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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 instruktor gimnastyki 
korekcyjnej oraz instruktor przygotowania 
motorycznego/profil praktyczny 

3 
Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Antropomotoryka  

4 
Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 2 pkt. ECTS 
7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów Pierwszy 
9 Semestr Drugi  
10 Typ zajęć wykłady i ćwiczenia 
11 Liczba godzin wykłady 15h, laboratoria 15h 
12 Koordynator Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
13 Prowadzący Dr Mariusz Pociecha 
14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 
podstawowych 

Anatomia, fizjologia, biochemia,  

16 
Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 
Zaliczony kurs antropomotoryki na poziomie studiów I 
stopnia 

18 Efekty kształcenia 

W1 - zna pojęcia, systematykę i strukturę sprawności 
fizycznej i motoryczności ludzkiej; 
U1 - umie analizować i interpretować wyniki oceny 
aspektów   kinematycznych i dynamicznych ruchu, które 
służą do oceny potencjału motorycznego człowieka 
K1 - uaktualnia o poziom swojej wiedzy i dba o własną  
komunikację interpersonalną  
WF_W02, WF_W04, WF_W05, WF_U03, WF_U04, 
WF_U08, WF_K02, WF_K04 

19 
Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, praca 
indywidualna, praca dwójkowa, praca grupowa 

20 
Metody sprawdzania i 
kryteria oceny 
efektów kształcenia 

Aktywność uczestnika na zajęciach, kolokwia, prezentacja 
multimedialna-referat, indywidualna karta badań.  
Ocena efektów kształcenia na podstawie:  
- frekwencji zgodnej z Regulaminem studiów w PWSZ; 
- zaliczenia kolokwium z pytaniami otwartymi,  na ocenę:  
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90% – 100 % – max liczby punktów – bardzo dobry 
89% – 85% – max liczby punktów – plus dobry 
84% – 71% – max liczby punktów – dobry 
70% – 66% – max liczby punktów – plus dostateczny 
50% – 65% – max liczby punktów – dostateczny 

- jakości i zgodności merytorycznej prezentacji - referatu z 
wybranym problemem motorycznym: 

90% – 100 % – zgodności z problemem – bardzo dobry 
89% – 85% – zgodności z problemem – plus dobry 
84% – 71% – zgodności z problemem – dobry 
70% – 66% – zgodności z problemem – plus dostateczny 
50% – 65% – zgodności z problemem – dostateczny 

 - karta badań: opracowana prawidłowo (bez błędów) 
 Szczegółowe kryteria oceny prezentowane są na pierwszych 
zajęciach. 

21 
Forma i warunki 
zaliczenia 

Frekwencja, zaliczenia cząstkowe z kolokwiów oceniających 
poziom wiedzy, praktyczne zaliczenie różnych form pomiaru 
asocjatywnego, złożenia indywidualnej karty badań, 
prezentacja multimedialne z wybranego zakresu teorii 
motoryczności. Egzamin 

22 
Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Najnowsze kierunki badań w motoryczności człowieka; 
Współczesna diagnostyka KZM i jej rola w nauczaniu 
motorycznym; Aktualne modele motorycznego uczenia się; 
Dobór i selekcja w kontekście obowiązującej 
antropomotoryki; modele motoryczne i indywidualne modele 
motoryczności ludzkiej; pomiar potencjału motorycznego. 

 
Anthropomotorics  
Content (short 
description) 

The latest directions of research in human anthropomotorics; 
Contemporary diagnostics of KZM and its role in motor 
learning; Current models of motor learning; Selection and 
selection in the context of the current anthropomorphic 
effect; motor models and individual models of human 
motority; measurement of motor potential. 

