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Przedmioty kierunkowe 

Kolejność przedmiotów wg planu studiów 

Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka 

korekcyjna z odnową biologiczną oraz instruktor 
sportu/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Antropomotoryka 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 16.1 
6 Punkty ECTS 3 pkt. ECTS 
7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów trzeci 
9 Semestr piąty 
10 Typ zajęć wykłady i zajęcia laboratoryjne 
11 Liczba godzin wykłady 15h, laboratoria 30h 
12 Koordynator dr Mariusz Pociecha, doc. PWSZ 
13 Prowadzący dr Mariusz Pociecha, doc. PWSZ 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
anatomia, antropologia, biochemia, fizjologia, psychologia 
ogólna i rozwojowa 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Podstawy anatomii, antropologii, biochemii, fizjologii, 
psychologii ogólnej i rozwojowej 

18 Efekty kształcenia Ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania organizmu 
człowieka w kolejnych etapach ontogenezy. Rozumie 
procesy zachodzące w ciele zdrowego człowieka. Posiada 
umiejętność posługiwania się podstawowym sprzętem 
służącym ocenie budowy ciała oraz sprawności motorycznej.  
Potrafi interpretować dane liczbowe będące wynikami oceny 
budowy ciała, sprawności fizycznej lub efektu treningu 
sportowego.  
W03, W05, U02, U04, U05, U07, U09, U11, K02, K06 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

wykład, prezentacja multimedialna, pokaz, działanie 
praktyczne indywidualne i grupowe, pomiary i wyniki oraz 
ich agregacja. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria oceny 
efektów kształcenia 

Ocena dwóch kolokwiów cząstkowych, ocena samodzielnie 
przygotowanej prezentacji multimedialnej, ocena 
samodzielnie opracowanej karty badań. 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Forma: Zaliczenie z oceną z ćwiczeń oraz egzamin semestr 5 
Warunki: frekwencja, pozytywna ocena z prezentacji 
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multimedialnej nt. wybranego przez studenta zagadnienia, 
pozytywna ocena z kolokwiów cząstkowych, pozytywnie 
oceniona karta badań. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Systematyka i struktura motoryczności ludzkiej. 
Uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i morfologiczne 
wewnętrznego i zewnętrznego obszaru działania ruchowego 
człowieka. Nauczanie czynności ruchowych. Metody 
pomiaru i oceny sprawności motorycznej. Pomiar i ocena 
sprawności motorycznej. Interpretacja wyników badań 
sprawności motorycznej. 

 Anthropomotorics  
Content (short 
description) 

Systematics and structure of human motor skills. Genetic, 
environmental and morphological predispositions in terms of 
internal and external activity area of the man. Teaching 
physical activities. Methods of measurement and evaluation 
of motor performance. Measurement and evaluation of motor 
performance. Interpretation of test results as regards motor 
skills’ performance. 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wykłady: 
1. Miejsce antropomotoryki w systemie nauk. Przedmiot, 
cele i zadania antropomotoryki. 
2. Czynniki rozwoju fizycznego i motorycznego człowieka. 
3. Ewolucja motoryczności w filogenezie. 
4. Systematyka czynności ruchowych. 
5. Struktura motoryczności ludzkiej - pojęcie sprawności 
fizycznej. 
6. Zmienność w ontogenezie predyspozycji i zdolności 
siłowych. 
7. Zmienność w ontogenezie predyspozycji i zdolności 
szybkościowych. 
8.Zmienność w ontogenezie predyspozycji i zdolności 
wytrzymałościowych. 
9. Zmienność w ontogenezie predyspozycji i zdolności 
koordynacyjnych. Sterowanie i kontrola czynności 
ruchowych. 
10. Genetyczne uwarunkowania zdolności motorycznych.  
11. Odziedziczalność i wytrenowalność zdolności 
motorycznych. 
12. Środowiskowe uwarunkowania zdolności motorycznych. 
13. Somatyczne uwarunkowania zdolności motorycznych. 
14. Podstawy statystyki. 
15. Zagadnienia egzaminacyjne. 
Ćwiczenia:  
1. Teoria motoryczności w ujęciu historycznym. 
2. Analiza motoryczności okresu noworodka. Pomiar B-v. 
3. Analiza motoryczności okresu niemowlęcego. Pomiar 
masy ciała. 
4. Analiza motoryczności okresu wczesnodziecięcego. 
Pomiar B-a, B-da, B-sst, B-sy 
5. Analiza motoryczności okresu późnodziecięcego. Pomiar 
fałdów skórno-tłuszczowych. 
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6. Analiza motoryczności okresu młodzieńczego i dorosłego. 
Pomiar siły statycznej. 
7. Analiza motoryczności okresu dojrzałości i starości. 
Pomiar skoku w dal. 
8. Kolokwium nr 1.Strona potencjalna motoryczności – 
predyspozycje strukturalne, energetyczne, informacyjne. 
9. Ocena i analiza zdolności siłowych i szybkościowych. 
Pomiar szybkości ruchu. 
10. Ocena i analiza zdolności wytrzymałościowych i 
gibkości. Pomiar wytrzymałości. 
11. Ocena i analiza zdolności zdolności koordynacyjnych. 
Sterowanie i kontrola czynności ruchowych. Pomiar 
równowagi. 
12. Ocena i analiza umiejętności elementarnych i 
specjalnych. Pomiar szybkości reagowania. 
13. Kryteria pomiaru, testy, cechy – zmienne. Analiza 
wybranych testów. Relatywizacja pomiarów.  
14. Kolokwium nr 2.  
15. Zagadnienia egzaminacyjne.  

24 Literatura 
podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Szopa J., Mleczko E., Żak S. 1996. Podstawy 
antropomotoryki. PWN, Kraków. 

2. Osiński W. 2003. Antropomotoryka. Seria Podręczniki, 
AWF, Poznań nr 49. 

3. Raczek J. 2010. Antropomotoryka. Teoria motoryczności 
człowieka w zarysie. PZWL, Warszawa. 

4. Raczek J., Mynarski W., Ljach W. 2003. Kształtowanie i 
diagnozowanie koordynacyjnych zdolności 
motorycznych. AWF, Katowice. 

5. Eurofit. 1991. Europejski test sprawności fizycznej. 
AWF, Kraków.  
(tłumaczenie: Szopa J., Grabowski H).  

6. Klocek T., Spieszny M., Szczepanik M. 2002. 
Komputerowe testy  zdolności koordynacyjnych. COS, 
Warszawa. 

7. Jopkiewicz A., Suliga E., (1998): Biologiczne podstawy 
rozwoju człowieka, Radom – Kielce. 

8. Antropomotoryka, nr 1 i kolejne, PWN - AWF Kraków 
(półrocznik) 

9. Czabański B. 1989. Wybrane zagadnienia uczenia się i 
nauczania techniki sportowej. AWF Wrocław. 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiot
u do 
obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych nauk, o zdrowiu i nauk o kulturze 
fizycznej 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Zgodnie z europejskim systemem akumulacji pkt. ECTS. 
Nakład pracy studenta w wymiarze pracy od 25 -30 godz. 
zasługuje na 1 pkt. ECTS.   

27 Liczba punktów ECTS 2 pkt. ECTS, plus 1 pkt ECTS za pracę własną studenta 
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– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

 

 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka 

korekcyjna z odnową biologiczną oraz instruktor 
sportu/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Biomechanika 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 

 
2 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów trzeci 
9 Semestr szósty 
10 Typ zajęć wykłady i zajęcia laboratoryjne 
11 Liczba godzin wykłady 15h, laboratoria 30h 
12 Koordynator dr Andrzej Nosiadek 
13 Prowadzący dr Andrzej Nosiadek 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Znajomość anatomii układu ruchu człowieka 
18 Efekty kształcenia Student zna sposoby analizy struktury i funkcji systemu 

ruchowego człowieka, problematykę sterowania ruchami w 
warunkach prawidłowych – ich uwarunkowań i możliwości 
kompensacyjnych. Student potrafi przedstawić metody 
pomiarowe różnych aspektów układu ruchu stosowanych w 
biomechanice. 
W03, W05, W08, U02, U04, U05, U07, K02, K06 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Pokaz i objaśnienie, prezentacja pomiarów z 
wykorzystaniem środków audiowizualnych, ćwiczenia, 
ćwiczenia symulacyjne, metoda sytuacyjna. 

20 Metody sprawdzania i Sprawozdania z zajęć (prace wykonywane indywidualnie z 
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kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

poszczególnych tematów na zaliczenie). 
Kolokwium 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną semestr 6 - zaliczone kolokwia (test 
wyboru), prawidłowo wykonane sprawozdania. 
Egzamin semestr 6 - pisemny (test wyboru). 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Zapoznanie ze sposobami analizy biernego i czynnego 
układu ruchu człowieka, wykorzystanie metod pomiarowych 
oraz wideo rejestracji do analizy kinematyki ruchu 
człowieka. 

 Biomechanics  
Content (short 
description) 

Acquainting students with methods of analysis of passive 
and active motor system of  man, use of measuring methods 
and video recording to analyze the kinematics of human 
movement. 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Parametry biomechaniczne mięśni, stawów i łańcuchów 
ruchowych. Składowe obciążeń treningu: praca, moc i czas 
przerw odpoczynkowych a metody treningu. 
Statyczne i dynamiczne formy ruchu, ich kryteria. Środki 
ciężkości i ich przemieszczenia na lądzie, w wodzie i na 
śniegu. Pomiary sił reakcji oraz pracy i mocy podczas ruchu. 
Topografia momentów sił mięśniowych oraz proces ich 
treningu. Zasady i specyfika pomiarów parametrów 
biomechanicznych człowieka. 
Spadanie ciał w próżni i w powietrzu. Zmiany prędkości 
przy działaniu zmiennych w czasie układów sił. Prędkość 
graniczna podczas spadania w powietrzu i jeździe na 
nartach. Wykresy prędkości ruchu. Reakcja podłoża a rodzaj 
nawierzchni. Opór powietrza, siła nośna. Tarcie w ruchach 
człowieka. Współczynnik tarcia. Tarcie podczas jazdy na 
nartach i w ruchach lokomocyjnych. Wpływ siły ciężkości 
na ruch - równia pochyła. Badanie warunków pracy, 
przystosowanie środowiska pracy do właściwości 
fizycznych i psychicznych człowieka. Optymalizacja 
warunków wykonywania pracy. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Bober T, Zawadzki J. (2001): Biomechanika układu ruchu 
człowieka, Wydawnictwo BK Wrocław, 
2. Morecki A., Ekiel J., FidelusK. (1971): Bionika ruchu. 
PWN, Warszawa, 
3. Nałęcz M., L. Filipczynski, W. Torbicz. (red.). (1990): 
Biomechanika t.5. Problemy biocybernetyki i inżynierii 
biomedycznej, WKiL. Warszawa, 
4. Nałęcz M., L. Filipczynski, W. Torbicz. (red.). (1990): 
Biopomiary t.2. Problemy biocybernetyki i inżynierii 
biomedycznej, WKiL. Warszawa, 
5. Tworzydło M. (red.), (1989): Przewodnik do ćwiczeń z 
biomechaniki i wybrane zagadnienia metrologii. AWF 
Kraków, 
6. Fidelus K. 1977. Zarys biomechaniki ćwiczeń fizycznych. 
AWF, Warszawa. 

25 Przyporządkowanie Obszar nauk medycznych nauk, o zdrowiu i nauk o kulturze 
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modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

fizycznej 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Zgodnie z europejskim systemem akumulacji pkt. ECTS. 
Nakład pracy studenta w wymiarze pracy od 25 -30 godz. 
zasługuje na 1 pkt. ECTS.   

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 pkt. ECTS, plus 1 pkt ECTS za pracę własną studenta 
 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

 

 
Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka 

korekcyjna z odnową biologiczną oraz instruktor 
sportu/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
Przedmiotu 

Edukacja zdrowotna 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 12.7 
6 Punkty ECTS 2 ECTS 
7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów pierwszy 
9 Semestr pierwszy 
10 Typ zajęć wykłady i ćwiczenia 
11 Liczba godzin wykłady 15h, ćwiczenia 15h 
12 Koordynator dr Wiesław Wojtanowski 
13 Prowadzący dr Wiesław Wojtanowski 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu zagadnień 
prozdrowotnych i ekologicznych na poziomie szkoły 
średniej 

18 Efekty kształcenia Studenci są zainteresowani własnymi problemami 
zdrowotnymi oraz sposobami ich rozwiązywania. Studenci 
mają poczucie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych. 
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Studenci są przygotowani do roli przyszłych liderów, 
koordynatorów edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w 
miejscu pracy. Mają umiejętność konstruowania programów 
profilaktycznych i edukacji zdrowotnej. 
W03, W07, W09, W11, U05, U07, U09, K01, K02, K06 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Pokaz i objaśnienie, nauczanie z wykorzystaniem środków 
audiowizualnych, metody praktycznego działania 
prozdrowotnego 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Sprawdzian pisemny z wiedzy dotyczącej poszczególnych 
dziedzinach zachowań prozdrowotnych i ekologicznych oraz  
możliwości wykorzystania tych umiejętności w pracy z 
młodzieżą 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną, zaliczenie pisemne w formie testu, 
semestr 1 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Dostarczenie i pogłębienie wiadomości z zakresu teorii 
edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. 

 Biomechanics  
Content (short 
description) 

Delivering and deepening the knowledge of the theory of 
health education and health promotion. 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

1. Definicja zdrowia, edukacji zdrowotnej i promocji 
zdrowia oraz współczesne podejście do problematyki 
zdrowia. 

2. Podstawowe pojęcia ekologiczne: populacja, zasoby 
przyrody, ekosystem, działania na rzecz ochrony 
środowiska. 

3. Wskaźniki zdrowia (długość życia, „jakość życia”, 
poziom odżywienia, współczynniki chorobowości i 
umieralności). 

4. Czynniki warunkujące zdrowie – genetyczne i 
środowiskowe (biologiczne, społeczne i ekonomiczne). 

5. Wielosektorowe i wielodyscyplinarne podejście do 
problemów edukacji zdrowotnej i ekologicznej. 

6. Zachowania prozdrowotne (prawidłowa dieta, ekologia 
żywienia, aktywność ruchowa, znaczenie wypoczynku i 
rekreacji, umiejętność radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach (kontrola poziomu stresu). 

7. Zachowania antyzdrowotne (nikotynizm, alkoholizm, 
narkomania, ryzykowne zachowania seksualne). 

8. Pojęcia zdrowego stylu życia. 
9. Ekologia środowiska nauki i pracy. 
10. Pojęcie choroby cywilizacyjnej oraz podstawowe 

informacje na temat czynników ryzyka 
a. choroby układu krążenia (palenia papierosów, 

niewłaściwa dieta, brak ruchu, otyłość, stres) 
b. nowotwory (nowotwory tytonio- i dietozależne) 
c. choroby psychiczne 
d. wypadki i urazy. 
11. Założenia wybranych programów zdrowotnych i 

ekologicznych - zdrowa szkoła, zdrowe miasto 
(miasteczko, gminy), szkoły i miasta promujące zdrowie, 



Sylabus kursów  2016-2017 Gimnastyka i instruktor Przedmioty Kierunkowe 

przykłady prowadzonych w Polsce programów, np. Łódź 
– Zdrowe Miasto. 

12. Edukacja zdrowotna i ekologiczna w mediach 
(przykłady programów i dużych akcji informacyjnych, 
np. „Alkohol zabiera wolność”, „Narkotyki stop”, 
„Sprzątanie świata”).  

13. Internet w edukacji zdrowotnej i ekologicznej. 
14. Formy i metody stosowane w edukacji zdrowotne i 

ekologicznej: metoda organizacji środowiska, przekazu 
wiedzy, pobudzania zachowań sprzyjających zdrowi, 
metoda utrwalania pożądanych zachowań i 
przyzwyczajeń zdrowotnych, metody aktywizujące (np. 
drama, techniki twórczego myślenia, konkursy).  

15. Scenariusze zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej i 
ekologicznej (przykłady scenariuszy dla różnych grup 
wiekowych). 

