

1. Bangsbo J. 1999. Sprawność fizyczna piłkarzy, Warszawa. 

2. Bondarowicz M. 2002. Zabawy i gry ruchowa na zajęciach sportowych. Warszawa. 

3. Gołaszewski J. 1998. Piłka nożna przewodnik metodyczno-szkoleniowy. Poznań. 

4. Paluszek K. 2003. Nowoczesne nauczanie gry w piłkę nożną, Warszawa. 

5. Paluszek K. 2010. Kompendium wiedzy instruktora i trenera w piłce nożnej. Wrocław. 

6. Panfil R. Żmuda W. 1996. Nauczanie gry w piłkę nożną, Wrocław. 

7. Stępiński M. 2008. Taktyka współczesnej piłki nożnej. Poznań. 

8. Stępiński M. 2011.Trening pozycyjne w piłce nożnej. Poznań. 

9. Stuła A. 2008. Zabawy i gry ruchowe w kształceniu piłkarzy nożnych, Opole. 

10. Talaga J. 2006. Atlas ćwiczeń piłkarskich, Warszawa. 

11. Zak S., Duda H. 2006. Podstawy racjonalnego szkolenia w piłkę nożną. Kraków. 

Literatura uzupełniająca: 

1. Bednarski L. 2000. Piłka nożna, zajęcia treningowe w rocznym cyklu szkoleniowym, 

Kraków.  
2. Bednarski L., Kożmin A. 2006. Piłka nożna, Kraków. 

3. Kapera R. 1997. Piłka nożna. Trening dzieci, Warszawa.  
4. Kapera R. Śledziewski D. 1997.  Piłka nożna, szkolenie dzieci i młodzieży, Warszawa.  
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5. Przepisy PZPN gry w piłkę nożną. 
6. Stępiński M. 2007. Taktyka współczesnej piłki nożnej, Warszawa. 

7. Talaga J. 1996. Technika piłki nożnej, Warszawa.  
8. Kennedy D., Fitzgerald P.2001. Urazy i kontuzje sportowe u dzieci. Dom Wyd. REBIS, 

Poznań.  
9. Talaga J. 1997. Taktyka piłki nożnej, Warszawa  

10. Talaga J. 1997. Trening piłki nożnej, Warszawa 
11. Zieliński L. 2001. Bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników imprez sportowych , 

turystycznych i rekreacyjnych.  Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich „Oficyna 

Wydawnicza ABA”, Warszawa. 
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D3/3 Teoria treningu 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Teoria treningu (D3/3) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Theory of sport training 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny ( P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/2020 

Semestr: 6 

Koordynator przedmiotu: Dr Krzysztof Frączek 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Celem przedmiotu jest przygotowanie teoretyczne studentów, przyszłych instruktorów sportu do prowadzenia 

zajęć treningowych w różnych grupach wiekowych. Student zapozna się z planowaniem procesu 

treningowego, zasadami doboru obciążeń, pozna strukturę rzeczową i czasową treningu, metody 

kształtowania zdolności motorycznych, techniki i taktyki.   

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

st. stacjonarne sem. 6-ćw. 15 godzin, w.-.15 godzin 

st. stacjonarne sem. 6-ćw. 10 godzin, w.-.10 godzin 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 
Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 
Powiązani

e z KEU 
Forma 

zajęć 

dydaktyczn

ych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

D3/3_W01 

 

 

 

D3/3_W02 

 

 

D3/3_W03 

Wiedza: 

1. Wie jakie zmiany zachodzą w 

organizmie człowieka pod wpływem 

treningu sportowego.  

2. Wie jak regenerować organizm po wysiłku, 

jaka jest rola odnowy biologicznej i 

psychologicznej w procesie treningowym.  

3. Wie jakie czynniki należy uwzględnić w 

planowaniu zajęć treningowych, zna 

strukturę rzeczową i czasową treningu. 

 

 

K_W04 

 

K_W01 

 

 

 

K_W08 

 

Wykład. 

Ćwiczenia 

praktyczne 

Kolokwium, egzamin 

D3/3_U01 Umiejętności 

1. Potrafi dobierać metody, formy i środki w 

celu kształtowania sprawności ogólnej i 

specjalnej. Potrafi dobierać obciążenia 

treningowe w zależności od etapu 

 

K_U02 

 

Ćwiczenia 

praktyczne, 

konsultacje 

Umiejętność doboru 

ćwiczeń na Sali, w 

siłowni. Ocena planu 

treningowego 
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szkolenia i wieku ćwiczących. 

D3/3_K01 Kompetencje społeczne: 

1. Jest praktycznie przygotowany do 

pracy w charakterze instruktora sportu. 

Posiada odpowiednią wiedzę i 

umiejętności niezbędne do 

prowadzenia zajęć w klubie 

sportowym, SKS, UKS. 

 
K_K09 

Ćwiczenia 

praktyczne 
Umiejętność doboru 

intensywności i 

rodzaju ćwiczeń . 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

1 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

ćwiczenia praktyczne. 
wykład 
 
W sumie: 
ECTS 

15 g. 
15 g. 
 
30 g. 

0,8 

10g 

10g. 

 

20g. 

0,6 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie ogólne do zajęć 
przygotowanie do kolokwium 
przygotowanie do egzaminu 
Przygotowanie planu treningowego 
W sumie: 
ECTS 

2 
1 
2 
2 
7 
0,2 

5 

1 

4 

5 
15 g 
0,4 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

ćwiczenia praktyczne 
przygotowanie planu treningowego 
W sumie: 
ECTS 

15 g 

2 

17 g. 

0,5 

10 g 

5 

15 g 

0,5 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia w 

ramach poszczególnych form 

zajęć: 

Treści kształcenia: 
Wykład  

1. Podstawowe zasady programowania szkolenia sportowego 

2. Zasady, formy, środki i metody treningu 

3. Obciążenia treningowe, objętość i intensywność treningu 

4. Elementy określające wynik sportowy 

5. Specyfika treningu sportowego kobiet 

6. Zasady i środki odnowy biologicznej i psychopedagogicznej w 

procesie treningu 

7. Jedność celów wychowawczych, edukacyjnych i sportowych; sport 

dzieci i młodzieży a wychowanie fizyczne 

Ćwiczenia 
1. Trening sportowy jako proces pedagogiczny (podstawowe pojęcia) 

2. Struktura treningu - kształtowanie zdolności motorycznych na 

różnych etapach szkolenia 

3. Planowanie treningu i organizacja procesu szkolenia 

4. Kontrola jako czynnik kierowania treningiem- diagnostyka w sporcie 

5. Kwalifikacja do sportu - dobór i selekcja sportowa 

6. Specyfika sportu kobiet. 

7. Praktyczne przykłady jednostek treningowych 
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Metody i techniki 

kształcenia:  

Metody dydaktyczne:  

metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie, film szkoleniowy 

metody problemowe: dyskusja dydaktyczna 

metody praktyczne: opracowanie planu treningowego,  

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także warunki 

dopuszczenia do egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem 

zajęć. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. 

Dopuszcenie do egzaminu po zaliczeniu ćwiczeń i planu treningowego. 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
• Frekwencja na zajęciach 20% 

• Aktywność 10% 

• Ocena prezentacji 20% 
• Sprawdzian wiedzy 50% 

* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach  lub na dodatkowych zajęciach treningowych. 

Przygotowanie referatu 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do sekwencyjności 

przedmiotów:  

 

Zalecana literatura: Zalecana literatura:   
Literatura podstawowa: 
Sozański H.(red): Podstawy teorii treningu. RCM-SKFiS, Warszawa 1993. 
Sozański H.(red): Podstawy teorii treningu sportowego. COS, Warszawa 

1999. 
Ryguła I. (red.): Wybrane elementy treningu sportowego. Katowice 1999. 
Raczek J.: Szkolenie młodzieży w systemie sportu wyczynowego. AWF 

Katowice 1986. 
Naglak Z.: Metodyka trenowania sportowca. AWF Wrocław, 1991. 
Literatura uzupełniająca: 
Czajkowski Z.: Nawyki czuciowo-ruchowe w działalności sportowej. Związek 

Stowarzyszeń KF Makroregion Śląski, Katowice 1995. 
Płatonow W.N.: Adaptacja w sporcie. RCM-SKFiS, Warszawa 1990. 

D3/4 Dietetyka i suplementacja w sporcie 
 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Dietetyka i suplementacja w sporcie D3/4 

Nazwa przedmiotu (j. ang.):  

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: polski 
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Rok akademicki: 2019/20 

Semestr: 6 

Koordynator przedmiotu: Mgr Patrycja Marszałek 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Zapoznanie studentów z podstawami racjonalnego żywienia sportowców w oparciu o podstawy wyjaśniające 

znaczenie poszczególnych składników pokarmowych w przemianach bioenergetycznych przebiegających w 

mięśniach szkieletowych oraz wpływ tych przemian na zdolności wysiłkowe. Szczególną uwagę zwróci się na 

krytyczną ocenę stosowania różnego rodzaju manipulacji dietetycznych (zmiana składu diety, stosowanie 

suplementów) na zdolności wysiłkowe i zdrowie zawodnika. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

st. stacjonarne sem.6 w.15 godz. 

st. niestacjonarne sem.6 w.10 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 
Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 
Powiązani

e z KEU 
Forma zajęć 

dydaktycznyc

h 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

D3/4_W01 

 

D3/4_W02 

 

D3/4_W03 

 

Wiedza: 
1. Student zna podstawową terminologię z 

zakresu dietetyki i suplementacji 
2. Student posiada podstawową wiedzę 

wpływu suplementacji na organizm człowieka  
3. Student rozróżnia rodzaje suplementów 

stosowanych w  sporcie 

 

K_W02 

 

K_W06 

 

K_W01 

 

 

wykład Ocena pracy 

pisemnej i 

wypowiedzi ustnej 

D3/4_U01 

 

Umiejętności 
1. Student posiada umiejętność planowania 

racjonalnego żywienia i wspomagania 

suplementami diety.  