23 
Treści kształcenia 
(pełny opis) 

1. Współczesne kierunki badań w antropomotoryce - trendy 
i problemy w badaniach; 

2. Koordynacyjne zdolności motoryczne (KZM) i 
koordynowanie ruchów; 

3. Kontrola i sterowanie czynnością ruchową; 
4. Modele sterowania czynnościami ruchowymi; 
5. Zróżnicowanie koncepcji kontroli motorycznej; 
6. Uczenie motoryczne i intensyfikacja procesu; 
7. Rodzaje nawyków ruchowych; 
8. Efektywne budowanie nawyków ruchowych; 
9. Psychiczne komponenty potencjału motorycznego - 

percepcyjne, mnemoniczne, kognitywne oraz  
efektoryczne; 

10. Pamięć motoryczna; 
11. Wątpliwości i uwagi krytyczne na temat motoryczności 

ludzkiej; 
12. Identyfikacja motorycznego potencjału strukturalnego; 
13. Identyfikacja motorycznego potencjału energetycznego; 
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14. Identyfikacja motorycznego potencjału informacyjnego; 
15. Sprawdzian wiadomości, umiejętności i kompetencji 

społecznych. 

24 
Literatura 
podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Raczek J. 2010. Antropomotoryka. Teoria motoryczności 
człowieka. PZWL, Warszawa. 

2. Osinski W. 2003.  Antropomotoryka. AWF, Poznan.  

25 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiot
u do 
obszaru/obszarów 
kształcenia 

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

26 
Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Nakładowi pracy studenta, w wymiarze 25-30 godzin, 
odpowiada 1 pkt. ECTS 

27 

Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 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 instruktor gimnastyki 

korekcyjnej oraz instruktor przygotowania 
motorycznego/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Biomechanika i patobiomechanika narządu ruchu 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 

 
2 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów Drugi  
9 Semestr Trzeci  
10 Typ zajęć wykłady i ćwiczenia 
11 Liczba godzin wykłady 15h, laboratoria 15h 
12 Koordynator Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
13 Prowadzący dr Andrzej Nosiadek 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
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16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Znajomość anatomii układu ruchu człowieka, znajomość 
biomechaniki ogólnej na poziomie I stopnia studiów 

18 Efekty kształcenia Poznanie przyczyn i skutków sił działających na układ ruchu 
człowieka oraz ich związku z patologiami w obrębie układu 
kostnego i mięśniowego. 
Zapoznanie z możliwościami rejestracji, opisu i analizy 
ruchów lokomocyjnych. 
Nauka pomiarów parametrów siłowych i 
wytrzymałościowych mięśni zaangażowanych w ruchy 
manipulacyjne. 
WF_W02, WF_W04, WF_W05, WF_U03, WF_U04, 
WF_K02 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

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

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Sprawozdania z zajęć (prace wykonywane indywidualnie z 
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 - część rozszerzona. 

 Biomechanics  
Content (short 
description) 

Acquainted with the methods of analysis of passive and 
active motion system of man, the use of methods of 
measurement and video recording to analyze the kinematics 
of human movement - upgrade of part. 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Pomiary siły chwytu. 
Pomiar wytrzymałości chwytu. Rejestracja i analiza 
otrzymanych wartości. 
Goniometryczna rejestracja zmian kątowych w stawie 
kolanowym w różnych formach lokomocji (chód 
fizjologiczny i patologiczny). 
Biomechaniczna analiza zarejestrowanych zmian kątowych 
stawu kolanowego podczas chodu. 
Rejestracja zmian siły reakcji podłoża (oraz jej składowych) 
w różnych formach lokomocji. 
Opracowanie wyników pomiarów pionowej i poziomej 
składowej siły reakcji podłoża w chodzie patologicznym i 
normalnym. 
Prezentacja możliwości systemu do trójwymiarowej (3D) 
analizy ruchu i jego wykorzystanie w biomechanicznych 
badaniach lokomocji. Zaliczenie ćwiczeń. 