16. Wsparcie społeczne, grupy samopomocowe i ruchy 
proekologiczne. 

17. Informacje na temat różnych instytucji rządowych, 
samorządowych, wyznaniowych i społecznych  
działających w dziedzinie ochrony środowiska i 
niesienia pomocy osobom chorym i potrzebującym. 

Edukacja zdrowotna i ochrona środowiska w Unii 
Europejskiej 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Demel M.: Pedagogika zdrowia. WSiP, Warszawa 1980 
2. Demel M.: Z dziejów promocji zdrowia w Polsce. Tom 

I-II. Studia i Monografie nr 13, AWF Kraków 2000 
3. Demel M.: Z dziejów promocji zdrowia w Polsce. Tom 

III. Studia i Monografie nr 13, AWF Kraków 2000 
4. Jakubowska H.: Promocja zdrowia i profilaktyka 

uzależnień. Przewodnik nauczyciele szkoły podstawowej 
i gimnazjum, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa-
Łódź 1999. 

5. Pike S., Forster D.; Promocja zdrowia dla wszystkich, 
Wydawnictwo Czelej, Lublin 1998. 

6. Rodziewicz-Gruhn J., Pyzik M., Problemy rozwoju, 
zdrowia, edukacji prozdrowotnej i ekologicznej, 
Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1995/1996. 

7. Słońska Z. (1999) Rola promocji zdrowia w rozwoju 
edukacji zdrowotnej, Promocja Zdrowia. Nauki 
Społeczne I Medycyna, nr 17, 1999, s.7-12. 

8. Słońska Z., Edukacja zdrowotna a promocja zdrowia w: 
Promocja zdrowia, red. J.B. Karski, Wydawnictwo Ignis, 
Warszawa 1999. 

9. Szymborski J., Juczyński Z., Zatoński W., Ogińska N.: 
Program zapobiegania palenia tytoniu dla uczniów 
starszych klas szkół podstawowych, Wydawnictwo 
IMiD, Warszawa 1996. 

10. Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna. Podręcznik 
akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN. 2007 
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11. Wrona-Wolny W., Makowska B. Wychowanie 
zdrowotne. Przewodnik do ćwiczeń z wybranych 
zagadnień. AWF Kraków 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych nauk, o zdrowiu i nauk o kulturze 
fizycznej 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Zgodnie z europejskim systemem akumulacji pkt. ECTS. 
Nakład pracy studenta w wymiarze pracy od 25 -30 godz. 
zasługuje na 1 pkt. ECTS.   

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 pkt. ECTS, plus 1 pkt ECTS za pracę własną studenta 
 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

 

 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka 

korekcyjna z odnową biologiczną oraz instruktor 
sportu/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Emisja głosu 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 

 
1 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów trzeci 
9 Semestr piąty 
10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 
11 Liczba godzin ćwiczenia praktyczne 15h 
12 Koordynator Kierownik Studium Pedagogicznego, prof. dr hab. Janusz 

Zdebski 
13 Prowadzący mgr Marta Mikosińska 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
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innym kierunku 
17 Wymagania wstępne brak 
18 Efekty kształcenia Student poznał teorie powstawania głosu, rodzajów głosu 

ludzkiego, patologii i higieny głosu. 
Zna praktyczne metody pracy nad głosem: 
- ćwiczenia fonacyjne; 
- ćwiczenia oddechowe; 
- ćwiczenia artykulacyjne. 
Nauczył się podstaw prawidłowej emisji głosu: pełnego 
oddechu, długiej fazy oddechowej, ekonomicznego zużycia 
powietrza, umiejętności synchronizowania oddechu z 
wypowiedzią a także prawidłowej artykulacji. Wie o 
konieczności regularnych ćwiczeń nad własnym głosem-
szczególnie w zakresie prawidłowego oddychania i 
podparcia oddechowego.  
Poznał choroby zawodowe głosu i przyczyny ich 
powstawiania. 
Poznał zasady poprawnej wymowy polskiej. 
W05, U07, U12, K04 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Ćwiczenia oraz ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia głosowe i 
artykulacyjne. Pokaz i objaśnienie. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Sprawdzian pisemny, ocena umiejętności praktycznych, 
ocena prac wykonanych samodzielnie przez studenta.  

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

zaliczenie z oceną semestr 5  
Frekwencja na zajęciach, przygotowanie referatu oraz 
opracowanie ćwiczeń z emisji głosu. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Treści przedmiotowe zapoznają studenta z podstawami 
wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii narządu głosu i 
warunkami prawidłowej fonacji. Stanowią także podstawę 
ćwiczeń praktycznych nad 
 głosem w zakresie prawidłowego oddychania a także 
prawidłowej artykulacji i fonacji. 

 Voice emission  
Content (short 
description) 

Subject learning content allows students to get acquainted 
with the basic knowledge of anatomy and physiology of the 
voice organ and the conditions of the proper phonation and 
are the basis for practical exercises  in terms of voice with 
proper breathing, articulation and phonation. 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

1.Teorie powstawania głosu. 
2.Rodzaje głosu ludzkiego. 
3.Patologia głosu. 
4.Metody badania narządu głosu. 
5.Choroby zawodowe głosu i przyczyny ich powstawania. 
6.Praktyczna metoda pracy nad głosem: 
a. Cwiczenia fonacyjne; 
b.Ćwiczenia oddechowe; 
c. Ćwiczenia artykulacyjne; 
d.Podparcie oddechowe 
7.Ćwiczenia w zakresie poprawnej wymowy polskiej. 
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a. Wymowa samogłosek; 
b. Wymowa spółgłosek; 
c. Akcent, frazowanie 

8.Zasady higieny głosu w pracy nauczyciela 
a. Wilgotność i temperatura powietrza; 
b. Zapylenie; 
c. Hałas w miejscu pracy; 
d. Kontrola medyczna; 

9. Choroby zawodowe głosu. 
24 Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 
1. Bochenek A., M. Reicher, Anatomia człowieka, t.1: 

Anatomia głowy. Kości, stawy i więzadła. Mięśnie. 
Warszawa 1990. 

2. Choroby zawodowe, red. K. Marek, Warszawa 2001. 
3. Mitrynowicz – Modrzejewska A., Fizjologia i patologia 

głosu. Warszawa 1974. 
4. M. Dłuska, Fonetyka polska. Warszawa 1981. 
5. K. Gawęda, J. Łazewski, Uczymy się poprawnej 

wymowy. Warszawa 1995. 
6. Łastik A, Poznaj swój głos, twoje najważniejsze 

narzędzie pracy. Warszawa 2001. 
7. M. Oczkoś, Abecadło mówienia. Wrocław 1999. 
8. Głos narzędziem pracy, poradnik dla nauczycieli, red. M. 
Śliwi ńska – Kowalska, Łódź 1999. 

9. B. Tarasiewicz, Podręcznik do nauki emisji głosu. 
Warszawa 2002. 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych nauk, o zdrowiu i nauk o kulturze 
fizycznej 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Zgodnie z europejskim systemem akumulacji pkt. ECTS. 
Nakład pracy studenta w wymiarze pracy od 25 -30 godz. 
zasługuje na 1 pkt. ECTS.   

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 pkt. ECTS 
 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

1 ECTS 

 
Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka 

korekcyjna z odnową biologiczną oraz instruktor 
sportu/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 

Historia kultury fizycznej 
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przedmiotu 
4 Kod modułu 

kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 08.3 
6 Punkty ECTS 3 ECTS 
7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów pierwszy 
9 Semestr pierwszy 
10 Typ zajęć wykłady i ćwiczenia 
11 Liczba godzin wykłady 15h, ćwiczenia 30h 
12 Koordynator dr hab. Ewa Kałamacka 
13 Prowadzący dr hab. Ewa Kałamacka 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 
18 Efekty kształcenia Student zna podstawowe pojęcia z zakresu kultury fizycznej, 

posiada wiedzę na temat miejsca kultury fizycznej w 
systemie nauk oraz jej związków z naukami pokrewnymi. 
Ma elementarną wiedzę na temat ewolucji kultury fizycznej 
na przestrzeni wieków. Rozumie znaczenie kultury fizycznej 
w kontekście społeczno-kulturowego i filozoficznego 
rozwoju ludzkości. Nabywa umiejętności wykorzystania 
wiedzy z przeszłych doświadczeń celem spożytkowania w 
praktyce szkolnej. Kształtuje postawę humanistyczną. 
Potrafi dostrzegać nieprawidłowe tendencje w rozwoju 
sportu szkolnego i w porę im przeciwdziałać. Umie 
wykorzystać dawne formy gier ruchowych celem 
uatrakcyjnienia lekcji wychowania fizycznego. 
W01, W02, U07, K02 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykłady, wykład interaktywny, konwersatorium, grupy 
dyskusyjne, metody poglądowe,  prezentacje multimedialne, 
wycieczki edukacyjne  (Muzeum Sportu , Park Jordana), 
refereaty   

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Aktywne uczestnictwo w zajęciach (udział w dyskusji, 
przygotowanie referatu lub streszczenia artykułu/ broszury 
wydanej przed rokiem 1945), Kolokwia pisemne,  

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną w semestrze 1 na podstawie średniej ocen 
z kolokwiów cząstkowych oraz zadanych prac pisemnych. 
Egzamin – pisemne zaliczenie testu, semestr 1 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Zapoznanie z dziejami kultury fizycznej, ukazanie 
przeszłych systemów aktywności ruchowej i ich 
teraźniejszych odpowiedników. 

 History of physical Familiarizing with the history of physical culture, presenting 
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culture Content (short 
description) 

future systems of physical activity and their present- day 
counterparts. 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wykłady: 
Znaczenie historii kultury fizycznej dla rozwoju nauk o 
kulturze fizycznej, Rola aktywności ruchowej w dawnych 
cywilizacjach, Aktywność ruchowa w starożytnym Egipcie i 
jej znaczenie dla rozwoju europejskiej kultury fizycznej, 
Kult średniowiecznego ciała udręczonego a aktywność 
ruchowa i jego wpływ na rozwój kultury fizycznej, 
Humanistyczne koncepcje aktywności ruchowej, Kultura 
fizyczna okresu oświecenia – teoria i praktyka, Kierunki i 
czynniki rozwoju kultury fizycznej w Europie w XIX i XX 
wieku, Rozwój kultury fizycznej w USA i jej wpływ na 
rozwój europejskiej rekreacji oraz wychowani fizycznego. 
Kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego, U progu 
rozwoju nowoczesnej kultury fizycznej – eksperymenty 
fizjologów podstawą praktycznych działań w zakresie 
kultury fizycznej, Z dziejów gimnastyki korekcyjnej, Dawne 
gry i zabawy, Olimpizm. 
Ćwiczenia: 
Kultura fizyczna w epoce antycznej: systemy gimnastyczno-
filozoficzne starożytnego Wschodu; greckie i rzymskie 
modele kultury fizycznej. Kultura fizyczna w średniowieczu 
w Europie chrześcijańskiej i w świecie Islamu. 
Humanistyczne koncepcje kultury fizycznej w poglądach 
lekarzy, filozofów i pedagogów oraz jej praktyczne 
zastosowanie. Aktywność ruchowa w Polsce w XVIII 
wieku. System gimnastyki szwedzkiej Lingów (rozwój, 
modernizacja, jej aktualne przesłanie), Gimnastyka 
niemiecka – od GutsMuthsa do Jahna, Angielski system 
gimnastyki, System gimnastyki francuskiej i jej 
przedstawiciele: F. Amoros, G. Démeny, G. Hébert. Rozwój 
kultury fizycznej na ziemiach polskich w XIX w. 
Wychowanie fizyczne w szkole polskiej w XIX i XX w., 
Zakłady gimnastyczne, Rola TG „Sokół” dla rozwoju 
kultury fizycznej na ziemiach polskich pod zaborami. Park 
H. Jordana i pozaszkolne ośrodki wychowania Z dziejów 
gimnastyki korekcyjnej. Rozwój sportu w Europie i w 
Polsce w XIX i XX w. Nowożytne igrzyska olimpijskie. 
Kultura fizyczna w Polsce w latach 1918-1945. 
Współczesne tendencje i kierunki rozwoju kultury fizycznej. 
Kultura fizyczna w literaturze i sztuce. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Gaj J., Hądzelek K., (1991): Dzieje kultury fizycznej w 

Polsce w XIX i XX wieku. Poznań, 
2. Gaj J., Hądzelek K., (1997): Dzieje kultury fizycznej w 

Polsce. Poznań, 
3. Gaj J, Woltmann B., (1999): Zarys historii sportu w 

Polsce 1867-1997. Gorzów Wlkp 
4. Grot Z., Ziółkowska T., (1990): Dzieje kultury fizycznej 
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(Do roku 1918). Warszawa-Poznań , 
5. Piasecki E., (1925): Dzieje wychowania fizycznego. 

Lwów-Warszawa.  
Wroczyński R., (1985): Powszechne dzieje wychowania 
fizycznego i sportu. Wrocław-Warszawa-Kraków-
Gdańsk-Łódź. 

Literatura uzupełniająca: 
1. Kałamacka E., (2003): Zdrowotno-higieniczne aspekty 

wychowania fizycznego w poglądach i działalności 
polskich lekarzy do 1914 r. AWF Kraków. 

2. Wilk S.: Historia rehabilitacji. Warszawa 1985. 
3. Kühnst P., (1996): A cultural history in the mirror of art. 

Dresden. 
4. Perrot M., (1999): Historia życia prywatnego, t.1-4. 

Wrocław-Warszawa-Kraków.  
 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych nauk, o zdrowiu i nauk o kulturze 
fizycznej 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Zgodnie z europejskim systemem akumulacji pkt. ECTS. 
Nakład pracy studenta w wymiarze pracy od 25 -30 godz. 
zasługuje na 1 pkt. ECTS.   

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

2 pkt. ECTS, plus 1 pkt ECTS za pracę własną studenta 
 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

 

 
Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka 

korekcyjna z odnową biologiczną oraz instruktor 
sportu/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Metodyka wychowania fizycznego 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 16.1 
6 Punkty ECTS 3 ECTS semestr 2, 2 ECTS semestr 3, 3 ECTS semestr 4 

(razem 8 ECTS) 
7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów pierwszy, drugi 
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9 Semestr drugi, trzeci, czwarty 
10 Typ zajęć wykłady i zajęcia laboratoryjne  
11 Liczba godzin 15 h wykładów i 30 h zajęć laboratoryjnych semestr 2, 15 h 

wykładów  
i 15 h zajęć laboratoryjnych semestr 3, 30 h zajęć 
laboratoryjnych semestr 4 (razem 105 h) 

12 Koordynator dr Eligiusz Madejski 
13 Prowadzący dr Eligiusz Madejski 

mgr Jan Salamon 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Brak 
18 Efekty kształcenia Po zakończeniu kursu student zna podstawowe pojęcia 

związane z metodyką wychowania fizycznego. Zna cele i 
funkcje wychowania fizycznego. Zna metody i formy oraz 
wie jak je stosować w procesie dydaktycznym. Wie jak 
należy planować lekcje na różnych etapach rozwoju 
ontogenetycznego. Samodzielnie konstruuje lekcje różnych 
typów i rodzajów. Zna podstawowe zasady pracy na 
koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży. Zna zasady 
nauczania stosowane w wf. Zna podstawowe plany pracy 
nauczyciela wf. Umie opracować budżet godzin z wf, plan 
wynikowy i plan dydaktyczno-wychowawczy dla klasy. Wie 
jak należy oceniać uczniów na lekcjach wf. Zna zasady 
organizowania pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć 
ruchowych.   
Zna podstawowe zasady bhp na lekcji wf. Zna zasady 
hospitacji lekcji wf. Umie zastosować zdobytą wiedzę w 
czasie przygotowania, prowadzenia i omawiania lekcji 
pokazowej. Zna podstawowe informacje związane z 
rozwojem zawodowym nauczyciela. Zna podstawowe zasady 
konstruowania planu rozwoju zawodowego nauczyciela.  
W03, W04, W06, W07, U05, U06, U07, U08, U09, U10, 
U12, K01, K02, K05, K07 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład, prezentacje Power Point, foliogramy, ćwiczenia 
praktyczne, filmy dydaktyczne. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Sprawdziany pisemne, ocena praktycznych umiejętności 
opracowywania konspektów, planów stosowanych w pracy 
nauczyciela oraz prowadzenia i hospitowania lekcji.  