 
K_U02 

wykład Ocena jadłospisu 

opracowanego przez 

studenta 

D3/4_K01 

 

Kompetencje 
1. Student ma świadomość propagowania 

własnym przykładem postępowania 

prozdrowotnego w zakresie żywienia i 

wspomagania organizmu sportowca 

K_U04 wykład dyskusja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

1 stacjonarne niestacjonarn

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 
konsultacje 

 
w sumie: 
ECTS 

15g. 
2 g. 

 
17 g 
0,6 

10 g. 
2 g. 

 
12g 
0,5 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

przygotowanie ogólne  
praca w bibliotece, 
 praca w sieci 
opracowanie jadłospisu 
 
w sumie:   

2g. 
2 g. 
3 g. 
5 g. 
 
12 g. 

2g. 
5 g. 
3 g. 
5 g. 
 
15 g. 
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punktów ECTS: ECTS 0,4 0,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

opracowanie jadłospisu 
 

w sumie: 
ECTS 

5 g. 

 

5 g 

0,2 

 

5 g 

 

5 g 

0,2 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

Wykłady: 

1. Podstawowe składniki odżywcze 

2. Zapotrzebowanie energetyczne osób uprawiających sport. Składniki mineralne i ich 

znaczenie w żywieniu sportowców 
3. Rola węglowodanów w żywieniu sportowców 

4. Rola tłuszczów w żywieniu sportowców 

5. Rola białek i aminokwasów w żywieniu sportowców 

6. Zasoby wodne i elektrolitowe organizmu 

7. Zwyczaje żywieniowe studentów 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Metody dydaktyczne: 
metody podające: wykład informacyjny, opis, prelekcja, objaśnienie lub wyjaśnienie, 

pogadanka 

metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, dyskusja 

dydaktyczna 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Zaliczenie kolokwium, przygotowanie jadłospisu 

* Zasady udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, 

czy obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
• frekwencja na wykładach 20% 

• ocena jadłospisu 30% 

• test zaliczeniowy 50 % 
* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach , przygotowanie referatu 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

 

Zalecana literatura: 

 

Literatura podstawowa: 
Zając A, Poprzęcki S, Waśkiewicz Z.; Żywienie i suplementacja w sporcie, AWF, 

Katowicach, 2007 
Bean A.: Żywienie w sporcie, Zyska, Poznań 2008 
Celejowa I.: Żywienie w sporcie, Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL , 2008  
Eksterowicz J.: Zarys żywienia sportowców, Uniwersytet, Bydgoszcz, 2007 
literatura uzupełniająca 
Ziemiański Ś., Niedźwiecka-Kącikowa D.: Zalecenia żywieniowe i zdrowotne dla 
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sportowców, COS. RCMSKFiS, Warszawa, 1997 
Zając A.: Waśkiewicz Z.: Dietetyczno-treningowe wspomaganie zdrowia i sprawności 

fizycznej, UKiP, Katowice, 2001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D3/5  Odnowa i masaż w sporcie 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Odnowa i masaż w sporcie (D3/5)  

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Wellness and sport masage 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/20 

Semestr: 3,4 

Koordynator przedmiotu: Dr Gabriel Szajna 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Celem przedmiotu jest poznanie i podstawowych pojęć dotyczących podstaw odnowy biologicznej i masażu 

sportowego, poznanie praktyczne metodyki i zasad prowadzenia odnowy i masażu sportowego oraz opanowanie 

umiejętności wykonywania zabiegów odnawiających i masażu sportowego w dyscyplinach sportowych 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć według 

planu studiów: 

st. stacjonarne sem.3- w. 10 godz., ćw. 15 godz., sem.4- ćw. 30 godz. 

st. stacjonarne sem.3- w. 10 godz., ćw. 10 godz., sem.4- ćw. 15 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia 

się  
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D3/5_W01 

 
D3/5_W02 
 
D3/5_W03 

Wiedza: 
1. Student zna podstawową terminologię z zakresu 

odnowy biologicznej i masażu sportowego, 
2. student posiada podstawową wiedzę na temat 

wpływu masażu sportowego i zabiegów 

odnawiających na organizm człowieka, 
3. student ma wiedzę o wskazaniach i 

przeciwwskazaniach do stosowania masażu i 

odnowy biologicznej 

 
K_W02 

 
K_W01 
 

 
K_W06 

Wykład, 

ćwiczenia 

praktyczne 

Odpowiedź ustna, 

kolokwium 

 

D1/5_U01 

 

D1/5_U02 

Umiejętności 
1. Student posiada umiejętność planowania 

odnowy i masażu dla sportowców 
2. Student posiada umiejętność wykonywania 

zabiegów odnowy biologicznej i masażu 

sportowego  

 
K_U02 
 
K_U04 

Zajęcia 

praktyczne,  

 

Ocena umiejętności 

praktycznego 

zastosowania 

zabiegów i masażu 

D3/5_K01 1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, i 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 

oraz zasięgnięcia opinii ekspertów w 

przypadku trudności z samodzielnym 

rozwiązaniem problemu 

K_K01 Wykład, 

ćwiczenia 

praktyczne 

Dyskusja, 

obecność na 

konsultacjach i 

dodatkowych 

zajęciach (np. 

dzialalność w kole 

naukowym) 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

2 stacjonarne niestacjonarne 

Sem.3 Sem.4 Sem.3 Sem.4 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

Wykład 
Ćwiczenia praktyczne 
 
w sumie: 
ECTS 

10g. 
15 g. 

 
25 g 
0,8 

 
30 g. 

 
30g. 
0,9 

 

10g. 
10 g. 

 
20 g 
0,6 

 
15 g. 

 
15 g. 
0,4 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą punktów 

ECTS: 

samodzielne doskonalenie umiejętności 
 
w sumie:   
ECTS 

10 g. 
 

10 g. 
0,2 

5 g. 
 

5 g. 
0,1 

15 g. 
 

15 g. 
0,4 

20 g. 
 

20 g. 
0,6 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 

Samodzielne doskonalenie umiejętności 

w sumie: 
ECTS 

15 g 

10 g. 

25 g 

0,8 

 

30 g. 
5 g. 

35 g. 

1,2 

10 g 

15 g. 

25 g. 

0,8 

15 g. 

20 g. 

35 g 

1,2 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

Treści kształcenia  
Wykłady: 
1 Wprowadzenie do zagadnień odnowy biologicznej 

2 System odnowy biologicznej 

3 Podstawy klasyfikacji zmęczenia i przetrenowania  

4 Zadania i potrzeby w zakresie odnowy biologicznej 

5 Ciepłolecznictwo, sauna w odnowie sportowców 

6 Wykorzystanie zabiegów wodnych w odnowie biologicznej 

7 Zabiegi fizykoterapeutyczne w odnowie biologicznej  
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8 Kinezyterapia we wspomaganiu regeneracji organizmu 

9 Światłolecznictwo i jego wykorzystanie po wysiłkach fizycznych 

10 Wskazania i przeciwwskazania do stosowania masażu sportowego w odnowie biologicznej 

11 Programowanie zabiegów masażu i odnowy biologicznej w sporcie 

12 Regeneracja organizmu z wykorzystaniem masażu 

13 Leczenie uzdrowiskowe w odnowie biologicznej 

14 Psychoregulacyjne i relaksacyjne aspekty stosowania odnowy biologicznej i masażu 

sportowego 

15 planowanie zabiegów odnowy biologicznej w procesie treningowym 

 
Ćwiczenia audytoryjne: 
1 Masaż sportowy - techniki i metodyka jego wykonywania 
2 Masaż sportowy wybranych mięśni i stawów,  
3  Sauna jako zabieg odnawiający 
4. Krioterapia w odnowie biologicznej 
5 Technika masażu sportowego ręki przedramienia, stawu łokciowego, ramienia, stawu 

ramiennego,  
6 Metodyka masażu sportowego obręczy kończyny górnej, grzbietu i kręgosłupa 
7 Technika masażu klatki piersiowej i powłok brzusznych 
8 Masaż sportowy szyi ogólne techniki postępowania 
9 Masaż sportowy kończyny dolnej i obręczy kończyny dolnej 
10 Automasaż w sporcie 
11 Schemat postępowania w masażu sportowym częściowym i całościowym 
12 Masaż sportowy w sportach indywidualnych 
13 Masaż sportowy w grach zespołowych 
14 Masaż sportowy w sportach walki 
15 Psychologiczne aspekty masażu sportowego  

Metody i techniki 

kształcenia:  

Metody dydaktyczne: podające wykład informacyjny, wykład problemowy, 

metody eksponujące prezentacja, aktywizujące - metoda przypadków, metody 

praktyczne- pokaz  

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem zajęć. 

Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Zaliczenie 

kolokwium sprawdzającego w zakresie wskazań i przeciwwskazań do zabiegów.  

Pozytywna ocena ze znajomości obsługi urządzeń wykorzystywanych w odnowie 

biologicznej. Prawidłowa demonstracja technik masażu 

* Zasady udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, 

czy obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
aktywność za zajęciach oraz obecność na konsultacjach 20%,  
odpowiedzi ustne 20%,  
ocena z praktycznego pokazu 30% 
kolokwium 30 % 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach i samodoskonalenie na zajęciach dodatkowych, opracowanie 

konspektu i prowadzenie zajęć ze studentami lub uczniami szkoły podstawowej 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

 

Zalecana literatura: Podgórski T.: Masaż w rehabilitacji i sporcie, Wydawnictwa Akademii Wychowan,  
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 Warszawa 2000 
Prochowicz Z.: Podstawy masażu leczniczego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 

Warszawa 2007 
Zborowski A.: Masaż klasyczny, AZ, Kraków 2000 
Literatura uzupełniająca 
L. Chaitow: Masaż leczniczy: Elsevier Urban & Partner, cop. Wrocław, 2010 
Walaszek R.: [red.] Masaż z elementami rehabilitacji, Rehmed, Kraków 2006 
Walaszek R.[red.]: Diagnostyka w kinezyterapii i masażu,  Biosport, Kraków 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D3/6  Zarządzanie instytucjami sportowymi i rekreacyjnymi 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Zarządzanie Instytucjami  sportowymi i rekreacyjnymi D3/6 

Nazwa przedmiotu (j. ang.):  

http://bg.pwsz.krosno.pl/?det&oid=47303&dt=0
http://bg.pwsz.krosno.pl/?det&oid=47303&dt=0
http://bg.pwsz.krosno.pl/?det&oid=47303&dt=0
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Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/20 

Semestr: 5 

Koordynator przedmiotu: Mgr Andrzej Zatorski 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Zaznajomienie studentów ustawami o kulturze fizycznej i narodowej ochronie zdrowia 
Stowarzyszenia i podmioty gospodarcze w działalności sportowo- rekreacyjnej. 
Przedstawienie mechanizmów funkcjonowania ośrodków sportu i rekreacji.  
Ocena rynku usług sportowo-rekreacyjnych 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

st. stacjonarne sem.5 ćw.10 godz. 

st. niestacjonarne sem.5 ćw.10 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 
Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 
Powiązani

e z KEU 
Forma zajęć 

dydaktycznyc

h 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

D3/6_W01 

 

1. Zna podstawowe akty prawne regulujące 

działalność w obrębie kultury fizycznej 

sportu i rekreacji . 

K_W12 

 

 

Ćwiczenia 

audytoryjne, 

dyskusja 

Ocena aktywności 

i merytoryczności 

dyskusji 

D3/6_W02 

 

2. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju 

form indywidualnej przedsiębiorczości i 

samozatrudnienia w instytucjach związanych 

z kulturą fizyczną. Wie jak projektować 

ścieżkę własnego rozwoju i awansu 

zawodowego 

 

K_W13 

 

 

Ćwiczenia 

audytoryjne, 

dyskusja 

 

Ocena aktywności i 

merytoryczności 

dyskusji 

D3/6_U01 

 

3.Potrafi planować i realizować pracę 

indywidualną i w zespole 
K_U10 Ćw. 

audytoryjne 

 

Praca projektowa 

D3/6_U02 

 

4.  Potrafi samodzielnie planować ścieżkę 

rozwoju 

zawodowego i realizować własne uczenie się 

przez całe życie 

 

K_U13 Ćwiczenia 

audytoryjne, 

dyskusja 

 

Ocena 

samodzielności 

wypowiedzi 

D3/6_K01 

 

5. Zachowuje się profesjonalnie , 

przygotowuje się do pracy oraz planuje i 

realizuje swoje działania 
w sposób odpowiedzialny i przedsiębiorczy 

K_K07 

 

Dyskusja 

nad 

projektem, 

konsultacje 

Obserwacja - udział 

w dyskusjach, ocena 

projektu 



330 
 

 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

1 stacjonarne niestacjonarn

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia praktyczne 
konsultacje 
 
w sumie: 
ECTS 

10g. 
2 g. 
 
12 g 
0,5 

10 g. 
2 g. 
 
12g 
0,5 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie ogólne  
praca w bibliotece, 
 praca w sieci 
praca nad projektem końcowym 
 
w sumie:   
ECTS 

2g. 
5 g. 
3 g. 
5 g. 
 
15 g. 
0,5 

2g. 
5 g. 
3 g. 
5 g. 
 
15 g. 
0,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 

praca nad projektem końcowym 

w sumie: 
ECTS 

10 g 

5 g. 

15 g 

0,5 

 

10 g 

5 g. 

15 g 

0,5 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

1. Ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej, rodzaje własności, 

formy organizacyjno prawne, zalety i wady. 

2. Stowarzyszenia kultury fizycznej/zasady działania 

3. Ośrodki sportu i rekreacji w gminach/zasady działania 

4. Charakterystyka powiązań pomiędzy podstawowymi podmiotami w w sporcie i rekreacji 

/strategia-zasady budowy/. Analiza strategii wybranego przedsiębiorstwa 

5. Style kierowania/Charakterystyka podstawowych stylów, modele. 

6. Procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie/istota, cechy charakterystyczne, etapy i 

uwarunkowania podejmowania decyzji. 

7. System sportu i rekreacji w gminie-studium przypadków-projekt optymalizacji. 
8. Ustaw o kulturze fizycznej i narodowy program zdrowia . 

Metody i techniki 

kształcenia:  

metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne-dyskusja 

metody podające: opis i objaśnienie 

metody eksponujące: pokaz, studium przypadku 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem zajęć. 

Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Zaliczenie na 

podstawie przygotowanego projektu analizy systemu sportu i rekreacji w gminie , 

miejscu zamieszkania/dopuszczalny projekt dwójki studentów/ 

 

 

 
* Zasady udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, 

czy obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Ocena końcowa z przedmiotu , jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych w 

oparciu o następujące kryteria: 
1.Frekwencja i aktywność na zajęciach: 20% 
2.Ocena Aktywności na zajęciach 40% 
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3.Ocena projektu 40% 
* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach , przygotowanie tematu do dyskusji. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

 

Zalecana literatura: 

 

Literatura podstawowa: 

1. R. Gryfin: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN Warszawa 2007 

2. Kodeks cywilny 

3. J. Lichtarski/red./: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie Wydawnictwo AE we 

Wrocławiu. Wrocław2005 

4. S. Marek/red./: Elementy nauki o przedsiębiorstwie. Fundacja na rzecz US. Szczecin 

1999,2001 

5. Narodowy Program Zdrowia 

Literatura uzupełniająca: 

1.Kożmiński A.,W. Piotrowski: Zarządzanie, Teoria i praktyka PWN Warszawa 2007 

 

 

 

 

D3/7  Podstawy rekreacji 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Podstawy rekreacji (D3/7) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.):  

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/20 

Semestr: 5 

Koordynator przedmiotu: Prof.ndzw.dr han. Zbigniew Barabasz 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Teoretyczne i praktyczne przygotowaniestudentów do uczestniczenia i propagowania rekreacji. Studenci posiadają 

podstawową wiedzę przygotowującą do zrozumienia problemów sportu dla wszystkich umożliwiającą w 

przyszłości wybranie właściwej drogi kształcenia, poznają zasady organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych, 

posiadają wiedzę ogólną związaną z prawidłowościami rządzącymi aktywnością ruchową. 
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Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

st. stacjonarne sem.5 w.10 godz. 

st. niestacjonarne sem.5 w.10 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 
Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 
Powiązani

e z KEU 
Forma zajęć 

dydaktycznyc

h 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

 
D3/7_W01 

 
D3/7_W02 
 

Wiedza: 
1. Student ma podstawową wiedzę o roli 

i miejscu rekreacji w życiu człowieka. 
2. Student ma podstawową wiedzę o 

metodyce prowadzenia zajęć z 

zakresu rekreacji ruchowej. 

 
K_W01 

 
K_W08 
 

wykład Ocena pracy 

pisemnej i 

wypowiedzi ustnej 

D3/7_U01 

 

Umiejętności: 
1. Student posiada umiejętność pracy 

indywidualnej oraz zespołowej w 

zakresie prowadzenia i organizacji 

imprezy rekreacyjnej. 

 
K_U10 

wykład Ocena pracy 

pisemnej i 

wypowiedzi ustnej. 
Przygotowanie planu 

imprezy 

     

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

1 stacjonarne niestacjonarn

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 
konsultacje 
 
w sumie: 
ECTS 

10g. 
2 g. 
 