24 Literatura podstawowa  1. Bober T, Zawadzki J. (2006): Biomechanika układu ruchu 
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i uzupełniająca człowieka, Wydawnictwo BK Wrocław, 
2. Błaszczyk J. Biomechanika kliniczna, Warszawa, 2004, 
PZWL. 
 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

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

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Nakładowi pracy studenta, w wymiarze 25-30 godzin, 
odpowiada 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 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 instruktor gimnastyki 

korekcyjnej oraz instruktor przygotowania 
motorycznego/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
Przedmiotu 

Wychowanie prozdrowotne 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 2 ECTS 
7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów pierwszy 
9 Semestr drugi 
10 Typ zajęć wykłady i ćwiczenia 
11 Liczba godzin wykłady 15h, ćwiczenia 15h 
12 Koordynator Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
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 biologii i fizjologii 
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człowieka, zagadnień, społecznych, prozdrowotnych i 
ekologicznych. 

18 Efekty kształcenia Studenci doskonalą swoje zainteresowania problemami 
zdrowotnymi, ekologicznymi, społecznymi oraz sposobami 
ich rozwiązywania. Zwiększają poczucie odpowiedzialności 
za zdrowie swoje i innych. Studenci są przygotowani do roli 
przyszłych liderów, koordynatorów edukacji zdrowotnej i 
promocji zdrowia w miejscu pracy. Zwiększają umiejętność 
konstruowania programów profilaktycznych i edukacji 
zdrowotnej. 
WF_W01, WF_W02, WF_W04, WF_W06, WF_W08, 
WF_W11, WF_U06, WF_U08, WF_U13, WF_K02, 
WF_K03 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Pokaz i objaśnienie, nauczanie z wykorzystaniem środków 
audiowizualnych, metody praktycznego działania 
prozdrowotnego. Działanie w większych i mniejszych 
grupach ćwiczeniowych w celu rozwiązywania określonych 
problemów. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Ocena wiedzy dotyczącej poszczególnych dziedzin, 
zachowań prozdrowotnych i ekologicznych oraz  
możliwości wykorzystania tych umiejętności w pracy z 
młodzieżą. 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną na podstawie prezentacji multimedialnej 
z wybranego tematu oraz  pisemne  test obejmujący 
tematykę ćwiczeń i wykładów. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

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

 Biomechanics  
Content (short 
description) 

 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Poszerzanie wiadomości i doskonalenie zachowań 
prozdrowotnych w następujących zagadnieniach; 

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, 
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narkomania, ryzykowne zachowania seksualne), 
8. pojęcia zdrowego stylu życia, pola zdrowia, 
9. ekologia środowiska nauki i pracy, 
10. pojęcie choroby cywilizacyjnej oraz podstawowe 

informacje na temat czynników ryzyka: chorób układu 
krążenia (palenia papierosów, niewłaściwa dieta, brak 
ruchu, otyłość, stres), nowotworowych (nowotwory 
tytonio- i dietozależne) oraz chorób psychicznych, 
wypadków i urazów. 

11. założenia wybranych programów zdrowotnych i 
ekologicznych - zdrowa szkoła, zdrowe miasto 
(miasteczko, gminy), szkoły i miasta promujące zdrowie,  

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, 

18. 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 
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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. 

11. Wrona-Wolny W., Makowska B. Wychowanie 
zdrowotne. Przewodnik do ćwiczeń z wybranych 
zagadnień. AWF Kraków,2005. 

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 

Nakładowi pracy studenta, w wymiarze 25-30 godzin, 
odpowiada 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

2pkt ECTS 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

0pkt ECTS 

 
Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

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

korekcyjnej oraz instruktor przygotowania 
motorycznego/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Metodyka wychowania fizycznego 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 6 ECTS  
7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów Pierwszy, drugi 
9 Semestr Pierwszy, drugi, trzeci 
10 Typ zajęć wykłady i ćwiczenia 
11 Liczba godzin Wykłady 15, ćwiczenia 75h  
12 Koordynator Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
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13 Prowadzący Dr hab. Eligiusz Madejski prof. nadzw. 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Posiadanie wiedzy i umiejętności zgodnie z obowiązującym 
programem i kierunkiem studiów licencjackich - pierwszego 
stopnia. 