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną na podstawie średniej ocen ze 
sprawdzianów pisemnych oraz praktycznych umiejętności 
opracowywania konspektów, planów oraz prowadzenia i 
hospitowania lekcji w  poszczególnych semestrach - 2, 3, 4.  
Egzamin ustny po semestrze 4.  

22 Treści kształcenia Zapoznanie z podstawami metodyki wychowania fizycznego, 
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(skrócony opis) rozwojem ontogenetycznym, metodami i formami, 
konstruowaniem jednostki lekcyjnej, organizacją 
wypoczynku dzieci i młodzieży. Zapoznanie z zasadami 
nauczania, planowaniem pracy, ocenianiem, organizacją 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć ruchowych. 
Zapoznanie z podstawami zasadami bhp na lekcji wf., 
zasadami hospitacji lekcji wf., wiedzą związaną z 
przygotowaniem, prowadzeniem i omawianiem lekcji 
pokazowej.  Zapoznanie z podstawami rozwoju zawodowego 
nauczyciela, planowaniem i dokumentowaniem pracy. 

 Methodology of 
physical education  
Content (short 
description) 

Getting to know the basics of methodology of physical 
education, ontogenetic development, methods and forms, 
constructing a teaching unit, organization of holidays for 
children and adolescents. Familiarizing with the principles of 
teaching, work planning, evaluation, organizing of extra-
curricular physical activities. Getting to know the basic rules 
of health and safety during the PE, principles of lesson 
inspections in PE, getting to know the knowledge related to 
preparing, conducting and discussing the demonstration 
lessons. Getting to know the basics of teacher development, 
planning and documenting work. 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wykłady:  
Wychowanie fizyczne jako przedmiot nauczania w 
kontekście psychologicznym, społecznym i politycznym. 
Funkcje wychowania fizycznego i ich realizacja. 
Aktualistyczne i prospektywne cele wychowania fizycznego i 
ich realizacja. Potrzeby rozwojowe i wychowawcze na 
różnych etapach rozwoju ontogenetycznego oraz wskazówki 
dla prowadzącego zajęcia ruchowe w tych grupach. 
Podstawowe założenia pracy na koloniach i obozach dla 
dzieci i młodzieży – zadania kolonii, obowiązki 
wychowawcy i instruktora, zasady organizacji wycieczek i 
zajęć ruchowych, gimnastyka poranna, zasady 
bezpieczeństwa. Metody w świetle modernizacji procesu 
dydaktycznego – systematyka metod, charakterystyka metod 
nauczania, przekazywania i zdobywania wiadomości, 
wychowawczego oddziaływania. Dobór strategii, form i 
środków kształcenia w fizycznej edukacji. Dydaktyczne 
zasady nauczania – zasady zaczerpnięte z dydaktyki ogólnej, 
zasady specyficzne dla nauczyciela wf, zasady doboru treści 
oraz organizacji kształcenia i wychowania. Projektowanie 
procesu kształcenia – nowoczesne tendencje w programach 
szkolnych. Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej 
w zakresie wf – zasady konstruowania planów. 
Dokumentacja pracy nauczyciela wychowania fizycznego. 
Ocenianie i jego rodzaje. Samoocena i samokontrola – jej 
miejsce w nowoczesnym wychowaniu fizycznym. Miejsce 
wychowania fizycznego wśród innych przedmiotów 
nauczania – integracja między przedmiotowa. Źródła i 
struktura wiedzy oraz umiejętności przedmiotowych. 
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Wychowanie fizyczne w kontekście sylwetki absolwenta 
szkoły. Osobowość nauczyciela wf – badania nad 
osobowością, typologia nauczycieli, style kierowania, 
przyczyny niepowodzeń w pracy nauczyciela. Rozwój 
zawodowy nauczyciela – planowanie i realizacja. 
Ćwiczenia: 
Sprawy organizacyjne. Struktura lekcji jako jednostki 
metodycznej - konstruowanie zadań. Zasady: 
wszechstronności, zmienności pracy mięśniowej, 
racjonalnego narastania wysiłku. Toki różnych typów lekcji. 
Pozycje wyjściowe do ćwiczeń: ich podział wg stopnia 
trudności i środka ciężkości ciała. Założenia ćwiczeń 
śródlekcyjnych i międzylekcyjnych. Wybrane metody 
realizacji zadań ruchowych (prowadzenia zajęć), zależność 
ich doboru od charakteru zajęć i uzdolnień uczniów. Formy 
organizacyjne prowadzenia lekcji. Zasadność stosowania 
ćwiczeń korekcyjnych w III części lekcji wychowania 
fizycznego. Wspólna analiza: lekcji gimnastyki,  lekcji ZGS, 
lekcji LA. Konstrukcja zajęć 2-godzinnych. Gimnastyka 
poranna na kolonii. Konstrukcja zajęć na siłowni. Zasady 
konstruowania planu dydaktyczno-wychowawczego dla 
klasy, planu wynikowego, budżetu godzin, osnowy 
wielolekcyjnej. Samodzielne tworzenie rocznego budżetu 
godzin z wf. Organizacja i prowadzenie lekcji w trudnych 
warunkach: sala zastępcza, korytarz itp. Organizacja i 
prowadzenie lekcji w warunkach terenowych w różnych 
porach roku. Specyfika zajęć z dziewczętami. Organizacja i 
prowadzenie zajęć ruchowych w najmłodszych grupach 
wiekowych. Pozalekcyjne i pozaszkolne formy wychowania 
fizycznego. SKS, UKS – założenia pracy, organizacja zajęć, 
przykładowe rozwiązania. Organizacja i bezpieczeństwo na 
lekcji wf. Odpowiedzialność nauczyciela za wypadki. 
Kwalifikacja lekarska do zajęć wychowania fizycznego. 
Organizacja pracy w szkole ćwiczeń. Aktywizowanie 
niećwiczących na lekcji wf – przykładowe rozwiązania. 
Dokumentowanie przebiegu lekcji – hospitacja. 
Wykorzystanie czasu lekcji przez ucznia i nauczyciela. 
Efektywność zajęć wychowania fizycznego. Omówienie kart 
hospitacji lekcji. Hospitacja lekcji prowadzonej przez 
nauczyciela w szkole ćwiczeń. Prowadzenie lekcji przez 
studentów w szkole ćwiczeń: konsultacje ze studentami 
przygotowującymi się do prowadzenia lekcji, hospitacja 
lekcji przez grupę studentów i pracownika Zakładu, 
omawianie lekcji i ocena. Nauczycielskie i uczniowskie 
rytuały na lekcji. Interakcje ucznia i nauczyciela na lekcjach. 
Rodzice na lekcjach wychowania fizycznego. Zasady 
postępowania dydaktycznego w zakresie rozwoju postaw, 
umiejętności, wiadomości i sprawności fizycznej. 
Kształtowanie kompetencji kluczowych ucznia. Etapy 
planowania rozwoju zawodowego nauczyciela. Ocenianie na 
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lekcji. Zasady konstruowania kryteriów oceny z wf. 
Przykłady samooceny. Projektowanie środowiska 
materialnego edukacji fizycznej. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Bielski J. 2005. Metodyka wychowania fizycznego i 
zdrowotnego. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków. 

2. Górna K., Garbaciak W. 1994. Kultura fizyczna w 
szkole. AWF, Katowice. 

3. Janikowska – Siatka M., Skrętowicz E., Szymańska E. 
1999. Zabawy i gry ruchowe na lekcjach wychowania 
fizycznego i festynach sportowo – rekreacyjnych. WSiP, 
Warszawa. 

4. Janikowska – Siatka M. 2002. Przykładowe konspekty 
lekcji wf. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków. 

5. Janikowska – Siatka M. 2006. Materiały pomocnicze do 
ćwiczeń z metodyki wychowania fizycznego. 
Wydawnictwo Skryptowe AWF, Kraków, nr 51. 

6. Madejski E., Węglarz J. 2008. Wybrane zagadnienia 
współczesnej metodyki wychowania fizycznego. Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, Kraków.   

7. Maszczak T. 2004. Metodyka wychowania fizycznego. 
Wydawnictwo AWF, Warszawa. 

8. Strzyżewski S. 1996. Proces kształcenia i wychowania w 
kulturze fizycznej. WSiP, Warszawa. 

9. Sulisz S. 2000. Wychowanie fizyczne w kształceniu 
zintegrowanym. WSiP S.A., Warszawa. 

10. Wlaźnik K. 1998. Wychowanie fizyczne w klasach 1-
3. Wydawnictwo JUKA, Warszawa. 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych nauk, o zdrowiu i nauk o kulturze 
fizycznej 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Zgodnie z europejskim systemem akumulacji pkt. ECTS. 
Nakład pracy studenta w wymiarze pracy od 25 -30 godz. 
zasługuje na 1 pkt. ECTS.   

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

5 pkt. ECTS, plus 3 pkt ECTS za pracę własną studenta 
 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

8pkt. ECTS 

 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka 

korekcyjna z odnową biologiczną oraz instruktor 
sportu/profil praktyczny 
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3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Organizacja i zarządzanie w kulturze fizycznej 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 

 
1 ECTS 

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów Trzeci 
9 Semestr Szósty 
10 Typ zajęć wykłady i ćwiczenia 
11 Liczba godzin wykłady 15h, ćwiczenia 15h 
12 Koordynator dr hab. Ewa Kałamacka 
13 Prowadzący dr hab. Ewa Kałamacka 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Brak 
18 Efekty kształcenia Student zna podstawowe pojęcia z zakresu kultury fizycznej, 

posiada wiedzę na temat miejsca kultury fizycznej w 
systemie nauk oraz jej związków z naukami pokrewnymi. 
Ma elementarną wiedzę na temat ewolucji kultury fizycznej 
na przestrzeni wieków. Rozumie znaczenie kultury fizycznej 
w kontekście społeczno-kulturowego i filozoficznego 
rozwoju ludzkości. Nabywa umiejętności wykorzystania 
wiedzy z przeszłych doświadczeń celem spożytkowania w 
praktyce szkolnej. Kształtuje postawę humanistyczną. 
Potrafi dostrzegać nieprawidłowe tendencje w rozwoju 
sportu szkolnego i w porę im przeciwdziałać. Umie 
wykorzystać dawne formy gier ruchowych celem 
uatrakcyjnienia lekcji wychowania fizycznego. 
W10, U06, U07, U08, U12, K02 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykłady, wykład interaktywny, konwersatorium, grupy 
dyskusyjne, metody poglądowe,  prezentacje multimedialne, 
wycieczki edukacyjne  (Muzeum Sportu , Park Jordana), 
refereaty   

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Aktywne uczestnictwo w zajęciach (udział w dyskusji, 
przygotowanie referatu lub streszczenia artykułu/ broszury 
wydanej przed rokiem 1945), Kolokwia pisemne,  

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną w semestrze 6 na podstawie średniej ocen 
z kolokwiów cząstkowych oraz zadanych prac pisemnych. 

22 Treści kształcenia Organizacja kultury fizycznej a ogólna teoria organizacji. 



Sylabus kursów  2016-2017 Gimnastyka i instruktor Przedmioty Kierunkowe 

(skrócony opis) Organizacja kultury fizycznej na świecie i w Polsce – stan 
aktualny. Tendencje w rozwoju współczesnego sportu. 
Regulacje prawne w systemie kultury fizycznej w Polsce. 

 Organization and 
management in 
physical culture  
Content (short 
description) 

Organization of physical culture and the general theory of 
organization. Organization of physical culture in the world 
and in Poland - current status. Trends in the development of 
modern sport. Legal regulations in the system of physical 
culture in Poland. 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Organizacja w rozwoju historycznym. Terminologia 
organizacji i zarządzania. Typy struktur organizacyjnych i 
ich teoretyczne uwarunkowania. Organizacja kultury 
fizycznej a ogólna teoria organizacji. Organizacja kultury 
fizycznej na świecie i w Polsce – stan aktualny. Tendencje w 
rozwoju współczesnego sportu. Regulacje prawne w 
systemie kultury fizycznej w Polsce. Wybrane ekonomiczne 
problemy kultury fizycznej. Techniki, metody i style 
zarządzania. Planowanie i organizowanie działalności – cykl 
działania zorganizowanego. Zarządzanie zespołami 
pracowniczymi. Zasady decydowania. Podstawowe procesy 
zarządzania w jednostkach kultury fizycznej: planowanie, 
organizowanie, kierowanie, kontrolowanie. Patologia 
zarządzania – mobbing. Zarządzanie strategiczne i 
zarządzanie zmianą w organizacjach kultury fizycznej. 
Gospodarowanie zasobami ludzkimi. Podejmowanie decyzji. 
Planowanie i organizowanie działalności sportowo-
rekreacyjnej. Planowanie i organizowanie imprez 
sportowych. Strategia marketingowa w kulturze fizycznej. 
Tworzenie strategii PR – współpraca ze sponsorami, z 
organizacjami zarządzającymi, ze środowiskiem lokalnym. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1.Izdebski H., (1995): Fundacje i stowarzyszenia. 
Komentarz, orzecznictwo, skorowidz. Warszawa.  

2.Jaczynowski L., Jaworski Z., Pastwa M., Ryszkowski W. 
, Smoleń A., Żyśko J., (1999): Organizacja Kultury 
Fizycznej. Warszawa.  

3.Kozina A., (2000): Podstawy zarządzania. Nowy Sącz, 
4.Ryba B., (2004):Podstawy organizacji i zarządzania 

instytucjami sportowo-rekreacyjnymi. Warszawa 
5.Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.jr, (2001): 

Kierowanie. Warszawa, 
6.Uniszewski Z., (2000): Konflikty i negocjacje. 

Warszawa, 
7.Zelmer Z., (1992): Public Relations. Kierowanie 

reputacją firmy, Warszawa. 
25 Przyporządkowanie 

modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych nauk, o zdrowiu i nauk o kulturze 
fizycznej 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Zgodnie z europejskim systemem akumulacji pkt. ECTS. 
Nakład pracy studenta w wymiarze pracy od 25 -30 godz. 
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zasługuje na 1 pkt. ECTS.   
27 Liczba punktów ECTS 

– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 pkt. ECTS,  
 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

 

 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka 

korekcyjna z odnową biologiczną oraz instruktor 
sportu/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Organizacja i prawo w oświacie 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 

 
1 ECTS 

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów Trzeci 
9 Semestr Szósty 
10 Typ zajęć Wykłady 
11 Liczba godzin wykłady 15h 
12 Koordynator dr inż. Ryszard Mysior  
13 Prowadzący dr inż. Ryszard Mysior  
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Brak 
18 Efekty kształcenia Student ma elementarną wiedzę z zakresu prawa i 

organizacji w szkolnictwie, sporcie i kulturze fizycznej oraz 
z zakresu praw autorskich i własności przemysłowej. 
Posiada również wiedzę na temat higieny i bezpieczeństwa 
pracy. Jest przygotowany do bezpiecznego, 
odpowiedzialnego przeprowadzenia zajęć rekreacyjno – 
sportowych.  
W10, U07, U12, K02, K05, K07 

19 Stosowane metody Wykład konwersatoryjny, warsztaty, ćwiczenia, prezentacje 
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dydaktyczne Power Point, filmy edukacyjne 
20 Metody sprawdzania i 

kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Kolokwia pisemne, ustne odpowiedzi, samodzielne 
opracowania tematów,  

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną semestr 6 (na podstawie średniej ocen 
uzyskanych z kolokwiów cząstkowych, odpowiedzi, 
samodzielnych opracowań) 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Zapoznanie z podstawowymi zasadami organizacji oświaty i 
prawa w oświacie. Interpretacja norm prawnych. Omówienie 
orzecznictwa sądów. Dzieło autorskie i jego ochrona.  