12 g 
0,5 

10 g. 
2 g. 
 
12g 
0,5 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie ogólne  
praca w bibliotece, 
 praca w sieci 
opracowanie regulaminu imprezy rekreacyjno-

sportowej 

 
w sumie:   
ECTS 

5g. 
2 g. 
3 g. 
5 g. 
 
15 g. 
0,5 

5g. 
2 g. 
3 g. 
5 g. 
 
15 g. 
0,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

opracowanie regulaminu imprezy rekreacyjno-

sportowej 
 

w sumie: 
ECTS 

5 g. 

 

5 g 

0,3 

 

5 g 

 

5 g 

0,3 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

Wykłady: 
 Podstawowe pojęcia z zakresu kultury fizycznej 
 Rekreacja fizyczna i jej miejsce w systemie nauk 
 Zarys dziejów rekreacji, organizacja rekreacji w Polsce  
 Jednostka zajęć rekreacyjnych, struktura, rodzaje  
 Metodyka rekreacji ruchowej 
 Wybrane formy rekreacji ruchowej 
 Organizacja imprez rekreacyjnych 
 Sylwetka organizatora imprez rekreacyjnych, predyspozycje psychofizyczne 
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animatora i instruktora 
 Rola rekreacji fizycznej w promocji zdrowia i profilaktyce chorób 

cywilizacyjnych 
Metody i techniki 

kształcenia:  

Metody dydaktyczne: 
metody podające: wykład informacyjny, opis, prelekcja, objaśnienie lub wyjaśnienie, 

pogadanka 

metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, dyskusja 

dydaktyczna 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Zaliczenie kolokwium, przygotowanie regulaminu imprezy 

* Zasady udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, 

czy obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
• frekwencja na wykładach 20% 

• ocena regulaminu imprezy 30% 

• test zaliczeniowy 50 % 
* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach , przygotowanie referatu 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

 

Zalecana literatura: 

 

1. Toczek-Werner S., Podstawy rekreacji i turystyki,. AWF Poznań,2005. 

2. Winiarski R., Wstęp do teorii rekreacji., AWF Kraków 1989. 

3. Kiełbasiewicz-Drozdowska I., Siwiński W., Teoria i metodyka rekreacji., 

AWF Poznań 2001. 

4. Pilawska A., Pilawski A., Zarys teorii i metodyki rekreacji ruchowej., GWSH 

Katowice 2003. 

5. Jaczynowski L., Zasady organizacji kultury fizycznej., AWF Warszawa1993. 

6. Burgiel R., Metodyka rekreacji ruchowej., ZG TKKF Warszawa 1993. 

7. Łobożewicz T., Wolańska T., Rekreacja i turystyka w rodzinie., PTNKF 

Warszawa 1994. 
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D3/8 Praktyka w klubie sportowym 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Praktyka w klubie sportowym  (D3/8) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Practice in sport club 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny (P) 

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne   

Punkty ECTS: studia stacjonarne – 8, studia niestacjonarne - 8 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/2020 

Semestr: 4,5 

Koordynator przedmiotu: Dr Krzysztof Frączek 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Celem przedmiotu jest rozwijanie kompetencji zawodowych związanych z pełnieniem funkcji instruktora 

sportu w wybranej dyscyplinie. Student pozna, zasady funkcjonowania, organizacji, finansowania 

działalności klubów sportowych, UKS i SKS. Zapozna się z dokumentacją, statutem, dzienniczkiem 

trenera. Pozna specyfikę pracy z grupą sportowców, kryteria doboru i selekcji. Od strony praktycznej 

pozna strukturę rzeczową treningu. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

Studia stacjonarne  - s. IV – 3 tyg., s. V – 3 tyg. 

Studia niestacjonarne - s. IV – 3 tyg., s. V – 3 tyg. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktyczny

ch 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

 

D3/8_W01 
 

 
D3/8_W02 

 

 
D3/8_W03 
 

 

Wiedza: 
1. Student wie jakie zmiany zachodzą w 

organizmie pod wpływem treningu 

sportowego. 
2. Student zna metody diagnozowania 

poziomu umiejętności specjalnych i 

zdolności motorycznych. 
3. Student wie jak nauczać i doskonalić 

technikę w wybranej dyscyplinie oraz jak 

kształtować najważniejsze dla danej 

dyscypliny zdolności motoryczne. 

 
K_W04 
 

 
K_W05 
 

 
K_W08 

 

praktyka 

 

ocena z 

odpowiedzi 

ustnych i 

obserwacja. 

Opinia opiekuna 

praktyk 

Ocena 

prowadzenia 

zajęć 
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D3/8_U01 

 
D3/8_U02 
 

 

 
D3/8_U03 

 

Umiejętności 
1. Student potrafi dobrać odpowiednie 

środki, metody i formy niezbędne dla 

osiągnięcia celu treningowego. 
2. Student potrafi korzystać we właściwy 

sposób ze sprzętu sportowego 

wykorzystywanego w treningu. 
3.Student potrafi zademonstrować 

specjalistyczne umiejętności ruchowe, 

specyficzne dla danej dyscypliny. 

 
K_U02 
K_U03 
 
K_U05 

 
K-U04 

 

praktyka 

 

Średnia ocen 

bieżących 

opiekuna 

praktyk z 

konspektów, 

hospitacji, asyst 

i prowadzeń 

oraz ocena 

hospitowanej 

lekcji przez 

opiekuna z 

ramienia uczelni 

 

D3/8_K01 
 

 

D3/8_K02 

 

 

 
D3/8_K03 
 

Kompetencje społeczne 
1. Student ma przekonanie o potrzebie 

sumiennego przygotowywania się do 

swojej pracy. 
2.Kreuje dobrą atmosferę i przyjazne 

stosunki między członkami grupy. 

Motywuje ich i jednoczy we współpracy i 

realizacji wspólnych celów. 
3. Student jest praktycznie przygotowany 

do pełnienia roli instruktora sportu. 

 
K_K07 

 

 
K_K03 
 

 

 
K_K09 

 

praktyka 

 

Aktywność, 

obserwacja, 

opinia opiekuna 

praktyk 

 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów ECTS: 

(A + B) 

8 

S
ta
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o

n
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n
e 

N
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st
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n
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n

e 
A. Liczba godzin kontaktowych z 

podziałem na formy zajęć oraz 

liczba punktów ECTS 

uzyskanych w ramach tych zajęć: 

 

Konsultacje  

 

W sumie: 

ECTS 

s. 4 s. 5 s. 4 s. 5 

10 

 

10 

0,4 

10 

 

10 

0,4 

10 

 

10 

0,4 

10 

 

10 

0,4 

B. Formy aktywności studenta w 

ramach samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą punktów 

ECTS: 

Ćwiczenia praktyczne 

praca w bibliotece  

przygotowanie ogólne do zajęć 

przygotowanie konspektów 

praca w sieci internetowej 

w sumie:   

ECTS 

54 

10 

10 

15 

8 

 

97 

3.6 

54 

10 

10 

15 

8 

 

97 

3.6 

54 

10 

10 

15 

8 

 

97 

3.6 

54 

10 

10 

15 

8 

 

97 

3.6 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach przedmiotu 

oraz związana z tym liczba 

punktów ECTS: 

Ćwiczenia praktyczne 

Konsultacje  

przygotowanie konspektów 

 

w sumie: 

ECTS 

54 

10 

15 

 

79 

2.8 

54 

10 

15 

 

79 

2.8 

54 

10 

15 

 

79 

2.8 

54 

10 

15 

 

79 

2.8 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia w 

ramach poszczególnych form zajęć: 
1. Organizacja klubów sportowych, zasady ich funkcjonowania. 
2. Specyfika wybranej dyscypliny i wymogi stawiane zawodnikom. 

3. Etapowość w nauczaniu, dostosowanie metod i obciążeń do wieku 

ćwiczących. 
4. Budowa toku treningowego- treści realizowane w poszczególnych 
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częściach treningu. 

5. Przykłady ćwiczeń stosowanych w nauczaniu i doskonaleniu 

techniki. 
6. Metody kształtowania zdolności motorycznych (siła, szybkość, moc, 

wytrzymałość, koordynacja, gibkość) wraz z przykładami ćwiczeń. 

7. Metody kontroli poziomu umiejętności specjalnych i zdolności 

motorycznych. 
8. Taktyka indywidualna i zespołowa w wybranej dyscyplinie. 

9. Specyfika mini- gier sportowych. 
Metody i techniki kształcenia:  - praktyczne: hospitowanie, asysta i prowadzenie zajęć w klubie, szkole 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w tym 

zasady zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia do 

egzaminu: 

- spełnienie warunków oceny końcowej 

* Zasady udziału w poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, czy 

obecność studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek systematycznego i aktywnego uczestnictwa studenta  

Sposób obliczania oceny końcowej: 1. Ocena końcowa wystawiona przez instruktora, opiekuna praktyki w 

klubie sportowym (ocena studenta dokonana jest na podstawie punktacji 

w poszczególnych zakresach, tak aby była jednolita dla każdego studenta 

odbywającego praktyki w różnych placówkach. Powyższą 

charakterystykę i ocenę pracy studenta załączono w osobnej karcie 

(załącznik nr 1)  

Suma punktów w poszczególnych zadaniach  - 60. 

