
StuNr 

pola 

Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut politechniczny 

2 Kierunek studiów Inżynieria materiałowa 

3 Nazwa modułu 

kształcenia/ 

przedmiotu 

Wspinaczka sportowa 

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 Marcin Bibro 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk 

podstawowych 

 

16 Zajęcia 

ogólnouczelniane/na 

innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia Studenci mają wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa typowych 

dla wspinaczki sportowej. Student posiada wiedzę teoretyczną na 

temat trzech podstawowych konkurencji wspinaczkowych : 

prowadzenie, buldering, wspinaczka na czas. 

Potrafi obsługiwać sprzęt asekuracyjny : uprzęże, liny, przyrządy 

asekuracyjne. 

Student potrafi bezpiecznie asekurować partnera sposobem 

górnym, potrafi wejść  na ścianę wspinaczkową na trzy dowolne 

drogi z sześciu do wyboru. Posiada wiedzę z zakresu zasad 

prawidłowego odżywiania, higienicznego trybu życia, dbałości o 

sprawność motoryczną i fizyczną. 

Przygotowanie do uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych na 

ścianach wspinaczkowych oraz do samodzielnej wspinaczki w 

terenie (skałki) na drogach ubezpieczonych. 

19 Stosowane metody 

dydaktyczne 

Metody nauczania ruchu: syntetyczna, analityczna 

Metody prowadzenia lekcji: odtwórcze (naśladowcza ścisła, 

zadaniowa ścisła, programowego uczenia się) 

Metody nauczania: wykład informacyjny, pogadanka, opis, pokaz 



20 Metody sprawdzania  

i kryteria oceny efektów 

kształcenia 

Obecność oraz aktywny udział w zajęciach, zaliczenie praktyczne: 

obsługa sprzętu, asekuracji, przejścia wybranymi drogami – 

współzawodnictwo. 

Widza: konkurencje, odżywianie, kształtowanie, sprawności 

motorycznej i  fizycznej. 

21 Forma i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie z oceną semestr I  

Zaliczenie z oceną semestr II 

22 Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

1. Zapoznanie ze sztuczną ścianą 

2. Podstawowe informacje o sprzęcie 

3. Zasady asekuracji 

4. Węzły i ich zastosowanie 

5. Nauczanie techniki wspinania 

6. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia. 

23 Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Bhp na zajęciach Wspinaczki sportowej. Regulamin korzystania z 

sali gimnastycznej, ścianki wspinaczkowej  

 1. Zapoznanie ze sztuczną ścianą (budowa, punkty asekuracyjne, 

stanowiska do wędki); zasady bezpieczeństwa. 

2. Podstawowe informacje o sprzęcie (najważniejsze parametry, 

oznaczenia atestów, zastosowanie): 

- liny i repsznury  

- uprzęże biodrowe 

- karabinki (najważniejsze używane we wspinaczce sportowej 

typy) 

- ekspresy 

- przyrządy asekuracyjne: dowolny rodzaj kubka lub płytka  

- buty i akcesoria: magnezja, woreczek 

3. Zasady asekuracji: 

- zapięcie uprzęży, przywiązanie do niej liny, 

- asekuracja na wędkę (obsługa kubka lub płytki);właściwa 

postawa asekurującego 

- podtrzymywanie (asekuracja) bouldering. 

4. Węzły i ich zastosowanie: ósemka, kluczka. Zwijanie liny. 

5. Nauczanie techniki wspinania: 

- wykorzystanie chwytów i stopni; 

- ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna; 

- wspinaczka statyczna i dynamiczna; 

- poruszanie się w terenie przewieszonym. 

6. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia. 

 

24 Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

1. Dale Goddard Udo Neumann .  2000 . Wspinaczka trening i 

praktyka. Wydawnictwo RM Warszawa 

2. Sonelski W. Koperkiewicz S. Okoński W. 1990. W skale zasady 

alpinizmu. „Alma-Press” Czeladź. 

3. Sonelski W. Sas-Nowosielski K. 2002. Wspinaczka Sportowa 

zagadnienia wybrane. AWF - Katowice 

4. S. Peter Lewis i Dan Cauthorn . 2001. Wspinaczka ze ścianki 

na ścianę. Eremis Warszawa 

25 Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu 

W01, W04, W05, W06, W07, W08 

U01, U02, U07, U11 

K01, K02, K03, K04, K08, K09 



do obszaru/obszarów 

kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

 

27 Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

 

28 Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

 

 

 