 Organization and law 
in education  
Content (short 
description) 

Introduction to basic principles of the organization of 
education and rights in education. Interpretation of legal 
norms. Discussion of court rulings. A work of authorship 
and its protection. 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Organizacja systemu oświaty oraz zadania szkół i placówek 
oświatowych.  
Wychowanie i kształcenie jako proces rozwoju. Plany i 
aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów. 
Szkoły publiczne i niepubliczne. Wychowanie przedszkolne, 
obowiązek szkolny i obowiązek nauki.  
Zarządzanie szkołami i placówkami  oświatowymi. 
Kompetencje ministra, kuratora, organu prowadzącego, 
dyrektora, rady pedagogicznej w szkołach publicznych i 
niepublicznych. 
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.  
Społeczne organy w systemie oświaty – ich kompetencje.  
Zakładanie, łączenie i likwidacja szkół i placówek. 
Finansowanie szkół i placówek publicznych.  
Szkoły i placówki niepubliczne. 
Kształcenie zawodowe i ustawiczne.  
Organizacja procesu wychowawczego i dydaktycznego. 
Dopuszczalne formy realizacji obowiązkowych zajęć 
wychowania fizycznego. Podstawowe zasady i przepisy 
bhp i ergonomii podczas zajęć wychowania fizycznego 
(kultury fizycznej) na terenie szkoły i poza szkołą. 

Zadania i obowiązki nauczyciela, ochrona pracy i ochrona 
prawna. Ocena pracy. 
Prawo autorskie jako zabezpieczenie interesów 
majątkowych twórców oraz wydawców. 
Ochrona własności przemysłowej: projektów wynalazczych 
(w tym: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów 
przemysłowych) znaków towarowych. Prawa autorskie w 
sieci. Utwory pracownicze. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela  
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83. Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 
2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 
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prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. z 2006 r. 
Nr 90, poz. 631 
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności 
przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508) (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211) (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm).  
Akty wykonawcze do ustaw.  

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych nauk, o zdrowiu i nauk o kulturze 
fizycznej 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Zgodnie z europejskim systemem akumulacji pkt. ECTS. 
Nakład pracy studenta w wymiarze pracy od 25 -30 godz. 
zasługuje na 1 pkt. ECTS.   

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 pkt. ECTS 
 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

 

 
Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka 

korekcyjna z odnową biologiczną oraz instruktor 
sportu/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Pierwsza pomoc przedmedyczna 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 12.9 
6 Punkty ECTS 1 ECTS 
7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów Pierwszy 
9 Semestr Pierwszy 
10 Typ zajęć zajęcia laboratoryjne 
11 Liczba godzin laboratoria 15h 
12 Koordynator mgr Zdzisław Wolak 
13 Prowadzący mgr Zdzisław Wolak 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk  
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podstawowych 
16 Zajęcia 

ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Studenci spełniają je w momencie przyjęcia na ten kierunek 
studiów 

18 Efekty kształcenia Student ma podstawowe umiejętności związane z 
udzielaniem pomocy przedmedycznej. Potrafi właściwie 
ocenić swoją wiedzę i kompetencje. Wie kiedy zasięgnąć  
opinii specjalisty lub osoby doświadczonej. Potrafi korzystać 
z fachowej literatury. 
W05, U13, K02, K05 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Pokaz i objaśnienie, prezentacja techniki wykonania 
rękoczynów i pozycji ratowniczych, nauczanie z 
wykorzystaniem środków audiowizualnych, metody 
praktycznego działania. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Sprawdzian praktyczny umiejętności ratowniczych i 
zachowań w symulowanych sytuacjach zagrożenia życia i 
zdrowia. Sprawdzian z zakresu wiedzy teoretycznej 
dotyczącej ratownictwa przedmedycznego.  

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną semestr pierwszy, sprawdzian pisemny, 
sprawdzian umiejętności praktycznych 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania pomocy 
przedmedycznej osobom dorosłym i dzieciom, w ramach 
przysługujących kompetencji. Opanowanie umiejętności 
wykonania podstawowych czynności ratowniczych.  

 First Pre-Medical Aid 
[class] 
Content (short 
description) 

Introduction to basic principles of the provision of 
premedical aid to adults and children, in the scope of their 
competences. Mastering the ability to perform basic rescue 
activities. 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Organizacja pierwszej pomocy w wypadkach pojedynczych 
i mnogich. Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy. 
Resuscytacja krążeniowo oddechowa u ludzi dorosłych, 
dzieci i niemowląt. Postępowanie w utracie przytomności i 
innych stanach zagrożenia życia jak: omdlenie, drgawki, 
duszność, bóle w klatce piersiowej i inne. Postępowanie w 
urazach i wypadkach to jest: krwotoki, złamania, skręcenia, 
urazy głowy, klatki piersiowej, brzucha, oparzenia, zatrucia i 
inne. Sposoby postępowania w nagłych wypadkach w 
szkole, na wycieczce, i w domu. Zarys postępowania  w 
podstawowych urazach sportowych. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1.Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i automatyczna 
defibrylacja zewnętrzna / Polska Rada Resuscytacji – Kraków 
2011 
2.ABC Postępowania w urazach / P Driscoll, D. Skinder, R. 
Earlam – pod. Red. J. Jakubaszki / Górnicki wyd. med. – 
Wrocław 2003 
3.Podręcznik pierwszej pomocy / Barry Davies / wyd. KDL – 
Warszawa 2005 
4.Pierwsza pomoc – sposoby postępowania  w nagłych 
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wypadkach w domu, w pracy i w czasie wolnym od zajęć / tł. 
z ang. Praca zbiorowa / wyd. Muza S.A. 2000 
5.Pierwsza pomoc w warunkach ekstremalnych / Tod 
Schimelpfening / wyd. Bellona 2009 
6.Urazy i uszkodzenia w sporcie/A. Dziak, S.Tayara 
wyd.Kasper Kraków  2008 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych nauk, o zdrowiu i nauk o kulturze 
fizycznej 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Zgodnie z europejskim systemem akumulacji pkt. ECTS. 
Nakład pracy studenta w wymiarze pracy od 25 -30 godz. 
zasługuje na 1 pkt. ECTS.   

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 pkt. ECTS 
 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

1 ECTS 

 
Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka 

korekcyjna z odnową biologiczną oraz instruktor 
sportu/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Podstawy rekreacji i turystyki 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 16.2, 04.4 
6 Punkty  ECTS 1 ECTS 
7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów Pierwszy 
9 Semestr Pierwszy 
10 Typ zajęć Wykłady 
11 Liczba godzin wykłady15h 
12 Koordynator mgr Przemysław Markowicz 
13 Prowadzący mgr Przemysław Markowicz 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
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innym kierunku 
17 Wymagania wstępne Brak 
18 Efekty kształcenia Po ukończeniu kursu student powinien znać podstawowe 

pojęcia związane z rekreacją i turystyką.  
Student powinien umieć: 
• wymienić formy, cele, rodzaje rekreacji i turystyki, 
• umiejscowić rekreacje i turystykę w życiu każdego 

człowieka, 
• podjąć działania mające na celu organizację imprez 

szkolnych rekreacyjnych i turystycznych, 
• zastosować różne formy rekreacji i turystyki w szkole jak 

również poza szkołą. 
W07, W09, U07, U09, K01, K02, K06 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład, prezentacje Power Point, filmy edukacyjne, 
korzystanie z fachowej literatury oraz stron internetowych. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Kolokwia pisemne - test, po zakończeniu działu związanego 
z rekreacją oraz działu związanego z turystyką. 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną w semestrze 1 na podstawie średniej ocen 
z kolokwiów - testów cząstkowych. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami dotyczącymi 
rekreacji ruchowej i turystyki. Wykorzystanie rekreacji i 
turystyki w codziennym życiu człowieka 

 Basics of recreation 
and tourism  
Content (short 
description) 

Introduction to basic concepts of recreation and tourism. Use 
of recreation and tourism in daily life 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wykłady – rekreacja: 
Zarys dziejów rekreacji na świecie oraz w Polsce, 
podstawowe pojęcia i definicje związane z rekreacją 
ruchową, znaczenie rekreacji ruchowej w życiu 
współczesnego człowieka, społeczne i kulturowe podstawy 
rekreacji ruchowej, wybrane zagadnienia z metodyki 
rekreacji ruchowej, rekreacja ruchowa osób o specjalnych 
potrzebach, podział rekreacji na rodzaje, rekreacja ruchowa 
a sport, imprezy rekreacyjne a imprezy sportowe – 
podobieństwa i różnice, organizacja rekreacji – sektor 
publiczny, społeczny i prywatny w rekreacji 
Wykłady – turystyka: 
Zarys dziejów turystyki na świecie, w Polsce oraz w 
Tarnowie, wprowadzenie do turystyki współczesnej – 
podstawowe pojęcia i definicje związane z turystyką, cele 
turystyki (poznawczy, rekreacyjny, zdrowotny), funkcje i 
dysfunkcje współczesnej turystyki, podział turystyki ze 
względu na: rodzaje i formy, zasady organizacji imprez 
turystyki kwalifikowanej – na przykładzie rajdu i obozu 
wędrownego 
Wykłady – rekreacja i turystyka: 
Organizacyjno – prawne podstawy działalności nauczyciela 
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w zakresie rekreacji ruchowej i turystyki w szkołach 
(rekreacja ruchowa i turystyka w świetle dzisiejszych 
przepisów prawnych i ustaw). 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Ďuriček M., Obodyński K., Syntetyczne podstawy 
rekreacji i turystyki, Rzeszów 2006. 

2. Gaworecki W., Turystyka, Warszawa 1998. 
3. Lewan M., Zarys dziejów turystyki w Polsce, Kraków 

2004. 
4. Łobożewicz T., Podstawy turystyki, Warszawa 2001. 
5. Pilawska A.,  Pilawski A., Pertyński W.,  Zarys teorii i 

metodyki rekreacji ruchowej, Katowice 2003. 
6. Podstawy rekreacji i turystyki, pod red. Sylwii Toczek-

Werner, Wrocław 1999. 
7. Teoria i metodyka rekreacji, praca zbiorowa pod red. 

Kiełbasiewicz-Drozdowskiej I., Siwińskiego W., Poznań 
2001. 

8. Wolańska T., Rekreacja fizyczna, Warszawa 2001. 
25 Przyporządkowanie 

modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych nauk, o zdrowiu i nauk o kulturze 
fizycznej 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Zgodnie z europejskim systemem akumulacji pkt. ECTS. 
Nakład pracy studenta w wymiarze pracy od 25 -30 godz. 
zasługuje na 1 pkt. ECTS.   

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 pkt. ECTS 
 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

 

 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka 

korekcyjna z odnową biologiczną oraz instruktor 
sportu/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Teoria sportu 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 

 
2 ECTS 
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7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów Trzeci 
9 Semestr Szósty 
10 Typ zajęć wykłady i ćwiczenia 
11 Liczba godzin wykłady 15h, ćwiczenia 30h 
12 Koordynator dr Piotr Kuczek, doc. PWSZ 
13 Prowadzący dr Piotr Kuczek, doc. PWSZ 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Znajomość podstaw funkcjonowania człowieka, podstawy 
anatomii, biochemii, fizjologii i psychologii 

18 Efekty kształcenia Student zna podstawy fizjologii wysiłku i potrafi 
wykorzystać tą wiedzę w praktyce. Ma podstawową wiedzę 
na temat budowania planów treningowych i przygotowania 
zawodnika do startu. Potrafi współpracować z innymi w 
procesie treningowym. Zna zasady współpracy ze 
specjalistami w swoich dziedzinach.  
W07, U02, U04, U05, U06, U07, U09, U10, U12, K02, K05, 
K06, K07 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykłady, prezentacje multimedialne z zastosowaniem 
technik komputerowych, praca koncepcyjna i twórcza 
studentów 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Dwa kolokwia sprawdzające, frekwencja, aktywność na 
zajęciach. Przygotowanie prac pisemnych (przykładowe 
dzienniczki zajęć, przykładowe plany treningowe) 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną semestr 6 na podstawie pisemnych 
kolokwiów, egzamin pisemny semestr 6 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Przygotowanie studenta do pracy z młodzieżą na poziomie 
wstępnego szkolenia sportowego. Program obejmuje 
planowanie i kontrolowanie treningu, dobór obciążeń, 
rozwijanie poszczególnych uzdolnień motorycznych oraz 
nauczanie techniki i taktyki walki sportowej. 

 Sports theory  
Content (short 
description) 

Preparing students to work with youth at the level of initial 
sports training. The program includes planning and 
controlling a training, selection of loads, development of 
individual motor skills and teaching techniques and tactics 
of sports combat. 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

System szkolenia sportowego i jego struktura czasowa. 
Selekcja sportowa. Czynniki warunkujące wyniki sportowe. 
Zasady treningu sportowego. Planowanie treningu. Siła 
mięśniowa, szybkość i wytrzymałość jako zdolności 
motoryczne oraz metodyka ich kształtowania. Model 
współzależności zdolności motorycznych. Koordynacja 
ruchowa. Technika sportowa oraz metody jej nauczania, 
oceny i rejestracji. Gibkość, skoczność. Obciążenia 
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treningowe i startowe oraz metody ich pomiaru. Taktyka i 
przygotowanie taktyczne. Specyfika sportu kobiet. 
Specyfika szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w 
kolejnych okresach rozwoju. Współzawodnictwo sportowe. 
Metody i sposoby kontroli pracy treningowej. Psychicznie 
przygotowanie zawodników. Żywienie sportowców. Rola 
trenera w procesie treningowym i wychowawczym. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1.Celejowa J., (2001): Żywienie w treningu i walce 
sportowej, Centralny Ośrodek Sportu. Warszawa, 

2.Raczek J., (1986): Szkolenie młodzieży w systemie 
sportu wyczynowego, AWF Katowice 

3.Ronikier A., (2001): Fizjologia sportu, Centralny 
Ośrodek Sportu, Warszawa, 

4.Sozański H. red, (1999): Podstawy teorii treningu 
sportowego, Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa, 

5.Trzaskoma Z., Trzaskoma Ł., (2001): Kompleksowe 
zwiększanie siły mięśniowej sportowców, Centralny 
Ośrodek Sportu, Warszawa, 

6.Żarek J., (1996): Wytrzymałość w sporcie, AWF 
Kraków. 

7.Komi P. (2002) Strenght and Power in Sport, Marston 
8.Schepard R. (2000) Endurance In Sport, Marston 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych nauk, o zdrowiu i nauk o kulturze 
fizycznej 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Zgodnie z europejskim systemem akumulacji pkt. ECTS. 
Nakład pracy studenta w wymiarze pracy od 25 -30 godz. 
zasługuje na 1 pkt. ECTS.   

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 pkt. ECTS, plus 1 pkt ECTS za pracę własną studenta 
 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

 

 
Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka 

korekcyjna z odnową biologiczną oraz instruktor 
sportu/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Gimnastyka – kobiety 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
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przedmiotu 
5 Kod Erasmusa 16.1 
6 Punkty ECTS 2 ECTS w semestrze 1, 2, 3, i 4 (razem 8 ECTS) 
7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów pierwszy i drugi 
9 Semestr pierwszy, drugi, trzeci i czwarty 
10 Typ zajęć zajęcia laboratoryjne 
11 Liczba godzin 30h zajęć laboratoryjnych w semestrze 1, 2, 3 i 4 (razem 

120h) 
12 Koordynator dr Renata Błyszczuk 
13 Prowadzący dr Renata Błyszczuk 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Brak 
18 Efekty kształcenia Student ma uporządkowaną wiedzę obejmującą 

terminologię, teorię i metodykę nauczania gimnastyki. Umie 
przygotować konspekt ćwiczeń kształtujących oraz lekcji 
gimnastyki. Umie poprowadzić lekcję gimnastyki. Posiada 
sprawność fizyczną umożliwiającą wykonanie skoków i 
układów gimnastycznych. 
W08, W11, U01, U05, U06, U09, U10, K02, K05, K06, 
K08, 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Pokaz i objaśnienie, prezentacja techniki i metodyki 
wykonania poszczególnych ćwiczeń gimnastycznych. 
Metody praktycznego działania. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Sprawdzian praktyczny: układy ćwiczeń na drążku, 
równoważni i ścieżce oraz skoki gimnastyczne. Sprawdzian 
teoretyczny z terminologii gimnastycznej, metodyki 
nauczania i techniki wykonania ćwiczeń gimnastycznych. 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną w formie pisemnej i sprawdzianu 
umiejętności praktycznych semestr 1, 2, 3, 4, egzamin 
pisemny lub ustny (forma egzaminu uzgadniana ze 
studentami na początku semestru 4) semestr 4, ocena 
umiejętności przeprowadzania jednostki lekcyjnej semestr 4. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Zapoznanie się z techniką wykonania ćwiczeń 
gimnastycznych wykonywanych na ścieżce, drążku, 
równoważni oraz podstawowymi skokami gimnastycznymi. 
Metodyka nauczania tych elementów. 