Ocena bdb – 60 -56 

Ocena dst  – 41 – 35 

2. Ocena dokumentacji praktyki dokonanej przez opiekuna praktyki z 

ramienia Uczelni. 

3. Ocena hospitowanych zajęć przez opiekuna praktyki z ramienia Uczelni. 
* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na zajęciach: 

- odrobienie zaległości wynikających z uzasadnionej i zgłoszonej nieobecności w 

innym, dodatkowym terminie 

- konsultacje 

- samodoskonalenie 

 

Wymagania wstępne i dodatkowe, 

szczególnie w odniesieniu do 

sekwencyjności przedmiotów:  

Znajomość podstaw kształtowania zdolności motorycznych oraz podstaw 

diagnozowania w treningu indywidualnym 

Zalecana literatura: 1. Sozański H.(red), Podstawy teorii treningu sportowego, 

COS, Warszawa 1999 

2. Ryguła I. (red.), Wybrane elementy treningu sportowego, 

Katowice 1999 

3. Raczek J., Szkolenie młodzieży w systemie sportu 

wyczynowego, AWF Katowice 1986 

4. Naglak Z., Metodyka trenowania sportowca, AWF 

Wrocław, 1991 

Literatura uzupełniająca: 
1. Czajkowski Z., Nawyki czuciowo-ruchowe w działalności 

sportowej, Związek Stowarzyszeń KF Makroregion 

Śląski, Katowice 1995 

2. Płatonow W.N., Adaptacja w sporcie, RCM-SKFiS, 

Warszawa 1990 
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D4/1-4. Praktyki pedagogiczne 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): 

Praktyki pedagogiczne (D4) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Teaching practice 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny (P) 

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne     

Punkty ECTS: studia stacjonarne – 25, studia niestacjonarne - 25 
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Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2020/2021 

Semestr: 3, 4, 5, 6 

Koordynator przedmiotu: mgr Lucyna Szajna 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu   
Celem praktyk pedagogicznych studenta jest:  
- tworzenie podstaw własnego warsztatu pracy jako nauczyciela wychowania fizycznego i 

wychowawcy w zakresie zdrowego stylu życia, 
- poznanie tajników różnorodnych dyscyplin rekreacyjno-sportowych (sportów całego życia) 

uprawianych w różnych porach roku, 
- uczenie się ich praktycznej realizacji w aspekcie metodyczno – zdrowotnym i organizacyjnym, 
- poznanie specyfiki organizacji nowej zreformowanej szkole podstawowej (2 etapy: kształcenie 

zintegrowane klasy 1-3 i nauczanie blokowe klasy 4-8) 
- uczenie się prowadzenia obserwacji pedagogicznych, poznania dzieci, 
- dokonywanie pierwszych prób diagnozowania w wychowaniu fizycznym, 
- zapoznanie się z różnymi rozwiązaniami z zakresu budowania autorskich programów na bazie 

podstawy programowej, budowania planów dydaktyczno – wychowawczych, 
- analizowanie głównych dokumentów szkoły: plan rozwoju szkoły, zestaw programów, plan 

wychowawczy szkoły, system oceniania, wewnątrzszkolny system mierzenia jakości pracy, 
- poznanie pracy różnych agend szkoły: sekretariat, dyrekcja, zaspół przedmiotowy nauczycieli 

wychowania fizycznego, 
- branie udziału w imprezach patriotycznych, kulturalno – wychowawczych, sportowych, 

rekreacyjnych i zdrowotnych 
- uczenie się i doskonalenie umiejętności hospitowania lekcji, 
- doskonalenie się w zakresie pisemnego przygotowania się do lekcji i innych zajęć, 
- poprzez asystowanie nauczycielowi wychowania fizycznego uczenie się prowadzenia lekcji 
- praktyczne wdrażanie się do samodzielnego prowadzenia lekcji, 
- uczenie się oceniania ucznia, 
- napotykanie i pomaganie w rozwiązywaniu różnych problemów z zakresu wychowania, 
- uczenie się promocji zdrowia, 
- uczenie się oceny sprawności i wydolności fizycznej ucznia. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

studia stacjonarne - 342 (19 tyg.),  

studia niestacjonarne - 342 (19 tyg.) 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 
Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 
Powiąza

nie z 

KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 
Sposób 

weryfikacji i 

oceny 

efektów 

uczenia się  

 

 
D4_W1 

 

 

 
D4_W2 

 

 
D4_W3 

 

w zakresie wiedzy: 

Student zna i rozumie: 

1. zadania charakterystyczne dla szkoły lub 

placówki systemu oświaty (D.2.W1, 

B.3.W1) 

2. sposób funkcjonowania oraz organizację 

pracy dydaktycznej szkoły lub placówki 

systemu oświaty; D.2/E.2.W3.  

3. rodzaje dokumentacji działalności 

dydaktycznej prowadzonej w szkole lub 

 

 

K_W01 

K_W11 

 

 
K_W11 

 

 

 

 

Praktyki 

pedagogiczne 

 

ocena z 

odpowiedzi 

ustnych i 

obserwacja. 

Ocena 

opiekuna 

praktyk. 
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D4_W4  

 
D4_W5 

 

 

placówce systemu oświaty.(B.3W2; 

D.2.U3) 

4. zasady zapewniania bezpieczeństwa 

uczniom w szkole i poza nią (B.3W3) 

5. Wie jak nauczać różnych form ruchu i 

elementów dyscyplin sportowych i jak 

oddziaływać na uczniów dla osiągnięcia 

celów pedagogicznych  

 

 

 

 

 
K_W10 

 
K_W09 

 

 
D4_U01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D4_U02 

 

D4_U03 

 

 

D4_U04 

 

. D4_U05 

 

 

D4_U06 

 

 

 

 

 

D4_U07 

 

 

D4_U08  

 

 

 

D4_U09 

 

 

w zakresie umiejętności: 

student potrafi: 

1. wyciągnąć wnioski z obserwacji pracy 

dydaktycznej nauczyciela, jego interakcji z 

uczniami oraz sposobu w jaki planuje i 

przeprowadza zajęcia wychowawcze i 

dydaktyczne; aktywnie obserwować 

stosowane przez nauczyciela metody i 

formy pracy oraz wykorzystywane 

pomoce dydaktyczne, a także sposoby 

oceniania uczniów (D.2.U1; B.3.U1) 

2. nauczać różnych form aktywności 

fizycznej i elementów techniki w 

popularnych dyscyplinach sportowych 
3. Potrafi posługiwać się sprzętem 

sportowym oraz przyborami i przyrządami 

stosowanymi w trakcie aktywności 

fizycznej 
4. Potrafi opracować w formie pisemnej 

konspekt lekcji gimnastyki korekcyjnej 
5. potrafi zaplanować lub przeprowadzić 

pod nadzorem opiekuna praktyk 

zawodowych serie lekcji lub zajęć 

wychowawczych (D.2.U2: B.3.U5) 
6. analizować, przy pomocy opiekuna 

praktyk zawodowych oraz nauczycieli 

akademickich prowadzących zajęcia w 

zakresie przygotowania psychologiczno-

pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia 

pedagogiczne zaobserwowane lub 

doświadczone w czasie praktyk (B.3.U6, 

D.2.U3) 
7. wyciągać wnioski z obserwacji sposobu 

integracji działań opiekuńczo- 

wychowawczych i dydaktycznych przez 

nauczycieli (B.3.U2 
8. wyciągać wnioski, w miarę możliwości 

z bezpośredniej obserwacji pracy rady 

pedagogicznej i zespołu wychowawców 

klas (B.3.U3) 
9. wyciągać wnioski z bezpośredniej 

obserwacji pozalekcyjnych działań 

pozalekcyjnych działań opiekuńczo- 

wychowawczych nauczycieli, w tym 

dyżurów na przerwach międzylekcyjnych i 

zorganizowanych wyjść grup 

 

   
K_U02

K_O07 
K_U12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_U03 

 

 

 

K_U06 

 

 

K_U03 

K_U10 

K_U12 

 

K_U09 

K_U12 

 

 

 

K_U09 

 

 

K_U09 

 

 

 

 

K_U09 

 

 

Praktyki 

pedagogiczne 

 

Średnia ocen 

nauczyciela 

wf opiekuna 

praktyk z 

konspektów 

i 

prowadzenia  

oraz ocena 

hospitowane

j lekcji przez 

opiekuna z 

ramienia 

uczelni  
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 uczniowskich (B.3.U4)  

 

 

 

D4_K01 

 

 

 

D4_K02 

 

 

 

D4_K03 

 

 

D4_K04  

w zakresie kompetencji społecznych: 

1. Kreuje dobrą atmosferę i przyjazne 

stosunki między członkami grupy; 

motywuje ich i jednoczy we współpracy i 

realizacji wspólnych celów 

2. Zachowuje się profesjonalnie, 

przygotowuje się do pracy oraz planuje i 

realizuje swoje działania w sposób 

odpowiedzialny 

3. Jest praktycznie przygotowany do 

realizowania zadań zawodowych 

wynikających z roli nauczyciela 

4. Jest gotów do skutecznego 

współdziałania z opiekunem praktyk 

zawodowych i z nauczycielami w celu 

poszerzania swojej wiedzy oraz 

umiejętności  wychowawczych (B.3.K1; 

