
Nr 

pola 

Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Inżynieria materiałowa 

3 Nazwa modułu 

kształcenia/ 

przedmiotu 

Zajęcia ogólne,  sportowo –rekreacyjne  

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 Stanisław Derus, mgr Janusz Stawarz, mgr Jan Salamon,  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk 

podstawowych 

 

16 Zajęcia 

ogólnouczelniane/na 

innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne  

18 Efekty kształcenia Student posiada elementarną wiedzę na temat prowadzenia 

zdrowego trybu życia i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. 

Student prezentuje optymalny poziom sprawności ruchowej. 

Posiada umiejętności ruchowe i techniczne w zakresie 

podstawowych dyscyplin sportowych. Potrafi pracować w 

zespole. Dba o poziom własnej sprawności. 

19 Stosowane metody 

dydaktyczne 

Metody nauczania ruchu: analityczna, syntetyczna, kompleksowa 

20 Metody sprawdzania 

i kryteria oceny efektów 

kształcenia 

Sprawdzian umiejętności technicznych:   

Umiejętności techniczne w zakresie podstawowych dyscyplin 

sportowych: odbicia piłki w piłce siatkowej, kozłowanie rzuty do 

kosza w piłce koszykowej, podania, przyjęcia, strzały  

w futsalu, unihokej-podania i przyjęcia piłeczki, prowadzenie 

piłeczki kijem hokejowym, strzały na bramkę. Piłka ręczna –

podania, chwyty, kozłowanie, rzuty na bramkę. 

21 Forma i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie z oceną semestr I i II 

22 Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Poprawienie ogólnej sprawności motorycznej, fizycznej poprzez 

ćwiczenia ogólnorozwojowe. Opanowanie techniki w zakresie 

podstawowych dyscyplin sportu i form aktywności ruchowej. 

Umiejętność organizowania czasu wolnego dla siebie i członków 



swojej rodziny. 

23 Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Sprawność ogólna - ćwiczenia kształtujące w różnych formach: 

ćwiczenia z przyborami (piłki, skakanki, laski gimnastyczne, 

ławeczki, drabinki) 

Zabawy i gry ruchowe. 

Piłka siatkowa - doskonalenie techniki podstawowej: odbicia piłki, 

zagrywka, wystawa, plasowanie, zbicie, taktyka: ustawienie na 

boisku, zmiany, zapoznanie z aktualnymi przepisami gry. 

Koszykówka - doskonalenie techniki podstawowej: kozłowanie, 

podania, zasłony, rzuty z dwutaktu,taktyka: poruszanie się  

w ataku i obronie, współpraca w dwójkach z wykorzystaniem 

zasłon, obrona „ każdy swego”, strefowa, zapoznanie 

z aktualnymi przepisami.       

Futsal - technika podstawowa: podania i przyjęcia piłki różnymi 

częściami ciała, strzały na bramkę. Gra uproszczona, przepisy gry. 

Piłka ręczna - zabawy i gry przygotowujące do piłki ręcznej. 

Unihokej - nauka i doskonalenie techniki gry: prowadzenie piłki, 

przyjecie i podanie strzał na bramkę, taktyka: poruszanie się po 

boisku w ataku i obronie, blokowanie strzałów, odbieranie piłki, 

atak indywidualny i zespołowy, współpraca 2i3, przepisy gry. 

Tenis stołowy - doskonalenie gry pojedynczej i deblowej. 

Zabawy i gry ruchowe w terenie.    

24 Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

1. Abramiuk D. (1994) Unihoc  Agencja Promo- Lider        

2. Cendrowski Z. (1980) Poradnik młodzieżowego organizatora 

sportu. Warszawa 

3. Chromiński Z. (1987) Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży. 

Warszawa 

4. Spieszny M., Tabor R., Walczyk L. (2001) Piłka ręczna w szkole 

Warszawa C.O.S  

5. Talaga J. (1980) ABCmłodego piłkarza.  Warszawa Sport  

i Turystyka                                                                                                      

25 Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu 

do obszaru/obszarów 

kształcenia 

W01,W04,W05,W06,W07,W08   

U01,U02,U07,U11                                                                           

K01,K02,K03,K04,K08,K09 

26 Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

 

27 Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

 

28 Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

 

 

 