 Gymnastics of women 
Content (short 
description) 

Familiarizing with the technique of execution of gymnastic 
exercises performed on the path, stick, balance beam and 
basic gymnastic jumps. Methodology of teaching these 
elements. 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Technika wykonania i metodyka nauczania podstawowych 
ćwiczeń gimnastycznych. Wykonanie układów ćwiczeń na 
ścieżce gimnastycznej, drążku i równoważni. 
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Ćwiczenia porządkowo-dyscyplinujące. Ćwiczenia 
kształtujące wolne, z przyborami typowymi i nietypowymi, 
ze współćwiczącym, na ławeczkach, przy drabinkach i do 
muzyki. 
Ćwiczenia na ławeczkach i równoważni: wejścia, wyskoki, 
przejścia, pozycje równoważne, siady, leżenia obroty, 
piruety, zejścia i zeskoki.  
Ćwiczenia w zwisach i podporach: wymyk i odmyk na 
drążku, zwis przewrotny i przerzutny, wspieranie kroczne, 
kołowroty. 
Ćwiczenia zwinnościowo- akrobatyczne: przewroty w przód 
i tył, stanie na głowie, przedramionach i ramionach, 
przerzuty w przód i bokiem, wychwyty z głowy i z karku. 
Ćwiczenia dwójkowe i wieloosobowe. Wolne przewroty 
lotne. Przewroty dwójkowe tzw. ”czołg”. 
Skoki przez kozła i skrzynię: rozkroczny, kuczny, zawrotny, 
odwrotny. 

24 Literatura 
podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Cichalewska A., Kolarczyk E. (1999): Ćwiczenia 
kształtujące dziewcząt, cz. I i II, Kraków, AWF 
2. Drobnik A. i współ.(1998): Gimnastyka. Bydgoszcz, 
Wydawnictwo Sportowe 
3. Jezierski R., Rybicka A.,(1997): Gimnastyka – teoria i 
metodyka, Wrocław, AWF 
4. Karkosz K.,(1993): Gimnastyka, Katowice, AWF 
5. Kuźmińska O.,(1985):Gimnastyka jazzowa, Warszawa, 
Sport i Turystyka 
6. Mazurek L.,(1980):Gimnastyka podstawowa, Warszawa, 
Sport i Turystyka 
7. Mieczkowski T.,(1997):Nauczanie akrobatyki, tom I i II, 
Szczecin 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiot
u do 
obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych nauk, o zdrowiu i nauk o kulturze 
fizycznej 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Zgodnie z europejskim systemem akumulacji pkt. ECTS. 
Nakład pracy studenta w wymiarze pracy od 25 -30 godz. 
zasługuje na 1 pkt. ECTS.   

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

6 pkt. ECTS, plus 2 pkt ECTS za pracę własną studenta 
 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

8 ECTS 

 
Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  
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1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka 

korekcyjna z odnową biologiczną oraz instruktor 
sportu/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Gimnastyka – mężczyźni 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 16.1 
6 Punkty ECTS 2 ECTS w semestrze 1, 2, 3, i 4 (razem 8 ECTS) 
7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów pierwszy i drugi 
9 Semestr pierwszy, drugi, trzeci i czwarty 
10 Typ zajęć zajęcia laboratoryjne 
11 Liczba godzin 30h zajęć laboratoryjnych w semestrze 1, 2, 3 i 4 (razem 

120h) 
12 Koordynator dr Mariusz Pociecha, doc. PWSZ 
13 Prowadzący dr Mariusz Pociecha, doc. PWSZ 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Brak 
18 Efekty kształcenia Ma elementarną wiedzę na temat ewolucji gimnastyki na 

przestrzeni wieków.. Ma uporządkowaną wiedzę, 
obejmującą terminologię, teorię i metodykę gimnastyki 
podstawowej. Zna przepisy mających powszechne 
zastosowanie w przedszkolnej i szkolnej gimnastyce 
podstawowej. Posiada wiedzę na temat higieny i 
bezpieczeństwa pracy w zakresie zajęć z gimnastyki 
podstawowej. Jest przygotowany do bezpiecznego, 
odpowiedzialnego poprowadzenia zajęć z gimnastyki 
podstawowej. Jest świadomy zasad i norm etycznych 
obowiązujących nauczyciela  gimnastyki. Prezentuje 
ponadprzeciętny poziom sprawności ruchowej. Posiada 
umiejętności techniczne i ruchowe w zakresie gimnastyki 
podstawowej umożliwiające prezentowanie prawidłowej 
techniki ruchu.  Posiada umiejętność komunikowania się z 
dziećmi w celu nauczania nawyków ruchowych, ich 
doskonalenia i poprawiania błędów.  Posiada umiejętność 
sędziowania zawodów gimnastyki podstawowej na poziomie 
współzawodnictwa dzieci.  
W08, W11, U01, U05, U06, U09, U10, K02, K05, K06, 
K08, 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład – omówienie, pokaz, ścisła, zabawowa, 
problemowa, analityczna, syntetyczna, kombinowana 



Sylabus kursów  2016-2017 Gimnastyka i instruktor Przedmioty Kierunkowe 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Obserwacja, ocena sprawdzianów teoretycznych, ocena 
sprawdzianów praktycznych, ocena samodzielnie 
przygotowanych - jako praca własna – prezentacji 
teoretycznych i praktycznych, konspektów i osnów 
lekcyjnych  

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Forma: zaliczenie z oceną semestr I, II, III IV i egzamin 
semestr IV 
Warunki: frekwencja, pozytywna ocena z prac 
teoretycznych, pozytywna ocena ze sprawdzianów 
praktycznych, pozytywna ocena z samodzielnie 
przygotowanej części jednostki lekcyjnej (sem. III) i całości 
jednostki lekcyjnej (sem. IV). 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Kształtowanie pożądanego poziomu sprawności 
motorycznej, opanowanie podstawowych umiejętności 
specjalnych, wzbogacenie wiedzy z zakresu historii, 
systematyki, nazewnictwa, techniki oraz metodyki nauczania 
gimnastyki podstawowej. Komponowanie własnych 
układów ćwiczeń wolnych na ścieżce gimnastycznej, drążku, 
kółkach gimnastycznych, równoważni oraz poręczach 
symetrycznych  

 Gymnastics of men 
Content (short 
description) 

Shaping the desired level of motor skills, mastering basic 
special skills, enriching knowledge of history, taxonomy, 
terminology, techniques and methods of teaching basic 
gymnastics. Composing the own system of free exercises on 
the gym path, stick, gymnastic wheels, balance beam and 
parallel symmetric bars  

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Nauka i doskonalenie ćwiczeń porządkowo-
dyscyplinujących: musztra elementarna, ustawienie grup 
przy przyrządach, podchodzenie i odchodzenie od 
przyrządów, noszenie i ustawianie przyrządów oraz sprzętu, 
formowanie kolumn ćwiczebnych. Nauka i doskonalenie 
ćwiczeń kształtujących we wszystkich pozycjach 
wyjściowych: wolne, z przyborami typowymi  
i niekonwencjonalnymi, ze współćwiczącym, na ławeczkach 
i na drabinkach, przy muzyce i do muzyki. Nauka  
i doskonalenie ćwiczeń równoważnych na ławeczkach  
i równoważni: wejścia i wyskoki na równoważnię, chody, 
obniżanie środka ciężkości, półobroty, obroty, pozy, uniki, 
półwagi, leżenia, zejścia i zeskoki. Nauka i doskonalenie 
ćwiczeń w zwisach i podporach na niskim i wysokim drążku, 
kółkach gimnastycznych, poręczach symetrycznych, linach, 
drabinkach i skrzyni: wejście na drążek wymykiem przodem, 
siłą, wymykiem tyłem, wspieraniem wychwytem, przemachy 
kuczne, podpory kroczne, kołowroty na podudziu i kroczne, 
zeskoki podmykiem; zawrotne; odwrotne, wspierania  
w przednim i tylnym zamachu, stanie na barkach, kołowroty 
w podporze przodem, zeskoki kuczne i przerzutem w przód. 
Nauka i doskonalenie ćwiczeń akrobatycznych na ścieżce 
gimnastycznej: przewroty w przód i w tył, stania na głowie, 
na przedramionach i na RR, przerzuty: bokiem; przodem  
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i tyłem, wychwyty z karku i z głowy. Ćwiczenia dwójkowe  
i piramidy. Wolne przewroty lotne.  Skoki proste i złożone 
przez kozła oraz skrzynię: odwrotny, zawrotny, odboczny, 
rozkroczny, kuczny, obrotowe oraz łączone. 

24 Literatura 
podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Cichalewska A., Kolarczyk E. 1984. Ćwiczenia 
kształtujące dziewcząt. t.1, AWF, Kraków. 

2. Eider. J. 2001. Ćwiczenia kształtujące wolne. Sczecin.  
3. Jezierski R., Rybicka A. 2002. Gimnastyka – Teoria i 

metodyka. AWF, Wrocław  
4. Karkosz K. 1997. Gimnastyka. Systematyka, technika i 

metodyka wybranych ćwiczeń. AWF, Katowice. 
5. Nowak. M. 1995. Gimnastyka przy muzyce w szkole. 

Warszawa. 
6. Polak E. 2002. Gimnastyka. Wyd. UR. 
7. Szczepański E., i wsp.1975. Gimnastyka sportowa, 

artystyczna i akrobatyczna. SiT, Warszawa. 
25 Przyporządkowanie 

modułu 
kształcenia/przedmiot
u do 
obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych nauk, o zdrowiu i nauk o kulturze 
fizycznej 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Zgodnie z europejskim systemem akumulacji pkt. ECTS. 
Nakład pracy studenta w wymiarze pracy od 25 -30 godz. 
zasługuje na 1 pkt. ECTS.   

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

6 pkt. ECTS, plus 2 pkt ECTS za pracę własną studenta 
 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

8 ECTS 

 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka 

korekcyjna z odnową biologiczną oraz instruktor 
sportu/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Lekkoatletyka 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 

 
1 ECTS semestr 3, 2 ECTS semestr 4, 5, 6 (razem 7 ECTS) 
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7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów drugi i trzeci 
9 Semestr trzeci, czwarty, piąty i szósty 
10 Typ zajęć zajęcia laboratoryjne 
11 Liczba godzin 15h zajęć laboratoryjnych semestr zimowy rok II, 30h zajęć 

laboratoryjnych semestr letni rok II i 30h zajęć 
laboratoryjnych semestr zimowy i letni rok III (razem 105h) 

12 Koordynator dr Piotr Kuczek, doc. PWSZ 
13 Prowadzący dr Piotr Kuczek, 

dr Renata Błyszczuk 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Studenci spełniają je w momencie zdania egzaminu 
wstępnego i przyjęciu ich na ten kierunek studiów. 

18 Efekty kształcenia Student ma uporządkowaną wiedzę, obejmującą 
terminologię, teorię i metodykę, zna przepisy lekkiej atletyki 
i potrafi sędziować. Ma elementarną wiedzę na temat 
tworzenia programów treningowych i przygotowania 
zawodnika do okresu startowego. Posiada podstawową 
umiejętność sędziowania. Potrafi przygotować konspekt 
lekcyjny i bezpiecznie nauczać lekkiej atletyki na lekcji 
wychowania fizycznego. Zna bieżące wydarzenia związane 
z tą dyscypliną sportu. Posiada sprawność fizyczną 
umożliwiającą mu pokaz prawidłowych  sekwencji ruchu i 
nauczanie techniki  w wybranych konkurencjach 
lekkoatletycznych. 
W08, W11, U01, U05, U06, U09, U10, K02, K05, K06, 
K08, 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Pokaz  i objaśnienie, prezentacja techniki oraz metodyki 
nauczania z wykorzystaniem środków audiowizualnych, 
metody praktycznego działania. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Sprawdzian praktyczny umiejętności technicznych w 
poszczególnych konkurencjach lekkoatletycznych, 
sprawdzian możliwości wykorzystania tych umiejętności w 
postaci uzyskania konkretnych rezultatów, sprawdzian 
teoretyczny znajomości przepisów, techniki ruchu oraz 
metodyki nauczania poszczególnych konkurencji 
lekkoatletycznych 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Teoria – pisemnie a umiejętności praktyczne - zaliczenie 
sprawnościowe po każdym semestrze tj. 3,4,5,6 
Egzamin pisemny po semestrze 6. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Zapoznanie ze wszystkimi i opanowanie podstawowych 
konkurencji lekkoatletycznych. Zapoznanie się z 
możliwościami zastosowania treningu lekkoatletycznego w 
szkole i przyszkolnym klubie sportowym 

 Athletics  Acquainting with all kinds of  the mastery of basic and 
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Content (short 
description) 

athletic events. Explore the potential use of athletic training 
at school and sports club 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Zastosowanie w lekcji wychowania fizycznego zabaw 
lekkoatletycznych rozwijających szybkość i skoczność. 
Zastosowanie w lekcji wychowania fizycznego zabaw 
kształtujących wytrzymałość biegową. Zastosowanie zabaw 
siłowych przygotowujących do rzutów lekkoatletycznych. 
Prezentacja ćwiczeń przygotowawczych do wszystkich 
konkurencji lekkoatletycznych. Nauczanie techniki skoku w 
dal wszystkimi stylami. Nauczanie pchnięcia kulą 
wszystkimi stylami. Metody rozwijania wytrzymałości 
biegowej biegacza na średnie i długie dystanse. 
Skok wzwyż techniką naturalną. Skok wzwyż technika 
przerzutową – znaczenie i możliwości wykorzystania w 
pracy z dziećmi na początkowym etapie szkolenia. Skok o 
tyczce, rzut dyskiem, rzut młotem i trójskok-konkurencje 
wymagające dodatkowych zabezpieczeń lub trudne ze 
względu na wymagania sprawnościowe. Ćwiczenia 
przygotowawcze. 
Skok wzwyż techniką flop. Nauczanie i doskonalenie 
techniki. Nauczanie i doskonalenie techniki biegu przez 
płotki ze szczególnym uwzględnieniem możliwości 
zastosowania jej w szkole. Rzut oszczepem nauczanie i 
doskonalenie. Wieloboje lekkoatletyczne. Udział w 
organizowaniu i sędziowaniu zawodów lekkoatletycznych. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Iskra J. (2004) Lekkoatletyka - podręcznik dla studentów 
AWF Katowice 
2. Socha S. (1997) Lekkoatletyka. Technika, metodyka 
nauczania, podstawy treningu COS Warszawa 
3. Stawczyk Z. red. (1999) Zarys lekkoatletyki. AWF 
Poznań 
4. Stawczyk Z. (1998) Gry i zabawy lekkoatletyczne AWF 
Poznań 
5. Mleczko E. red. Lekkoatletyka. AWF Karków 2007 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych nauk, o zdrowiu i nauk o kulturze 
fizycznej 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Zgodnie z europejskim systemem akumulacji pkt. ECTS. 
Nakład pracy studenta w wymiarze pracy od 25 -30 godz. 
zasługuje na 1 pkt. ECTS.   