D.2.K1) 

 

 

K_K03 

 

 

 

K_U07 

 

 

 

K_U09 

 

 

K_K01 

 

Praktyki 

pedagogiczne 

 

Aktywność, 

obserwacja 

 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)    

23 

S
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n
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e 
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A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Konsultacje 
Praktyka metodyczna,  ćwiczenia praktyczne:  
  -  hospitacje, prowadzenie zajęć w obecności 

opiekuna praktyk z ramienia uczelni 

 
w sumie 
ECTS 

15 
36 

 

 

 
51 
2 

15 
36 

 

 

 
51 
2 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Ćwiczenia praktyczne 
praca w bibliotece  
przygotowanie ogólne do zajęć 
przygotowanie konspektów 
praca w sieci internetowej  
przygotowanie sprzętu do zajęć 
 
w sumie:   
ECTS 

342 
20 
50 

100 
50 
10 
 

572 
23 

342 
20 
50 
100 
50 
10 
 

572 
23 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

konsultacje 
praktyka metodyczna,  ćwiczenia praktyczne:  
hospitacje, prowadzenie zajęć w obecności 

opiekuna praktyk z ramienia uczelni 
ćwiczenia praktyczne 
przygotowanie konspektów 
 

15 
36 
 

 
342 
100 

 

15 
36 
 

 
342 
100 
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W sumie: 

ECTS 

493 
20 

 

493 
20 

 
 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia w 

ramach poszczególnych form zajęć: 

- tworzenie podstaw własnego warsztatu pracy jako nauczyciela wychowania 

fizycznego i wychowawcy w zakresie zdrowego stylu życia, 

- poznanie tajników różnorodnych dyscyplin rekreacyjno-sportowych (sportów 

całego życia) uprawianych w różnych porach roku, 

- uczenie się ich praktycznej realizacji w aspekcie metodyczno – zdrowotnym i 

organizacyjnym, 

- poznanie specyfiki organizacji nowej zreformowanej szkole podstawowej (2etapy: 

kształcenie zintegrowane klasy 1-3 i nauczanie blokowe klasy 4-6) 

- uczenie się prowadzenia obserwacji pedagogicznych, poznania dzieci, 

- dokonywanie pierwszych prób diagnozowania w wychowaniu fizycznym, 

- zapoznanie się z różnymi rozwiązaniami z zakresu budowania autorskich 

programów na bazie podstawy programowej, budowania planów dydaktyczno – 

wychowawczych, 

- analizowanie głównych dokumentów szkoły: plan rozwoju szkoły, zestaw 

programów, plan wychowawczy szkoły, system oceniania, wewnątrzszkolny system 

mierzenia jakości pracy, 

- poznanie pracy różnych agend szkoły: sekretariat, dyrekcja, zaspół przedmiotowy 

nauczycieli wychowania fizycznego, 

- branie udziału w imprezach patriotycznych, kulturalno – wychowawczych, 

sportowych, rekreacyjnych i zdrowotnych 

- uczenie się i doskonalenie umiejętności hospitowania lekcji, 

- doskonalenie się w zakresie pisemnego przygotowania się do lekcji i innych zajęć, 

- poprzez asystowanie nauczycielowi wychowania fizycznego uczenie się 

prowadzenia lekcji 

- praktyczne wdrażanie się do samodzielnego prowadzenia lekcji, 

- uczenie się oceniania ucznia, 

- napotykanie i pomaganie w rozwiązywaniu różnych problemów z zakresu 

wychowania, 

- uczenie się promocji zdrowia, 

- uczenie się oceny sprawności i wydolności fizycznej ucznia. 

Metody i techniki kształcenia:  hospitowanie, asysta, samodzielne prowadzenie lekcji 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w tym 

zasady zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia do 

egzaminu:  

- zaliczenie praktyk – spełnienie kryteriów oceny końcowej 

 

* Zasady udziału w poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, czy 

obecność studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek systematycznego i aktywnego uczestnictwa studenta 

Sposób obliczania oceny końcowej: Kryteria oceny końcowej 
Ocena końcowa jest średnią ocen: 

1. Oceny końcowej nauczyciela opiekuna praktyki w szkole, 

Ocena studenta dokonywana jest na podstawie punktacji w poszczególnych 

zakresach tak, aby była jednolita dla każdego studenta odbywającego 

praktyki w różnych szkołach. 
Powyższą charakterystykę i ocenę pracy studenta załączono w osobnej 

karcie. 
Suma punktów w poszczególnych zadaniach – 210 
Ocena bdb  -  210-201 
Ocena dst   -  140-100 

2. Oceny dokumentacji praktyki dokonywanej przez opiekuna praktyki 

z ramienia uczelni, 

3. I oceny hospitowanej lekcji wychowania fizycznego przez opiekuna 

praktyki z ramienia uczelni (przynajmniej raz w roku). 

* Sposób i tryb wyrównywania - odrobienie zaległości wynikających z uzasadnionej i zgłoszonej nieobecności w 
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zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na zajęciach: 

innym, dodatkowym terminie 

- konsultacje 

- samodoskonalenie 

Wymagania wstępne i dodatkowe, 

szczególnie w odniesieniu do 

sekwencyjności przedmiotów:  

Umiejętność organizacji procesu nauczania oraz jego realizacja. 

Metodyka nauczania, pedagogika, psychologia 

 

Zalecana literatura: 1. Bielski J., Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego. Impuls, Kraków 

2005. 

2. Bronikowski M. (red.)., Metodyka wychowania fizycznego w reformowanej 

szkole. OWeMPi2 s.c., Poznań 2002. 

3. Kołodziej M., Lekcje wychowania fizycznego w klasach IV-VI. „Fosze”. 

4. Madejski E., Węglarz J., Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki 

wychowania fizycznego. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007. 

5. Maszczak T., (red.).: Edukacja fizyczna w nowej szkole. AWF, Warszawa 2007. 

6. Pańczyk W., Warchoł K., W kręgu teorii, metodyki i praktyki współczesnego 

wychowania fizycznego. Uniwersytet Rzeszowski 2006. 

7. Pańczyk W., Warchoł K., W kręgu teorii, metodyki i praktyki współczesnego 

wychowania fizycznego. Wydanie II uzupełnione. Uniwersytet Rzeszowski 2008. 

8. Pańczyk W., Warchoł K. (red.), Nowe – bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne 

(poszukiwania), Uniwersytet Rzeszowski 2011. 

9. Strzyżewski S., Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej. WSiP, 

Warszawa 1996. 

10. Tatarczuk J., Metodyka wychowania fizycznego. UZ, Zielona Góra 2004. 

11. Warchoł K., Wybrane zagadnienia z pedeutologii wychowania fizycznego, 

PWSZ Krosno 2010.  

12. Warchoł K., Cynarski J. W., Wybrane problemy współczesnej teorii i metodyki 

wychowania fizycznego, PWSZ Krosno 2011. 

13. Bielski J., Podstawowe problemy teorii wychowania fizycznego, „Impuls”, 

Kraków 2012. 

14. Janikowska-Siatka M., Przykładowe konspekty lekcji wychowania fizycznego 

zmierzające do realizacji osiągnięć ucznia w poszczególnych etapach edukacji 

szkolnej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002. 

15. Żołyński S., Program nauczania wychowania fizycznego dla II i III etapu 

edukacyjnego wraz z planami pracy szkoła podstawowa i gimnazjum, „Fosze”, 

Rzeszów 2012. 

16. „Lider”. 

17. „Kultura Fizyczna”. 

18. „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. 

19. „Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej” 
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D4/5. Praktyka organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (D4/5) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.):  

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/20 

Semestr: 2,4 

Koordynator przedmiotu: Mgr Andrzej Zatorski 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Zapoznanie studentów ze specyfiką instytucji zajmujących się organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych. 

Nabywanie praktycznych doświadczeń z organizacją imprez masowych rekreacyjno- sportowych , turniejów, 

meczów ligowych. 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć według 

planu studiów: 

st. stacjonarne sem.2-1 tydz. Sem.4 -1 tydz. 

st. niestacjonarne sem.2.-1 tydz: sem.4-1tydz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie z 

KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów uczenia 

się  

D4/5_W01 
 
 

1. Zna rodzaje zawodów sportowych i 

rekreacyjnych oraz wie jak opracować 

regulamin.  

K_W09 
 

 

Ćwiczenia 

praktyczne,  

 

 

Pozytywna opinia 

organizatorów 

imprez. 

D4/5_W02 

 

2. Zna zasady bezpieczeństwa i wymogi wobec 

organizatorów imprez. 

K_W10 

 

Ćw 

praktyczne, 

Konsultacje 

 

Pozytywna opinia 

koordynatora 

praktyki 

D4/5_U01 

 

3. Potrafi w grupie zaplanować zawody 

sportowo- rekreacyjne, opracować regulamin, 

umieścić informację w mediach 

społecznościowych, opracować komunikat po 

zawodach. 

