
Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Inżynieria materiałowa 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Pływanie  

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty  ECTS 
 

2 ECTS, w tym: 
Sem. I:  1 ECTS 
Sem. II: 1 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy 

8 Rok studiów pierwszy 

9 Semestr I i II 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 60 w tym: 
Sem I: 30h 
Sem .II: 30h 

12 Koordynator mgr Kazimierz Mróz 

13 Prowadzący mgr Przemysław Markowicz, mgr Anita Ziemba, mgr Marek 
Skrobot 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk 
podstawowych 

 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne  

18 Efekty kształcenia Student posiada podstawowe umiejętności pływania każdym 
stylem: kraul na grzbiecie, kraul na piersiach, klasycznym – żabką. 
Posiada sprawność fizyczną oraz podstawowe umiejętności 
techniczne umożliwiające samodzielne pływanie. Student 
opanował wiedzę z zakresu przepisów pływania oraz przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa nad wodą. 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Metody nauczania ruchu: analityczna, syntetyczna  
i kompleksowa 
Metody prowadzenia lekcji: odtwórcze (naśladowcza ścisła, 
zadaniowa ścisła, programowego uczenia się) 
Metody nauczania: pokaz, wykład  

20 Metody sprawdzania  
i kryteria oceny efektów 
kształcenia 

Umiejętności praktyczne semestr I 

Przepłynięcie 50 m stylem grzbietowym bez limitu czasowego 
oraz 25 m kraulem na piersiach – ocena techniki. 
Umiejętności praktyczne semestr II 

Przepłynięcie na czas 50 m dwoma wybranymi stylami oraz 50 m 
dwoma stylami (kraulem na grzbiecie, kraulem na piersiach lub 
stylem klasycznym) bez limitu czasowego – ocena techniki.  

21 Forma i warunki Zaliczenie z oceną semestr I  



zaliczenia Zaliczenie z oceną semestr II 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Nauka i doskonalenie umiejętności pływania każdym stylem, 
opanowanie poprawnej techniki wykonywania startów  
i nawrotów. Poznanie zasad bezpieczeństwa nad wodą. Przepisy 
pływania sportowego. 

23 Treści kształcenia (pełny 
opis) 

Semestr I 

Ćwiczenia oswajające, oddechowe, wypornościowe w wodzie, 
ruchy napędowe w stylu grzbietowym oraz w kraulu na piersiach. 
Nauka i doskonalenie umiejętności pływania kraulem na grzbiecie 
oraz kraulem na piersiach. Opanowanie poprawnej techniki 
wykonywania startów i nawrotów w stylu grzbietowym oraz 
kraulu na piersiach. 
Semestr II 

Korekta i doskonalenie umiejętności pływania stylem 
grzbietowym oraz kraulem na piersiach doskonalenie poprawnej 
techniki wykonywania startów i nawrotów w tych stylach. Nauka  
i doskonalenie umiejętności pływania stylem klasycznym, 
opanowanie poprawnej techniki wykonywania startów  
i nawrotów w stylu klasycznym. Pływanie dłuższych odcinków bez 
odpoczynku – łączenie różnych stylów w pływaniu. Podanie 
podstawowych przepisów dotyczących pływania na dystansie, 
startów i nawrotów. Aktualne wyniki w Polsce i na świecie. 
Bezpośrednia obserwacja lub udział w zawodach pływackich. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Bartkowiak E. (1995) Sportowa technika pływania. C.O.S. 
Warszawa, 

2. Czabański B. (1993) Wybrane zagadnienia uczenia się  

i nauczania czynności sportowej. Wyd. AWF Wrocław 
3. Dybińska E., Wójcicki A. (2002) Wskazówki metodyczne do 

nauczania pływania. AWF Kraków, 
4. Fiłon M., (1997) Pływanie - Przewodnik do zajęć 

obligatoryjnych oraz do wyboru dla studentów studiów 

stacjonarnych. AWF Wrocław, 
5. Karpiński R. (2003) Pływanie, podstawy techniki, nauczanie 
6. Kołodziej J., (1989) Pływanie korekcyjne. AWF Warszawa, 
7. Ostrowski A., (2004) Zabawy i rekreacja w wodzie. WSiP 

Warszawa, 
8. Ostrowski A., (1992) Wodne Sporty Rekreacyjne. AWF Kraków, 
9. Przepisy Pływania FINA. (2005) PZP Warszawa, 
10. Waade B. (2005) Pływanie sportowe i ratunkowe. AWF 

Gdańsk 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

W02, W03, W04,  
U01, U02, U03, U04,  
K 01, K02, K03, K04, K05, K 06. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

 

27 Liczba punktów ECTS – 
zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela 

 



akademickiego 

28 Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 

 

 

 