18 Efekty kształcenia Posiada obszerny zasób wiedzy merytorycznej i metodycznej  
niezbędnej do realizowania kreatywnych zajęć w nowym 
systemie wychowania fizycznego lekcyjnego, 
pozalekcyjnego i pozaszkolnego. Potrafi planować i oceniać 
prace w procesie kształcenia i wychowania fizycznego na 
różnych poziomach edukacyjnych. 
WF_W01, WF_W02, WF_W05, WF_U04, WF_U06, 
WF_U07, WF_U08, WF_U09, WF_K02, WF_K03, 
WF_K06 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykłady, praca w grupach, prezentacje multimedialne, 
puzzle dydaktyczne, praca z podręcznikiem, dyskusja 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Aktywność na zajęciach, frekwencja, oceny ze sprawdzianów 
pisemnych, oceny z wyznaczonych prac. 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Frekwencja, przygotowanie do zajęć, pozytywne zaliczenie 
wyznaczonych prac, pozytywne zaliczenie sprawdzianów 
pisemnych, pozytywnie zdany egzamin ustny. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Pogłębienie i doskonalenie wiadomości oraz umiejętności 
planowania, dokumentowania i oceny pracy w nowoczesnym 
wychowaniu fizycznym na różnych poziomach kształcenia.  

 Methodology of 
physical education  
Content (short 
description) 

 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wykłady I semestr 
Wychowanie fizyczne w Polsce na tle krajów europejskich. 
Opinie i oczekiwania uczniów szkół europejskich wobec 
wychowania fizycznego. Wymagania na stopień nauczyciela 
dyplomowanego i profesora oświaty. Planowanie pracy w 
rozwoju zawodowym nauczyciela. Dokumentowanie i ocena 
pracy w rozwoju zawodowym. Planowanie pracy i 
organizacja zajęć z wychowania fizycznego w szkołach 
ponadpodstawowych. Kwalifikacje i kompetencje 
współczesnego nauczyciela wychowania fizycznego. 
Nowatorstwo pedagogiczne w wychowaniu fizycznym. Praca 
innowacyjno badawcza nauczyciela wychowania fizycznego. 
Specyfika pracy z uwzględnieniem prawideł rozwoju 
ontogenetycznego w szkołach ponadpodstawowych i 
wyższych. Badanie jakości pracy szkoły w zakresie kultury 
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fizycznej. Badanie jakości pracy nauczyciela wf. 
Ćwiczenia I semestr 
Reformowanie edukacji fizycznej na różnych poziomach 
kształcenia. Analiza podstaw programowych i programów dla 
szkół ponadpodstawowych. Zasady konstruowania i oceny 
programów autorskich - praca w grupach. Zasady 
konstruowania planu wychowania fizycznego dla klasy i 
wynikowego w szkołach ponadpodstawowych - praca w 
grupach. Zasady konstruowania planu rozwoju zawodowego 
na stopień nauczyciela dyplomowanego - praca w grupach. 
Ćwiczenia II semestr 
Istota i rozumienie nowoczesności w szkolnym wychowaniu 
fizycznym. Wykorzystanie technologii informatycznej w 
procesie  wychowania fizycznego - przykłady praktycznych 
rozwiązań. Różne aspekty realizacji lekcji wychowania 
fizycznego. Toki niekonwencjonalnych lekcji wf w szkołach 
ponadpodstawowych - przykłady praktycznych rozwiązań. 
Konstruowanie lekcji w formie obwodu stacyjnego - praca w 
grupach. Konstruowanie lekcji w formie torów przeszkód - 
praca w grupach. Konstruowanie lekcji w terenie - praca w 
grupach. Konstruowanie lekcji aerobiku - praca w grupach.  
Konstruowanie lekcji sztuk walki - praca w grupach. 
Kompetencje uczniów w szkołach ponadpodstawowych i ich 
ocena. Konstruowanie kryteriów oceny ucznia z wychowania 
fizycznego w szkołach ponadpodstawowych - praca w 
grupach. 
Ćwiczenia III semestr 
Czynniki determinujące aktywność fizyczną człowieka - 
raporty z badań. Środowiskowe uwarunkowania aktywności 
fizycznej. Rola rodziny w rozwoju człowieka i jego 
aktywności fizycznej. Zadania szkoły w procesie 
przygotowania uczniów do uczestnictwa w kulturze 
fizycznej. Współpraca środowiska szkolnego i rodzinnego w 
zakresie edukacji fizycznej - przykłady praktycznych 
rozwiązań. Charakterystyka wybranych nietypowych form 
aktywności fizycznej dla różnych grup wiekowych - 
prezentacje multimedialne w grupach. Wpływ aktywności 
fizycznej na rozwój i funkcjonowanie człowieka w 
poszczególnych okresach rozwoju ontogenetycznego. Skutki 
braku aktywności fizycznej.  