K_U10 Zajęcia  

praktyczne, 

konsultacje 

Zebrane materiały 

sprawozdawcze i 

pozytywna opinia 

koordynatora 

praktyk 

P6U_K  

 

4. Propaguje postępowanie zgodnie z prawem 

zasadami fair-play, przepisami. 

 

K_K06 Zajęcia 

praktyczne 

 

Ocena koordynatora 

praktyk 

P6U_K 5.Jest przygotowany do pracy z ludźmi w 

różnym wieku i pełni rolę animatora 
K_K02 Zajęcia 

praktyczne 

Opinia koordynatora 

praktyk 
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 aktywności fizycznej w środowisku lokalnym 

 
 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

2 stacjonarne niestacjonarne 

Sem.2 Sem. 4 Sem.2 Sem.4 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia praktyczne 
konsultacje 
 
w sumie: 
ECTS 

10g. 
10g. 

 
20 g 
0,7 

10 g. 
10 g. 

 
20 g 
0,7 

10 g. 
10g. 

 
20 g 
0,7 

10g. 
10 g. 

 
20 g. 
0,7 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą punktów 

ECTS: 

przygotowanie ogólne  
praca w bibliotece, 
 przygotowanie koncepcji imprezy 

sportowo- rekreacyjnej,  
pomoc w organizacji środowiskowej 

imprezy rekreacyjnej 
 
w sumie:   
ECTS 

5 g. 
2 g. 

 

 

 
3 g. 

 
10 g. 
0,3 

5 g. 
 

 
   5 g. 
 

 

 
10 g. 
0,3 

5 g. 
2 g. 

 

 

 
3g. 

 
10 g. 
0,3 

5 g. 
 

 
5 g. 

 

 

 
10 g. 
0,3 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 

konsultacje 

przygotowanie ogólne i praca w bibliotece 

przygotowanie koncepcji imprezy 

sportowo-rekreacyjnej i pomoc w 

organizacji imprezy środowiskowej 

 

w sumie: 
ECTS 

10 g 

10 g. 

7 g. 

 

 

3 g. 

 

30 g 

1 

 

10g 
10g 

5 g.  

 

 

5 g 

 

30 g. 

1 

15 g 

5 g. 

7 g 

 

 

3 g. 

 

30 g. 

1 

15 g. 

5 g. 

5 g 

 

 

5 g 

 

30 g 

1 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

1. Organizacja i założenia programowe  . 
2. Zasady i przepisy bezpieczeństwa podczas zawodów sportowych 
3. Przygotowanie regulaminu, ogłoszenia , plakatu, komunikatu i innych informacji 

o imprezie dla mediów 
4. Wybór grupy docelowej i selektywny przekaz informacji 
5.Praktyczny udział w organizacji , pomoc w sędziowaniu /wykonywanie prac 

porządkowych przed i po imprezie , inne funkcje. 
 

Metody i techniki 

kształcenia:  

metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne, 

metody podające: opis i objaśnienie z podkreśleniem najczęściej popełnianych 

błędów,  

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział  w planowanych zajęciach. 
Zebranie materiałów sprawozdawczych,  
 

 

* Zasady udziału w 

poszczególnych 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 
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zajęciach, ze wskazaniem, 

czy obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 
Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Ocena końcowa z przedmiotu (zarówno w semestrze 2 jak i 4), jest średnią 

arytmetyczną ocen wystawionych w oparciu o następujące kryteria: 
Frekwencja i aktywność na zajęciach: 50% 
Ocena zebranych materiałów sprawozdawczych 25% 
Subiektywna ocena koordynatora praktyk 25% 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach  oraz pomoc w  organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych 

środowiskowych. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

 

Zalecana literatura: 

 

Literatura podstawowa: 
1.Organizacja imprez sportowych Warszawa PKMS 2004 
2.Regulaminy imprez polskich związków sportowych. 
3. Regulaminy sędziowskie polskich związków sportowych. 

Literatura uzupełniająca: 

1. Regulaminy imprez sportowo rekreacyjnych w mediach społecznościowych 
 

 

 

 

 

 

 

E1. Socjologia kultury fizycznej 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Socjologia kultury fizycznej (E1) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Sociology of physical culture 

 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/20 
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Semestr: 1 

Koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. Stanisław Zaborniak 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Zadaniem wykładów jest przedstawienie studentom przeglądu podstawowych elementów socjologii, w 

przejrzystej i łatwej formie pozwalające na ukierunkowanie do dalszego samodzielnego studiowania 

przedmiotu. Wykłady spełniają rolę zintegrowanego kursu tej dziedziny naukowej, który uzupełniony zostanie 

samodzielną pracą studentów w oparciu o stosowną literaturę. Tematy wykładów są dobrane tak, by 

wprowadzić studenta w możliwe do zastosowania metody badania świata społecznego, a także wyjaśniania 

fenomenów społecznych.  

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

Studia stacjonarne- wykład 15 godz. 

Studia niestacjonarne- wykład 15 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod 

efektu 

przedmiot

u 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązani

e z KEU 

Forma zajęć 

dydaktyczny

ch 

Sposób weryfikacji 

i oceny efektów 

uczenia się  

E1_W01 

 

1. Student zna podstawowe zagadnienia: 

socjologii ogólnej, socjologii wśród 

nauk społecznych, rozwoju socjologii na 

świecie i w Polsce, sportu w procesie 

globalizacji, kultury fizycznej a kultury 

globalnej-tendencje zmian, kultury 

fizycznej  

K_W08 

 

Wykład, film 

dydaktyczny, 

prezentacja 

 

 

 

 

Zaliczenie końcowe 

kolokwium, 

dyskusja. 

Ocena wypowiedzi 

studenta, 

prezentacja 

E1_W02 

 

2. Student zna pojęcia: społeczeństwo, 

kultura, kultura fizyczna. 

 

K_W02 

 

 

 

 

Wykład, film 

dydaktyczny, 

prezentacja 

 

 

 

 

Zaliczenie 

końcowe, dyskusja.  

 3. Student rozumie znaczenie rozwijania 

umiejętności osobistych i społeczno- 

emocjonalnych uczniów, potrzebę 

kształtowania umiejętności współpracy 

uczniów, w tym grupowego 

rozwiązywania problemów oraz 

budowania systemu wartości i rozwijania 

postaw etycznych uczniów, a także 

kształtowania kompetencji 

komunikacyjnych i nawyków 

kulturalnych (D.1/W13)  

K_W01, 

K_W07 

Wykład, film 

dydaktyczny, 

prezentacja 

 

Dyskusja, praca w 

grupach nad 

wybranym 

zadaniem 

E1_U01 

 

4. Student posiada umiejętność prezentacji 

problematyki socjologii KF 

 

K_U09 
Wykład,  zaliczenie, 

dyskusja, 

prezentacja 

E1_U02 

 

5. Student potrafi identyfikować typowe 

zadania szkolne z celami kształcenia 

(D.1/W1) 

K_W01 wykład zaliczenie, 

dyskusja, 

prezentacja 

E1_K01 

 

6. Jest praktycznie przygotowany do 

realizowania zadań zawodowych 

K_K09 Wykład, 

konsultacje 

zaliczenie, 

dyskusja, 
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(dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych) wynikających z roli 

nauczyciela, instruktora. 

prezentacja 

E1_K01 

 

7. Jest gotów do budowania systemu 

wartości i rozwijania postaw etycznych 

uczniów oraz kształtowania ich 

kompetencji komunikacyjnych i nawyków 

kulturalnych (D.1/K6) 

K_K06 

K_K09 
Wykład, 

konsultacje 

Dyskusja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

1 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem na 

formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

Wykład 

konsultacje 

 

w sumie: 

ECTS 

15 g. 

2 g. 

 

17 g 

0,7 

15 g. 

2 g. 

 

17 g 

0,7 

B. Formy aktywności studenta 

w ramach samokształcenia 

wraz z planowaną liczbą 

godzin na każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

praca w bibliotece, samokształcenie, przygotowanie do 

zaliczenia 

praca nad prezentacją lub projektem 

 

w sumie:   

ECTS 

 

5 

5 

 

10 

0,3 

 

5 

5 

 

10 

0,3 

 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

praca nad prezentacją lub projektem 

w sumie:   

ECTS 

5 

5 

0,2 

5 

5 

0,2 
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Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

Wykłady: 

1. Czym jest socjologia. Perspektywa socjologiczna – nauki społeczne. Rozwój socjologii. 

 Teorie socjologiczne – socjotechnika. Metody badań socjologicznych – logika badań,  

przebieg procesu badawczego.  Podstawowe metody i problemy  badawcze 

2. Kultura, czym jest kultura, składniki kultury. 

3. Wychowanie fizyczne, Sport, Rekreacja fizyczna, Rehabilitacja. Kultura fizyczna i  

 Społeczeństwo. Medycyna – społeczne wzorce zdrowia i choroby. Zdrowie,       środowisko i styl 

życia. Kultura fizyczna – definicja zjawiska.  

4. Struktury społeczne. Grupy i organizacje społeczne. Socjalizacja – powstanie istoty  

społecznej. Interakcje społeczne i sieci stosunków społecznych. Dewiacja i kontrola  

społeczna. Stratyfikacja społeczna. 