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

5 pkt. ECTS, plus 2 pkt ECTS za pracę własną studenta 
 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

7 ECTS 
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Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka 

korekcyjna z odnową biologiczną oraz instruktor 
sportu/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Piłka siatkowa 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 16.1 
6 Punkty ECTS 3 ECTS semestr zimowy, 2 ECTS semestr letni (razem 5 

ECTS) 
7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów Pierwszy 
9 Semestr pierwszy i drugi 
10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 
11 Liczba godzin 30h ćwiczeń praktycznych semestr zimowy i 30h ćwiczeń 

praktycznych semestr letni 
12 Koordynator mgr Jan Salamon 
13 Prowadzący mgr Jan Salamon 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Brak 
18 Efekty kształcenia Po zaliczeniu kursu student posiada wiedzę związaną z 

metodyką nauczania techniki i taktyki gry w piłkę siatkową 
w poszczególnych etapach szkolenia, zna przepisy gry, 
potrafi sędziować. Umie przygotować konspekt 
poszczególnych typów lekcji piłki siatkowej, poprowadzić 
lekcję oraz zajęcia treningowe w Szkolnym i Uczniowskim 
Klubie Sportowym.  
W08, W11, U01, U05, U06, U09, U10, K02, K04, K05, 
K06, K08, 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Pokaz i objaśnienie. Prezentacja poszczególnych elementów 
techniki gry. Filmy edukacyjne.  

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Sprawdzian praktyczny umiejętności technicznych 
poszczególnych elementów techniki gry. Sprawdzian 
teoretyczny z przepisów gry, metodyki nauczania techniki i 
taktyki gry w piłkę siatkową. 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną semestr 1 i 2 
Teoria – pisemny sprawdzian przepisów gry w 1 semestrze. 
Pisemny sprawdzian dotyczący metodyki nauczania techniki 
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gry i zagadnień związanych z taktyką – 2 semestr. 
Ocena opracowanego konspektu – 2 semestr 
Praktyczne umiejętności – poprawny pokaz wszystkich 
elementów techniki gry – 1 semestr. 
Prezentacja skuteczności wykonania odbić piłki, przyjęcia 
piłki, zagrywki i ataku – 2 semestr.  

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Zapoznanie z techniką i taktyką gry w piłkę siatkową oraz 
znajomość metodyki nauczania gry w piłkę siatkową. 

 Volleyball  
Content (short 
description) 

Acquainting with the technique and tactics of playing 
volleyball and knowledge of the methodology of teaching 
volleyball. 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wiadomości teoretyczne: 
Rys historyczny, systematyka elementów techniki gry, 
metodyka nauczania piłki siatkowej w szkole ( metody, 
formy i zasady), systematyka i metodyka nauczania taktyki 
ataku i obrony, zasób ćwiczeń w formie zabawowej, ścisłej i 
fragmentów gry nauczających i doskonalących technikę i 
taktykę. Zasób gier uproszczonych, gier małych, gry 
szkolnej i właściwej. Specyfika i struktura lekcji piłki 
siatkowej, przepisy gry.  
Umiejętności – technika gry: 
Postawa siatkarska, sposoby przemieszczania się po boisku, 
odbicia sposobem górnym i dolnym oburącz (w tył, w 
wyskoku), odbicia jednorącz, odbicia sytuacyjne, 
wystawianie piłki, zagrywka sposobem dolnym i górnym 
(rotacyjna i bezrotacyjna), zagrywka z wyskoku, atak w 
formie kiwnięcia plasingu i zbicia, blokowanie pojedyncze i 
grupowe. Praktyczne umiejętności sędziowania i organizacji 
turnieju w piłce siatkowej, prowadzenia przykładowych 
lekcji wf, opracowanie konspektów zajęć. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1.Adamczyk S., Uzarowicz J., Zagórski B., (1988), Piłka 
siatkowa. Wydawnictwo skryptowe nr 95, Kraków AWF 
2.Uzarowicz J., (1998), Siatkówka, Co jest grane?, Alma-
Sport Kraków  
3.Szczepanik M., Klocek T., (1998), Siatkówka w szkole, 
Kraków AWF  
4.Kulgawczuk R., (1994), Mini piłka siatkowa, Agencja 
Promo-Lider, Warszawa  
5.Bondarowicz M., (1995), Zabawy w grach sportowych, 
WSiP Warszawa  
6.Uzarowicz J., Zdebska H., (1998), Piłka siatkowa, 
Program szkolenia dzieci i młodzieży, Warszawa  
7.Grządziel G., Ljach W.J., (2000), Piłka siatkowa, 
Podstawy treningu, zasób ćwiczeń, Warszawa, COS 
8.Klocek T., Szczepanik M., (2003), Siatkówka na lekcjach 
wychowania fizycznego, Warszawa, COS 
9.Skrobański H., Wieczorek A., (2001), Przewodnik do 
ćwiczeń z piłki siatkowej, Poznań, AWF. 
10.Międzynarodowe przepisy gry w piłkę siatkową. 

25 Przyporządkowanie Obszar nauk medycznych nauk, o zdrowiu i nauk o kulturze 
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modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

fizycznej 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Zgodnie z europejskim systemem akumulacji pkt. ECTS. 
Nakład pracy studenta w wymiarze pracy od 25 -30 godz. 
zasługuje na 1 pkt. ECTS.   

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

3 pkt. ECTS, plus 2 pkt ECTS za pracę własną studenta 
 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

5 ECTS 

 
Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka 

korekcyjna z odnową biologiczną oraz instruktor 
sportu/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Koszykówka 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

16.1 

5 Kod Erasmusa 16.1 
6 Punkty ECTS 3 ECTS semestr zimowy, 2 ECTS semestr letni (razem 5 

ECTS) 
7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów Pierwszy 
9 Semestr pierwszy i drugi 
10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 
11 Liczba godzin 30h ćwiczeń praktycznych semestr zimowy i 30h ćwiczeń 

praktycznych semestr letni 
12 Koordynator mgr Janusz Stawarz 
13 Prowadzący mgr Janusz Stawarz 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Brak 
18 Efekty kształcenia Po ukończeniu kursu student ma uporządkowaną wiedzę 

obejmującą znajomość terminologii koszykarskiej, metod i 
form nauczania techniki gry w koszykówkę na 
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poszczególnych etapach rozwoju i szkolenia. Posiada 
sprawność i umiejętności techniczne pozwalające mu na 
poprawny pokaz wykonywania elementów technicznych. 
Posiada znajomość przepisów, umiejętność praktycznego 
sędziowania i protokołowania meczu. Potrafi przygotować 
konspekt lekcyjny i przeprowadzić wg niego lekcję. 
W08, W11, U01, U05, U06, U09, U10, K02, K04, K05, 
K06, K08, 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Pokaz i teoretyczne objaśnienie. Prezentacja techniki 
wykonania poprzez metody praktycznego działania oraz 
wykorzystania środków audiowizualnych . 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Sprawdzian praktyczny umiejętności wykonania wybranych 
elementów technicznych gry w koszykówkę w ataku i 
obronie. Sprawdzian teoretycznej wiedzy zagadnień techniki 
wykonania i metodyki nauczania poszczególnych elementów 
techniki koszykarskiej oraz znajomości przepisów gry. 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną semestr 1 i 2. 
Teoria – pisemnie, technika wykonania - praktycznie .                                                                 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Zapoznanie studenta z systematyką elementów technicznych 
gry i metodyką nauczania (zasady, metody, formy) 
koszykówki w szkole. Zaznajomienie z głównymi 
założeniami zespołowej gry w ataku i obronie. 

 Basketball  
Content (short 
description) 

Acquainting the student with the system of technical 
elements of the game and teaching methodology (principles, 
methods, forms) school basketball. Familiarization with the 
main assumptions of team playing in attack and defense. 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Rys historyczny powstania i rozwoju koszykówki. Zasady, 
metody i formy stosowane w nauczaniu techniki i taktyki 
koszykarskiej. Nauczanie elementów techniki – poruszania 
się po boisku bez piłki , chwytów, podań, kozłowania, 
rzutów do kosza, zbierania piłki z tablicy w ataku i obronie, 
wyszkolenia technicznego w obronie. Metodyka i zasób 
ćwiczeń w nauczaniu wyżej wymienionych elementów 
techniki. Wykorzystanie gier i zabaw w nauczaniu techniki 
koszykarskiej. Taktyka zespołowego atakowania i sposobów  
gry w obronie – metodyka nauczania. Opracowywanie 
konspektów lekcyjnych z koszykówki. Prowadzenie zajęć 
według opracowanych konspektów. Planowanie i 
organizacja pracy w różnych grupach wiekowych oraz 
sposoby kontroli jej efektów. Przepisy gry w koszykówkę – 
interpretacja i praktyczne ich zastosowanie w  grze. Sposoby 
organizacji rozgrywek i turniejów.  

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Arlet T. (2001) Koszykówka podstawy techniki i taktyki 
Kraków 

2. Dudziński T. (2004) Nauczanie podstaw techniki i 
taktyki koszykówki AWF Poznań 

3. Huciński T. (2001) Koszykówka dla trenerów, 
nauczycieli, studentów Wrocław 

4. Huciński T., Wilejto-Lekner I., Makurat F. (1996)  
Vademecum koszykówki Warszawa 
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5. Janas R., Poznański R. (2004) Technika koszykówki 
Częstochowa  

6. Ljach W. (2003) Koszykówka podręcznik dla studentów 
AWF cz.1 Kraków 

7. Litkowycz R., Olex-Zarychta D. (2006) Uczymy grać w 
koszykówkę  AWF Katowice 

8. Przepisy gry w koszykówkę (2010) PZKosz  Warszawa 
25 Przyporządkowanie 

modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych nauk, o zdrowiu i nauk o kulturze 
fizycznej 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Zgodnie z europejskim systemem akumulacji pkt. ECTS. 
Nakład pracy studenta w wymiarze pracy od 25 -30 godz. 
zasługuje na 1 pkt. ECTS.   

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

3 pkt. ECTS, plus 2 pkt ECTS za pracę własną studenta 
 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

5 ECTS 

 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka 

korekcyjna z odnową biologiczną oraz instruktor 
sportu/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Piłka nożna 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 

 
4 ECTS 

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów Trzeci 
9 Semestr Piąty i szósty  
10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 
11 Liczba godzin 60h ćwiczeń praktycznych 
12 Koordynator mgr Krzysztof Tomalski 
13 Prowadzący mgr Krzysztof Tomalski 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk  
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podstawowych 
16 Zajęcia 

ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 
18 Efekty kształcenia Po zaliczeniu przedmiotu Piłka nożna student jest 

przygotowany, jako przyszły  nauczyciel wychowania 
fizycznego, do nauczania tej dyscypliny sportu. 
W08, W11, U01, U05, U06, U09, U10, K02, K04, K05, 
K06, K08, 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Analityczna, syntetyczna, kompleksowa, filmy  
szkoleniowe. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Sprawdziany praktycznych umiejętności technicznych. 
Sprawdziany teoretyczne.  

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Warunki zaliczenia, 
 I. Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach 
 II. Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych 
 1.Przepisy gry w piłkę nożną 
 2.Technika piłki nożnej ,organizacja sportu piłkarskiego w 
Polsce i na świecie ,historia piłki nożnej w Polsce i na 
świecie. 
 III. Zaliczenie sprawdzianów praktycznych 
 1.Żonglerka piłki stopą (na przemian lewa prawa) 
 2.Żonglerka piłki głową 
 I. Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach 
 II. Zaliczenie sprawdzianu teoretycznego-technika piłki 
nożnej, przepisy futsalu, szkolenie dzieci i młodzieży. 
 III. Ocena z przygotowania konspektu i prowadzenia zajęć 
 IV. Praktyczne sędziowanie 
 V. Sprawdziany praktyczne 
 1.Test sprawdzający dokładność i szybkość uderzeń piłki 
wewnętrznymi częściami stopy . 
 2.Kompleksowy sprawdzian kilku elementów 
technicznych(przyjęcie i prowadzenie piłki ,strzał na 
bramkę  

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

 Wiadomości, umiejętności i kompetencje wykonywania i 
nauczania ćwiczeń z zakresu piłki nożnej. Nauczanie 
podstaw techniki i taktyki gry oraz metodyki nauczania 
podstawowych umiejętności piłkarskich 

 Football  
Content (short 
description) 

Knowledge, skills and competence of performing and 
teaching exercises in football. Teaching basics of technique 
and tactics, and methods of teaching basic skills of football 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

-Historia gry w piłkę nożną -Organizacja tego sportu w 
Polsce i na świecie 
- Podniesienie sprawności ogólnej i specjalnej studentów 
- Opanowanie i doskonalenie wszystkich technik piłkarskich 
oraz umiejętność ich metodycznego nauczania .  
- Poznanie i zrozumienie podstawowych założeń 



Sylabus kursów  2016-2017 Gimnastyka i instruktor Przedmioty Kierunkowe 

taktycznych 
- Analiza i metodyka nauczania podstawowych systemów 
gry stosowanych w piłce nożnej. 
-Poznanie ćwiczeń w formie gier i zabaw doskonalących 
elementy techniczne 
-Rodzaje i zastosowanie gier pomocniczych w piłce nożnej  
-Planowanie pracy treningowej. 
-Szkolenie dzieci i młodzieży 
- Teoretyczne i praktyczne opanowanie przepisów gry w 
piłkę nożną 
- Umiejętność organizacji zawodów piłki nożnej 
-Halowa piłka nożna –przepisy 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1.Bednarski L.,Koźmin A.(1998):Piłka nożna. AWF 
Kraków 

2.Talaga J. (1996):Technika piłki nożnej.COS, Warszawa. 
3.Talaga J.(1997):Taktyka piłki nożnej.COS, Warszawa. 
4.Talaga J.(1999):Atlas ćwiczeń piłkarskich- technika. 

Warszawa. 
5.Bednarski L, Koźmin A.(1996):Piłka nożna. Atlas 
ćwiczeń techniczno-taktycznych.AWF, Kraków. 

6.Leszek Bednarski (2000):Piłka nożna-zajęcia treningowe 
w rocznym cyklu szkoleniowym.Extrema,Kraków. 

7.Szyngiera W., Bibrzycki K. (1996):Piłka nożna dzieci i 
młodzieży.AWF, Katowice. 

8.Panfil R., Żmuda W.(1999):Nauczanie gry w piłkę nożną. 
„BK” Wrocław. 

9.Przepisy gry w piłkę nożną.2005.PZPN,Warszawa. 
25 Przyporządkowanie 

modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych nauk, o zdrowiu i nauk o kulturze 
fizycznej 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Zgodnie z europejskim systemem akumulacji pkt. ECTS. 
Nakład pracy studenta w wymiarze pracy od 25 -30 godz. 
zasługuje na 1 pkt. ECTS.   

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

2 pkt. ECTS, plus 2 pkt ECTS za pracę własną studenta 
 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

4 ECTS 

 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka 

korekcyjna z odnową biologiczną oraz instruktor 
sportu/profil praktyczny 
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3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Piłka r ęczna 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 2 ECTS semestr zimowy, 2 ECTS semestr letni (razem 4 

ECTS) 
7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów Drugi 
9 Semestr trzeci i czwarty 
10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 
11 Liczba godzin 30h ćwiczeń praktycznych semestr zimowy i 30h ćwiczeń 

praktycznych semestr letni 
12 Koordynator mgr Kazimierz Mróz 
13 Prowadzący mgr Kazimierz Mróz 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Sprawność fizyczna wykazana podczas egzaminu wstępnego 
18 Efekty kształcenia Student posiada usystematyzowaną wiedzę, obejmującą 

genezę, rozwój oraz bieżące wydarzenia w piłce ręcznej. 
Zna systematykę i metodykę nauczania elementów 
technicznych i taktycznych, przepisy gry. Potrafi 
zaplanować jednostkę lekcyjną i treningową (konspekt), cykl 
jednostek (osnowa) oraz w stopniu podstawowym program i 
cykle treningowe. Posiada sprawność fizyczną i 
umiejętności techniczne i taktyczne umożliwiające 
prawidłowy pokaz i tym samym nauczanie techniki i taktyki 
piłki ręcznej w szkołach i uczniowskich klubach 
sportowych. Potrafi organizować i prowadzić zawody 
sportowe, posiada umiejętności sędziowania na poziomie 
sędziego kandydata. 
W08, W11, U01, U05, U06, U09, U10, K02, K04, K05, 
K06, K08, 

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 z wykorzystaniem 
filmów, prezentacji multimedialnych Power Point. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

3 semestr  
Umiejętności praktyczne  
sprawdzian umiejętności technicznych: postawa i poruszanie 
się w ataku i w obronie, chwyty i podania, kozłowanie, 
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rzuty, zwody, technika gry na pozycji bramkarza. 
 Bezpośrednia obserwacja meczu. 
Teoria 
Sprawdzian pisemny: Geneza i rozwój piłki ręcznej, 
przepisy gry, terminologia (legenda), systematyka, 
metodyka nauczania techniki . 
4 semestr 
Umiejętności praktyczne 
sprawdzian umiejętności: Opanowanie umiejętności taktyki 
indywidualnej i zespołowej w obronie i atakowaniu oraz na 
pozycji bramkarza.  Opracowanie konspektu   i prowadzenie 
i lekcji. Umiejętność sędziowania. Bezpośrednia obserwacja 
i zapis protokołu i obserwacji meczu.  
Teoria - sprawdzian pisemny 
Systematyka i metodyka nauczania taktyki gry w piłkę 
ręczną. Organizacja zawodów sportowych w piłce ręcznej.  