5. Rasa i etniczność. Warstwy społeczeństwa według płci i wieku. Rodzina – pokrewieństwo, podstawowe pojęcia 

Przegląd różnych kultur społecznych. Teoretyczna analiza rodziny. 

6. Systemy edukacji 

7. Religia – definicja i typy religii. Główne religie świata – chrześcijaństwo, islam,  

hinduizm, buddyzm, konfucjanizm, judaizm oraz dziedzictwo judeochrześcijańskie 

8. Państwo i polityka – władza i panowanie. Ustroje polityczne – monarchia, autory- 

    taryzm, totalitaryzm i demokracja. Wojna jako polityka – wojna, terroryzm i rewo- 

       lucja. Gospodarka i świat pracy – ustroje społeczne. Porównanie ustrojów gospodar- 

     czych. Nauka i technika 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Metody dydaktyczne: 

- metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie,  

- metody problemowe: wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna  

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obecność na zajęciach. Przygotowanie prezentacji. 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, 

ze wskazaniem, czy 

obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązkowy, aktywny udział w zajęciach.  

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
• frekwencja i aktywność na zajęciach  20 % 

• ocena z zaliczenia 80% 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach i samodokształcanie, przygotowanie referatu, prezentacji 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Podstawowa wiedza o kulturze fizycznej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. 
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Zalecana literatura: 

 

1. Norman Goodman Wstęp do socjologii Nowy Jork 1991 

2. Zygmunt Bauman Socjologia Poznań 1996 

3. Adam Podgórecki Socjotechnika Warszawa 1986 

4. Wiktor Szczerba Działalność społeczna Warszawa 1966 

5. Zbigniew Krawczyk Socjologia kultury fizycznej Warszawa 1995 

6. Zbigniew Krawczyk Kultura fizyczna i sport Warszawa 1997 

7. Zbigniew Krawczyk Natura kultura sport Warszawa 1970 

8. Zbigniew Krawczyk Studia z filozofii i socjologii kultury fizycznej Warszawa 1978 

9. Zbigniew Krawczyk Filozofia i socjologia kultury fizycznej Warszawa 1974 

10. Zbigniew Krawczyk Encyklopedia kultury polskiej XX wieku – Kultura Fizyczna 

Warszawa 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E2. Elementy kultury współczesnej 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Elementy kultury współczesnej (E2) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Elements of modern culture 

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny (P) 

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne   

Punkty ECTS:  1 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2019/2020 

Semestr: 2 
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Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Przygotowanie słuchaczy do świadomego i czynnego udziału w kulturze; kształtowanie pożądanych 

społecznie postaw i zachowań cechujących przyszłe elity zawodowe i intelektualne, rozbudzenie 

wrażliwości etycznej i estetycznej; rozwinięcie pożądanych w życiu zawodowym sprawności 

komunikacyjnych, aktywizacja w zakresie uczestnictwa w kulturze współczesnej 
 

Liczba godzin zajęć w ramach 

poszczególnych form zajęć 

według planu studiów: 

stacjonarne – ćwiczenia audytoryjne 30 godz. 

niestacjonarne- ćwiczenia audytoryjne 15 godz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

E2_W01 w zakresie wiedzy:  
Student ma wiedzę na temat pożądanych 

społecznie wzorców zachowań, zna 

pochodzenie polskiej kultury i rozumie 

mechanizmy kontaktów oraz komunikacji w 

wymiarze interpersonalnym i ogólnym, 

neutralnym i obiegowym, włączając w to 

sferę nowych mediów elektronicznych; ma 

wiedzę na temat oczekiwanych w życiu 

zawodowym kompetencji społecznych i 

kulturowo-komunikacyjnych. Zna i rozumie 

reguły etykiety ogólnej i indywidualnej jako 

czynnika regulującego sferę kontaktów 

międzyludzkich w relacjach służbowych i 

rodzinnych. 
Ma podstawową wiedzę na temat kultury 

języka polskiego, rozumie znaczenie 

zachowania dobrych wzorów językowych. 
Ma podstawową wiedzę na temat 

użytecznych form komunikacji pisemnej, 

podstawowych form wypowiedzi i 

akceptowanych społecznie strategii 

komunikacyjnych. 
Ma podstawową wiedzą z zakresu kultury 

współczesnej polskiej i obcej, umie 

rozpoznać jej przejawy, nurty i najbardziej 

charakterystyczne cechy, zwraca uwagę na 

nowe formy kultury audiowizualnej i 

przejawy zachowań społecznych 

 

 

 
K_W01 
K_W08 

 

 

Audytorium 

czynny 

udział w 

zajęciach  i 

w 

proponowan-

ych 

programem 

ćwiczeniach, 

realizowanyc

h projektów 

 

E2_U01 

w zakresie umiejętności: 

Słuchacz potrafi zachować się stosownie do 

obowiązujących w polskim obyczaju 

towarzyskim i zawodowym reguł; umie 

wykorzystać posiadaną kompetencję 

kulturowo-komunikacyjne w różnych 

 

 

 

 
K_U07 
 

 

 

 

 

 

czynny 

udział w 

zajęciach i w 

proponowan

ych 

programem 
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okolicznościach życia studenckiego, w 

kontaktach służbowych, ogólnych i 

prywatnych.   
Umie używać języka w sposób nie 

naruszający godności drugiego człowieka; 

umie ocenić cudze wypowiedzi pod kątem 

etycznym i estetycznym.   
Potrafi posługiwać się rzeczowymi 

argumentami w dyskusji. 
Potrafi oceniać przejawy współczesnej 

kultury, rozpoznawać strategie 

komunikacyjne, właściwie reagować na 

elementy manipulacji 

 

 

 
K_U01 

Audytorium ćwiczeniach; 

ocena 

realizowanyc

h projektów 

 

 

E2_K01 

w zakresie kompetencji społecznych: 

Student wykazuje gotowość szerzenia 

wzorów dobrego zachowania i językowej 

poprawności.   
Wykazuje troskę o zachowanie dziedzictwa 

narodowego i odpowiedni poziom kultury 

osobistej w środowisku własnym i 

zewnętrznym.  
Troszczy się o odpowiedni poziom 

stosunków międzyludzkich w miejscu pracy, 

potrafi porozumiewać się i współpracować 

w grupie, aktywnie włącza się w życie 

kulturalne regionu. 

 

 
K_K01 
K_K02 
K-K08 

 

Audytorium 

czynny 

udział w 

zajęciach i w 

proponowan

ych 

programem 

ćwiczeniach  

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów ECTS: 

(A + B) 

1 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin kontaktowych z 

podziałem na formy zajęć oraz 

liczba punktów ECTS 

uzyskanych w ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia audytoryjne 
 

 
W sumie: 
ECTS:  

30 
 

 
30 
1 
 

15 
 

 
15 
0,5 

B. Formy aktywności studenta w 

ramach samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą punktów 

ECTS: 

Gromadzenie materiału do prezentacji zaliczeniowych 
Przygotowanie prezentacji 
 
W sumie: 
ECTS: 

 5 

 

10 

 

15 

0,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach przedmiotu 

oraz związana z tym liczba 

punktów ECTS: 

Ćwiczenia audytoryjne 
 
W sumie: 
ECTS: 

30 
 
30 
1 
 

 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści kształcenia w 

ramach poszczególnych form zajęć: 
Treści kształcenia: 
Kultura współczesna i jej przejawy 
Język mediów i reklamy – strategie komunikacyjne, metody perswazji 
Wiedza o komunikacji społecznej, rola mediów i nowych kanałów 

komunikacyjnych 
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Komunikacja interpersonalna w dobie internetu (portale społecznościowe 

itp.) 
Aktualne zjawiska we współczesnej kulturze polskiej i światowej 
Kultura osobista i kultura języka 

Metody i techniki kształcenia:  ćwiczeniaz elementami wykładu, prezentacji i wykorzystaniem materiałów 

audiowizualnych 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w tym 

zasady zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia do 

egzaminu: 

 

* Zasady udziału w poszczególnych 

zajęciach, ze wskazaniem, czy 

obecność studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek systematycznego i aktywnego uczestnictwa studenta w zajęciach 

Sposób obliczania oceny końcowej: Czynny udział w zajęciach i w proponowanych programem 

ćwiczeniach praktycznych: 50% 
Czynny udział w dyskusji i projektach indywidualnych i 

grupowych – 50% 
* Sposób i tryb wyrównywania 

zaległości powstałych wskutek 

nieobecności studenta na zajęciach: 

- konsultacje 

- przygotowanie referatu 

 

Wymagania wstępne i dodatkowe, 

szczególnie w odniesieniu do 

sekwencyjności przedmiotów:  

 

Zalecana literatura: T. Rojek, Polski savoir-vivre, Warszawa 1984 

Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 2006. 
Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. Andrzej Mencwel, 

Warszawa 2003.    
A. Markowski, Jak dobrze mówić i pisać po polsku, Warszawa 2000 
Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o 

kulturze, red. A. Kłoskowska, 
Wrocław 1991. 
D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998 

 