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

I. TEORIA: 
1. Rys historyczny – rozwój piłki ręcznej na świecie i w 
Polsce. 
2. Przepisy gry w piłkę ręczną 7 osobową, przepisy gry mini 
 piłki ręcznej dla dzieci, przepisy gry w piłkę ręczną 
plażową.  
3. Wskaźniki dotyczące nauczania piłki ręcznej: metody i 
 formy nauczania, zasady nauczania, fazy nauczania ćwiczeń 
 oraz kolejność form nauczania, terminologia i legenda. 
II. TECHNIKA GRY – OPANOWANIE NIŻEJ 
WYMIENIONYCH ELEMENTÓW: 
1. Postawa (w obronie-atakowaniu) 
2. Poruszanie się : 
 A/ w obronie 
 B/ w atakowaniu 
3. Chwyty i podania: 
 A/ chwyty: półgórny, górny (dosiężny i doskoczny), 
na 
 wysokości bioder, dolny, z podłoża, jednorącz, 
 sytuacyjne ( z pochwytem, gaszenie piłki, na klatkę 
 piersiową) 
 B/ podania: półgórne, górne, dolne, sytuacyjne  
 ( oburącz, z biodra, z nadgarstka, kozłem). 
4. Rzuty – nazwa zależy od poruszania się zawodnika oraz 
 ułożenia ciała w stosunku do podłoża: w miejscu,  
 z przeskokiem, w wyskoku w przód i w górę, z padem,  
 z odchyleniem, sytuacyjne ( w biegu, przerzut, dobitka,  
 w tył, z rotacją). 
5. Kozłowanie: pojedyncze, ciągłe, toczenie piłki 
6. Zwody (bez piłki i z piłką): pojedyncze, podwójne 
przodem  
 i tyłem, z obrotem, przez zamierzone rzuty, przez 
 zamierzone podanie, przez poruszanie się (zmiana tempa, 
 kierunku, zatrzymania się). 
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7. Technika gry bramkarza:  
 - postawa, poruszanie się (krok dostawny, wyjścia, 
 wybiegnięcia), 
 - obrona piłki: rękami( jednorącz i oburącz), nogami 
(wypad 
 szpagat), równoczesna obrona nogą i ręką, wyskokiem 
 rozkrocznym (ramiona w górę w bok), tułowiem. 
 - chwyty (gaszenia piłki), odbicia, podania. 
8. Określenie miejsc w bramce. 
III. OPANOWANIE INDYWIDUALNYCH 
UMIEJĘTNOŚCI 
A/ W obronie: ustawienie się (przeciwnik – obrońca – 
bramka), krycie ręki z piłką, zasłanianie (blokowanie) piłki 
(jednorącz, oburącz), przechwyty piłek, wygarnianie piłki 
(przy rzucie lub kozłowaniu), właściwe reagowanie na 
zwody, krycie od strony piłki, krycie przeciwnika stojącego 
tyłem od bramki. 
B/ W atakowaniu. Indywidualne umiejętności uwalniania się 
od przeciwnika w celu wyjścia na pozycję (z piłką i bez 
piłki) z zachowaniem zasady „bezpieczeństwa piłki” 
poprzez: wyminięcie bliższe i dalsze, zabiegnięcie, 
dobiegnięcie (zasłona), przebiegnięcie, obiegnięcie, wyjście 
do piłki, odejście od obrońcy. 
IV. TAKTYKA ATAKOWANIA. 
1. Systemy: 
A/ Atakowanie szybkie: 
- Ustawienie wyjściowe (wyprowadzenia) z obrony każdy 
swego, z obrony stref, z obrony kombinowanej. 
- Fazy atakowania szybkiego: wejście w posiadanie piłki i 
pierwsze podanie, rozegranie sytuacji, zakończenie ataku. 
- Sposoby atakowania szybkiego: w pasach działania, ze 
zmianą miejsca, z zasłoną. 
 B/ Atakowanie pozycyjne: 
 - Rodzaje ataku: jednopozycyjne (bez zmian pozycji), 
wielopozycyjne, bezpozycyjne.  
 - Sposoby atakowania: gra według zasad, kombinacje – 
gra umowna, improwizacje. 
 - Fazy ataku pozycyjnego: wstępna, przygotowawcza, 
właściwa. 
 - Ustawienia: 2x1x3, 2x2x2, 0x2x4, 2x0x4, 0x1x5, 
1x2x3. 
 - Fragmenty atakowania: zmiany bez piłki, zmiany z 
piłką, zmiany od piłki, zasłony z piłką, bez piłki, statyczne, 
dynamiczne, z boku, z przodu, z tyłu, atak prostopadły – 
kierunku obrońcy (pojedynczy i wielokrotny), 
różnokierunkowe zmiany bez piłki, w jednym kierunku i od 
piłki. 
 - Stałe fragmenty gry: rzut wolny, rzut karny, rzut 
sędziowski, rzut z linii bocznej. 
 - Pozycje w grze: skrzydłowi (lewy i prawy), obrotowi 
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(jeden, dwóch), rozgrywający (prawy, środkowy, lewy). 
V. TAKTYKA OBRONY – ELEMENTARNE 
UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI. 
1. Systemy 
A/ Krycie każdy swego (sposoby), krycie luźne ( z 
przekazywaniem lub bez przekazywania), krycie 
agresywne. 
B/ Obrona stref (odmiany ustawień) 6:0 – aktywna, 
pasywna, 5:1, 4:2, 3:3, 3:2:1. 
C/ Obrona kombinowana 5+1, 4+2, 3+3, +1:5, 4:1+1. 
2. Fragmenty obrony: działanie obrony przy rzucie 
wolnym, przy rzucie z linii bocznej, przy rzucie karnym, w 
sytuacji osłabienia, w sytuacjach w równowadze, w 
sytuacjach w przewadze. 

VI. TAKTYKA GRY BRAMKARZA. 
Ustawienie się 
 - w czasie gry (współpraca z obroną), 
 - w czasie rzutu wolnego, 
 - w czasie rzutu karnego. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Geneza i rozwój piłki ręcznej w Polsce na świecie. Przepisy 
gry, sędziowanie, zapis protokołu i obserwacji meczu. 
Terminologia, systematyka, metodyka: planowania i 
nauczania techniki, taktyki gry w piłkę ręczną. Opanowanie 
elementów technicznych i taktycznych umożliwiających 
nauczanie piłki ręcznej w szkołach i uczniowskim klubie 
sportowym. Zapoznanie i opanowanie podstawowych zasad 
organizacji prowadzenia zawodów sportowych  w piłce 
ręcznej. 

 Handball  
Content (short 
description) 

The genesis and development of handball in Poland in the 
world. Rules of the game, refereeing, writing the protocol 
and follow-up match. Terminology, systematics, 
methodology of planning and teaching techniques, tactics 
handball. Mastering the technical and tactical elements 
enabling teaching handball in schools and a student sports 
club. Getting to know and master the basic principles of the 
organization conducting sports competitions in handball. 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Geneza piłki ręcznej w kraju i na świecie. Charakterystyka 
gry, przygotowanie motoryczne i fizyczne. Opanowanie 
umiejętności teoretycznych i praktycznych z zakresu 
poszczególnych elementów technicznych: sposoby 
poruszania się w obronie i ataku, chwyty i podania, 
kozłowanie, rzuty (z przeskokiem, w wyskoku, z padem, 
sytuacyjne), zwody (ciałem, piłką), zasłony, technika gry na 
pozycji bramkarza – metodyka nauczania. Nauka elementów 
taktycznych: taktyka indywidualna w obronie i w 
atakowaniu. Taktyka zespołowa w atakowaniu:  atakowanie 
szybkie rodzaje, fazy,  atak pozycyjny (systemy 2:1:3, 2:2:2, 
0:2:4, 2:0:4, 0:1:5 1:2:3. Taktyka zespołowa: obrony każdy 
swego, obrona strefowa (systemy 6:0, 5:1, 3:2:1, 4:2, 5+1), 
obrona strefowa kombinowana (systemy 5+1, 4+2, 3+3, 
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+1:5, 4:1+1 – metodyka nauczania. Przepisy gry, 
protokołowanie, samodzielne sędziowanie. Wskazówki 
metodyczne: zasady, metody, formy nauczania, korygowanie 
błędów, typy lekcji, konstruowanie konspektów, 
samodzielne prowadzenie opracowanej lekcji. Szkolenie 
sportowe dzieci i młodzieży – etapy i struktura treningu. 
Organizacja zawodów, systemy współzawodnictwa. 
Aktualne wyniki w Polsce i na świecie. Analiza meczu 
(arkusz obserwacji, obserwacja elektroniczna, zapis wideo). 
Bezpośrednia obserwacja meczu. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Czabański B. – (1993) Wybrane zagadnienia uczenia się i 
nauczania czynności sportowej. Wyd. AWF Wrocław 

2. Czajkowski Z. – (1991) Nowe koncepcje nauczania i 
doskonalenia techniki sportowej. Wyd. Sport wyczynowy 

3. Czerwiński J. – (1996) Metodyczne, badawcze aspekty 
procesu wieloletniego treningu piłkarzy ręcznych. AWF 
Gdańsk 

4. Czerwiński J. – (1999) Charakterystyka gry w piłkę 
ręczną AWF Gdańsk  

5. Jans W. – (1997) Atlas ćwiczeń piłkarza ręcznego 
6. Krowicki L. (2006) Piłka ręczna 555 ćwiczeń. ZPRP 

Warszawa  
7. Majorek S. - (2007) Konspekty do nauczania piłki 

ręcznej. MZPR Kraków 
8. Majorek S. - (2007) Program zajęć pozalekcyjnych w 

piłce ręcznej. MZPR Kraków 
9. Majorek S. - (2006) Program szkolenia piłki ręcznej w 

klasach sportowych. MZPR Kraków 
10. Norkowski H. – (1998) Piłka Ręczna – Bramkarz AWF 

Warszawa 
11. Paterka S. – (1996) Monografie – Skrypty AWF Poznań 
12. Spieszny M., Tabor R. , Walczyk L. - (2001) Piłka ręczna 

w szkole. C.O.S. Warszawa  
13. Spieszny M., Walczyk L. – (2001) Program szkolenia 

dzieci i młodzieży. C.O.S. Warszawa 
14. Skutnik R., Walczyk L. – (2006) Piłka ręczna C.O.S. 

Warszawa 
Wrześniewski S. – (2000) Piłka ręczna poradnik 
metodyczny ZPRP Warszawa 

Źródła internetowe: www.zprp.org.pl, www.ihf.info, 
www.ehf.info 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych nauk, o zdrowiu i nauk o kulturze 
fizycznej 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Zgodnie z europejskim systemem akumulacji pkt. ECTS. 
Nakład pracy studenta w wymiarze pracy od 25 -30 godz. 
zasługuje na 1 pkt. ECTS.   

27 Liczba punktów ECTS 2 pkt. ECTS, plus 2 pkt ECTS za pracę własną studenta 
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– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

4 ECTS 

 
Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka 

korekcyjna z odnową biologiczną oraz instruktor 
sportu/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Pływanie 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 16.1 
6 Punkty ECTS 3 ECTS semestr 1, 2 ECTS semestr 2 i 3, (razem 7 ECTS) 
7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów pierwszy i drugi 
9 Semestr pierwszy, drugi i trzeci 
10 Typ zajęć zajęcia laboratoryjne 
11 Liczba godzin zajęcia laboratoryjne 30h semestr zimowy i letni rok I i 

semestr zimowy rok II (razem 90h) 
12 Koordynator mgr Ryszard Mróz 
13 Prowadzący mgr Ryszard Mróz 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne  
18 Efekty kształcenia Po zakończeniu szkolenia student posiada podstawową 

wiedzę z zakresu  teorii i metodyki nauczania pływania, 
przepisów pływania oraz ratownictwa wodnego. Potrafi 
przygotować konspekt lekcyjny oraz prowadzić 
samodzielnie lekcje nauczania  pływania. Posiadany poziom 
wiadomości i umiejętności praktycznych pozwala mu na 
poprawne demonstrowanie nauczanych elementów  oraz 
technik pływania poszczególnymi stylami, zwiększa poziom 
bezpieczeństwa  podczas lekcji pływania. W razie potrzeby 
potrafi udzielić pomocy tonącemu w podstawowym 
zakresie.  
W08, W11, U01, U05, U06, U09, U10, K02, K05, K06, 
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K08, 
19 Stosowane metody 

dydaktyczne 
Prezentacja i omówienie techniki oraz metodyki nauczania 
pływania, działania  praktyczne. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Sprawdzian umiejętności posługiwania się poprawną 
techniką pływania każdym stylem, ocena rezultatów 
czasowych na określonych dystansach,  sprawdzian 
umiejętności wykonywania startów i nawrotów. Sprawdzian 
umiejętności holowania zmęczonego pływaka, holowania 
tonącego, nurkowania, skoków ratowniczych. Pisemny 
sprawdzian teoretyczny ze znajomości zagadnień teorii 
pływania, przepisów i ratownictwa wodnego. 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie teorii i umiejętności praktycznych po semestrze 
1, 2 i 3, egzamin pisemny po semestrze 3. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Opanowanie umiejętności posługiwania się poprawną 
techniką pływania każdym stylem wraz ze  startami i 
nawrotami oraz ich wykorzystanie w pracy z dziećmi i 
młodzieżą szkolną. 

 Swimming  
Content (short 
description) 

Mastering the ability to use the correct technique for each 
style of swimming with takeoffs and returns and their use 
while working with children and youth. 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Pływanie. 
Teoria: Cechy środowiska wodnego, cele i zadania 
poszczególnych etapów procesu nauczania pływania, zasady 
prowadzenia lekcji nauki pływania, zasady i metody 
nauczania pływania, sekwencje ruchowe ramion i nóg w 
poszczególnych stylach, koordynacja pracy ramion, nóg i 
oddychania, przepisy pływania. 
Praktyka: Przedstawienie ćwiczeń:  oswajających  z wodą, 
oddechowych, wypornościowych, pływania statycznego i 
dynamicznego. Nauczanie ruchów napędowych, 
koordynacja pracy ramion i nóg z oddychaniem. Nauczanie 
umiejętności posługiwania się poprawną techniką w 
pływania kraulem na grzbiecie, kraulem na piersiach, żabką 
i delfinem. Starty i nawroty do stylu dowolnego, 
grzbietowego, klasycznego i zmiennego. 
Ratownictwo wodne. 
Teoria: Podstawy funkcjonowania ratownictwa wodnego w 
Rzeczypospolitej Polskiej, przyczyny i okoliczności utonięć, 
specyfika ratownictwa wodnego na poszczególnych 
obszarach wodnych (lód, cieki, powódź, miejsca bagniste), 
podstawowa wiedza o sprzęcie pływającym i ratowniczym, 
prowadzenie akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu 
do ratownictwa wodnego. 
Praktyka:  Nauczanie sposobów pływania stosowanych w 
ratownictwie (kraul ratowniczy, żabka ratownicza, pływanie 
na boku, żabka na grzbiecie), samoratownictwo, skoki 
ratownicze i sposoby bezpiecznego wejścia do wody, 
pływanie pod powierzchnią wody i nurkowanie, holowanie 
osoby zagrożonej, ewakuacja z wody. 

24 Literatura podstawowa  1. „Wskazówki metodyczne do nauczania 
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i uzupełniająca pływania”(2002): Ewa Dybińska, Andrzej Wójcicki, 
AWF Kraków. 

2. „Pływanie, podstawy techniki, nauczanie” (2003).  
3. Ryszard Karpiński, Cebul „Zabawy i rekreacja w 

wodzie” (2004): Andrzej Ostrowski, WSiP Warszawa. 
4.  „Pływanie sportowe i ratunkowe” (2005): Barbara 

Waade, AWF Gdańsk. 
5. „Ratownictwo wodne” (2001):  P. Błasiak, M. Chadaj, 

K.  Kurek,  Warszawa. 
6.  „Przepisy Pływania FINA” (2009 - 2013): PZP 

Warszawa. 
7. Poradnik „Teoria pływania cz. I i II” (2009), Ryszard 

Mróz, PWSZ Tarnów.  
8. Poradnik „Elementy ratownictwa wodnego” (2010), 

Ryszard Mróz, PWSZ Tarnów. 
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 

21.06.2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie 
wodnym. 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych nauk, o zdrowiu i nauk o kulturze 
fizycznej 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Zgodnie z europejskim systemem akumulacji pkt. ECTS. 
Nakład pracy studenta w wymiarze pracy od 25 -30 godz. 
zasługuje na 1 pkt. ECTS.   

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

4 pkt. ECTS, plus 3 pkt ECTS za pracę własną studenta 
 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

7 ECTS 

 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka 

korekcyjna z odnową biologiczną oraz instruktor 
sportu/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Rytmika i taniec 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 2 ECTS 
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7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów Drugi 
9 Semestr Czwarty 
10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 
11 Liczba godzin ćwiczenia praktyczne 30h 
12 Koordynator mgr Magdalena Zyznar 
13 Prowadzący mgr Magdalena Zyznar 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Brak 
18 Efekty kształcenia Student zna podstawowe pojęcia związane z tańcem 

towarzyskim i ludowym. Zna podstawy metodyki nauczania 
tej dyscypliny sportu i tej aktywności ruchowej. Potrafi 
wykonać pokaz poszczególnych elementów technicznych 
tańca w stopniu podstawowym. 
W08, W11, U01, U05, U06, U09, U14, K05, 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Pokaz i objaśnienie. Praktyczne wykonanie ćwiczeń pod 
nadzorem i kontrolą wykładowcy.  Specjalistyczne 
ćwiczenia poprawiające poczucie rytmu i muzyki. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Sprawdzian techniki ruchu polegający na wykonaniu 
zadanego elementu lub figury tanecznej. Sprawdzian 
pisemny obejmujący podstawową wiedzę o tańcach 
towarzyskich i ludowych. 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

I. Technika tańca klasycznego. 
 Zademonstrowanie i objaśnienie podstawowych pozycji 

rąk i nóg w tańcu klasycznym. 
 Zademonstrowanie i objaśnienie wybranych ćwiczeń z 

techniki tańca klasycznego. 
II. Technika tańca nowoczesnego. 

 Zademonstrowanie wybranych kroków tanecznych do 
utworu muzycznego. 

 Objaśnienie pod względem dydaktycznym nauki tych 
kroków. 
III. Rytmika. 

 Rozpoznawanie podstawowych wartości nutowych i 
wyznaczenie ich krokami. 

 Wykazanie się umiejętnością taktowania. 
 Synchronizowanie rytmu tanecznego z muzycznym. 

IV. Tańce narodowe. 
 Zademonstrowanie i objaśnienie podstawowych kroków i 

figur w polonezie, krakowiaku, kujawiaku, oberku i 
mazurze. 
V. Taniec towarzyski. 

 Walc angielski i wiedeński – przedstawienie 
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podstawowych kroków i ich objaśnienie. 
VI. Samodzielne prowadzenie fragmentu zajęć. 
VII. Frekwencja na zajęciach. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Podnoszenie kultury fizycznej poprzez rozwój form 
tanecznych. 

 Rhythm and dance  
Content (short 
description) 

Increasing physical culture through the development of 
dance forms. 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

1.Krótki zarys historii tańca. 
2.Elementarne pojęcia dot. technik tańca: 
- techniką tańca klasycznego 
- techiką tańca nowoczesnego 
3. Zagadnienia z dziedziny wyrażania ekspresji: 
a) ruch podstawą elementarnego wyrażania ekspresji 
b) dynamika i nastrój tancerza wyrazem jego przeżyć 
świata wewnętrznego  
4.Nauka i prowadzenie zajęć z tańca integracyjnego i 
zabaw ruchowych przygotowujących do nauki pięciu 
tańców narodowych. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1.Bednarzowa B., Młodzikowska M.: „Tańce , Rytm – Ruch 
– Muzyka.” Warszawa, 1983 
2.Bednarzowa B., Młodzikowska M.: „Tańce – wybór dla 
potrzeb wych. Fizycznego.” WSWF Gdańsk 1978 
3.Grafczynska J.: „Rytmika” CPARA Warszawa 1963 
4.Hryniewiecka J.: „Pięć tańców polskich CPARA Warszawa 
1970 
5.Kużmińska O.: „Ćwiczenia gimnastyczne w rytmie 
tanecznym.” AWF Poznań 1978 
6.Waganowa A. : „Zasady tańca klasycznego” PWM 
Kraków 1961 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych nauk, o zdrowiu i nauk o kulturze 
fizycznej 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Zgodnie z europejskim systemem akumulacji pkt. ECTS. 
Nakład pracy studenta w wymiarze pracy od 25 -30 godz. 
zasługuje na 1 pkt. ECTS.   

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 pkt. ECTS, plus 1 pkt ECTS za pracę własną studenta 
 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

2 ECTS 

 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
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2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka 
korekcyjna z odnową biologiczną oraz instruktor 
sportu/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 

 
2 ECTS 

7 Rodzaj modułu do wyboru 
8 Rok studiów Pierwszy 
9 Semestr Drugi 
10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 
11 Liczba godzin ćwiczenia praktyczne 30h 
12 Koordynator dr Wiesław Wojtanowski 
13 Prowadzący dr Wiesław Wojtanowski 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak wymagań wstępnych 
18 Efekty kształcenia Student umie określić cechy prawidłowej postawy ciała i 

wie, w jaki sposób ją zbadać. Potrafi zdiagnozować wady 
postawy w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej, wady klatki 
piersiowej, kończyn dolnych i stóp za pomocą metody 
wzrokowej w wersji Kasperczyka. Zna podstawowe metody 
kinezyterapeutyczne  mające zastosowanie w leczeniu wad 
postawy ciała.  Potrafi  zastosować testy diagnostyczne  
stawów osiowych i prawidłowo  dobrać ćwiczenia 
korygujące postawę ciała w poszczególnych wadach 
postawy. Umie zastosować wybrane techniki metod 
niekonwencjonalnych w niektórych zespołach bólowych 
spowodowanych wadami postawy ciała. 
W05, W06, W11, W12, W13, U05, K02, K06 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Prezentacja multimedialna, praktyczny pokaz metod i 
technik kinezyterapeutycznych. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Kolokwium pisemne oraz zaliczenie praktyczne z zakresu 
ćwiczeń korekcyjnych i wybranych metod leczenia wad 
postawy. 
 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną semestr 2 na podstawie średniej ocen z 
kolokwiów cząstkowych 

22 Treści kształcenia Zapoznanie z podstawowymi pojęciami dotyczącymi 
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(skrócony opis)  postawy ciała, wad postawy ciała, metod stosowanych w ich 
korekcji, rozwoju postawy w ontogenezie oraz zmian 
postawy ciała w okresach krytycznych posturogenezy. 
Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia zajęć z 
gimnastyki korekcyjnej na podstawie wybranych ćwiczeń i 
metod korygowania wad postawy ciała. 

 Sports and recreational 
classes  
Content (short 
description) 

Posture: types of body posture, correct and  defect posture, 
diagnostics of body posture based on visual assessment 
using the method of scoring according to the Kasperczyk 
version. Characteristics of defect posture in the sagittal plane 
(round, concave, round-concave, flat back) and in the frontal 
(lateral curvature of the spine). Characteristics of other 
defects: defects in the chest (chicken cage and funnel), 
defects in setting head and shoulders, defects of the lower 
limbs and feet (varus and valgus knees, gait defects, foot: 
flat - static, flat transverse, flat - valgus, club-footed, hollow 
). 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Postawa ciała: rodzaje postawy ciała, postawa prawidłowa a 
wada postawy, diagnostyka postawy ciała na podstawie 
wzrokowej oceny opartej na metodzie punktowania wg 
wersji Kasperczyka. 
Charakterystyka wady postawy w płaszczyźnie strzałkowej: 
(plecy okrągłe, wklęsłe, okrągło-wklęsłe, płaskie) oraz 
czołowej (boczne skrzywienia kręgosłupa). Charakterystyka 
pozostałych wad: wady klatki piersiowej (klatka kurza i 
lejkowata), wady ustawienia głowy i łopatek, wady kończyn 
dolnych i stóp ( kolana szpotawe i koślawe, wady chodu, 
stopa: płaska – statyczna, płaska poprzecznie płasko – 
koślawa, szpotawa, wydrążona,).  
Ćwiczenia praktyczne: nauka i dobór pozycji ułożeniowych, 
pozycje izolowane i chwiejne, przyjmowania pozycji 
skorygowanej, omówienie przykładowych ćwiczeń 
korygujących wybraną wadę, przygotowanie przez 
studentów zestawów ćwiczeń i samodzielne prowadzenie 
zajęć w wybranych wadach postawy ciała. Zastosowanie 
masażu i wybranych elementów terapii manualnej. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Dega W., (1996), Ortopedia rehabilitacja., Wydawnictwa 
Lekarskie PZWL, Warszawa.  

2. Kasperczyk T., (1997), Wady postawy ciała; diagnostyka 
i leczenie., Wydawnictwo Kasper, Kraków.  

3. Nowotny J., Saulicz E., (1990), Niektóre zaburzenia 
ciała i ich korekcja., Wydawnictwo Remark, AWF 
Katowice Nowotny J., (2004), Podstawy fizjoterapii., 
Wydawnictwo Kasper, Kraków.  

4. Nowotny J., (1990), Zarys rehabilitacji w dysfunkcjach 
narządu ruchu., Wydawnictwo AWF Katowice  

5. Owczarek S. „Atlas ćwiczeń korekcyjnych”, WSiP, W-
wa, 1998. 

6. Romanowska A., (2000), Gimnastyka korekcyjno – 
kompensacyjna., Wydawnictwo Korepetytor, Płock. 
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7. Wilczyński J., (2001), Korekcja wad postawy 
człowieka., Wydawnictwo Anthropos, Starachowice. 

8. Wojtanowski W. 2008. Terapia manualna w korekcji wad 
postawy. PWSZ, Tarnów. 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych nauk, o zdrowiu i nauk o kulturze 
fizycznej 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Zgodnie z europejskim systemem akumulacji pkt. ECTS. 
Nakład pracy studenta w wymiarze pracy od 25 -30 godz. 
zasługuje na 1 pkt. ECTS.   

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 pkt. ECTS, plus 1 pkt ECTS za pracę własną studenta 
 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

2 ECTS 

 
 
Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka 

korekcyjna z odnową biologiczną oraz instruktor 
sportu/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Zabawy i gry ruchowe 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 16.1 
6 Punkty ECTS 2 ECTS 
7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów Pierwszy 
9 Semestr Pierwszy 
10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 
11 Liczba godzin ćwiczenia praktyczne 30h 
12 Koordynator dr Renata Błyszczuk 
13 Prowadzący dr Renata Błyszczuk 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
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innym kierunku 
17 Wymagania wstępne Brak 
18 Efekty kształcenia Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu teorii 

przedmiotu zabaw i gier ze szczególnym uwzględnieniem 
zabaw i gier ruchowych. Opanował  szeroki zasób zabaw i 
gier ruchowych. Zna zasady budowy lekcji, rodzaje toków 
lekcyjnych. Umie napisać samodzielnie konspekt lekcyjny 
zabaw i gier ruchowych oraz poprowadzić wyznaczoną 
część lekcji. Posiada umiejętność uzasadniania znaczenia 
zabaw i gier ruchowych w procesie wychowania fizycznego, 
doboru i prowadzenia zabaw i gier ruchowych w różnych 
warunkach i w odniesieniu  – odpowiednio do celu, wieku i 
możliwości człowieka. Potrafi  modyfikować zabawy i gry 
ruchowe. 
W08, W11, U01, U05, U08, U09, U10, K02, K04, K05, K06 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Metody prowadzenia lekcji: odtwórcze (naśladowcza ścisła, 
zadaniowa ścisła), usamodzielniające(zabawowo 
naśladowcza, zabawowo klasyczna, bezpośredniej celowości 
ruchu) 
twórcze (ruchowej ekspresji twórczej – improwizacji, 
opowieści ruchowej ) 
Przekazywania wiadomości: pokaz, wykład –film 
szkoleniowy, prezentacja multimedialna. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Kolokwium pisemne 
Ocena konspektu lekcji - Zabawy i gry ruchowe  
Samodzielne prowadzenie części lekcji. 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną semestr pierwszy na podstawie 
kolokwium pisemnego, oceny samodzielnie prowadzone 
lekcji i oceny konspektu lekcji. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Zapoznanie z podstawowymi wiadomościami z zakresu 
teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych. Zasób zabaw i 
gier ruchowych, konstruowanie konspektu, prowadzenie 
wyznaczonej części lekcji. 

 Fun and motion games 
Content (short 
description) 

Familiarization with the basic knowledge of the theory and 
methodology of fun and games  involving physical motion. 
Resource of fun and games involving physical motion, 
constructing a lesson outline, conducting a designated part of 
the lesson. 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wiadomości ogólne z zakresu genezy zabaw. Znaczenie 
zabaw i gier ruchowych w życiu człowieka. Funkcje i teorie 
zabaw. Podział zabaw i gier ruchowych. Zapoznanie z 
szerokim zasobem zabaw i gier ruchowych. Miejsce zabaw i 
gier ruchowych w nauczaniu zespołowych gier sportowych. 
Struktura oraz zasady budowy lekcji, organizacja zajęć. 
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Typy lekcji. Zadania lekcji. Konstruowanie zadań. Rodzaje 
toków lekcyjnych: klasyczny, mieszany, z grą drużynową, 
dla młodzieży. Zapis konspektów lekcyjnych. Samodzielne 
prowadzenie części lekcji. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Bondarowicz M., (1995), Zabawy i gry sportowe. 
Warszawa, WSiP. 

2. Bondarowicz M., Owczarek S., (1997), Zabawy i gry  
ruchowe w gimnastyce korekcyjnej. Warszawa, WSiP. 

3. Janikowska-Siatka M., Skrętowicz E., Szymańska E., 
(1999)Zabawy i gry ruchowe na lekcjach wychowania 
fizycznego  i festynach sportowo-rekreacyjnych. 
Warszawa, WSiP. 

4. Trześniowski R., (1995), Zabawy i gry ruchowe. 
Warszawa, WSiP. 

5. Janikowska-Siatka M., (2005), Przykładowe konspekty 
lekcji wychowania fizycznego zmierzające do realizacji 
wybranych osiągnięć ucznia w poszczególnych etapach 
edukacji szkolnej. Kraków, Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”. 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych nauk, o zdrowiu i nauk o kulturze 
fizycznej 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Zgodnie z europejskim systemem akumulacji pkt. ECTS. 
Nakład pracy studenta w wymiarze pracy od 25 -30 godz. 
zasługuje na 1 pkt. ECTS.   

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 pkt. ECTS, plus 1 pkt ECTS za pracę własną studenta 
 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

2 ECTS 

 