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 
Janikowska - Siatka M. -  Materiały pomocnicze do ćwiczeń 
z metodyki wychowania fizycznego. Kraków, 2006, 
Wydawnictwo Skryptowe AWF, nr 51,   
Kosiba G. - Doskonalenie i rozwój zawodowy nauczycieli 
wychowania fizycznego. Kraków, 2009, Studia i Monografie 
AWF, nr 58 
Madejski E., Węglarz J. - Wybrane zagadnienia współczesnej 
metodyki wychowania fizycznego. Podręcznik dla 
nauczycieli i studentów. Kraków, 2018, Oficyna 
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Wydawnicza Impuls, 
Pawłucki A. - Osoba w pedagogice ciała. Gdańsk-Olsztyn, 
2007, Wydawnictwo OSW, 
Literatura uzupełniająca 
Acman J., Ryll R. - Awans zawodowy nauczyciela. 
Warszawa-Łódz, 2005, Wydawnictwo Szkolne PWN, 
Bielski J. - Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego. 
Kraków, 2005, Oficyna Wydawnicza Impuls, 
Denek K. - Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna., Poznań, 
2009, Wydawnictwo WSPiA, 
Kosiba G., Madejski E. - Praca innowacyjno-badawcza w 
rozwoju zawodowym nauczyciela wychowania 
fizycznego. Kraków, 2001, Wydawnictwo ZamKor, 
Maszczak T. - Metodyka wychowania fizycznego. 
Warszawa, 2004, Wydawnictwo AWF, 
Pospiech J. - Jakość europejskiego wychowania fizycznego w 
świetle badań., Racibórz, 2006, Wydawnictwo PWSZ, 

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 

Nakładowi pracy studenta, w wymiarze 25-30 godzin, 
odpowiada 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

3pkt ECTS 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

3pkt ECTS 

 
 
Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

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

korekcyjnej oraz instruktor przygotowania 
motorycznego/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Sport osób niepełnosprawnych 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty  ECTS 2 ECTS 
7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów Pierwszy 
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9 Semestr Pierwszy  
10 Typ zajęć Wykłady, Ćwiczenia 
11 Liczba godzin Wykłady 15h, Ćwiczenia 15h 
12 Koordynator Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
13 Prowadzący dr P. Kuczek, 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
Fizjologia, antropologia, teoria sportu i antropomotoryka na 
poziomie I stopnia studiów 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

Nie  

17 Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z metodyki nauczania ruchu oraz 
fizjologii i teorii sportu. Podstawy lekkoatletyki oraz gier 
zespołowych osób pełnosprawnych. 

18 Efekty kształcenia Zna odstawowe pojęcia związane z niepełnosprawnością. 
Wie jak rozwijał się sport niepełnosprawnych na świecie i w 
Polsce. Zna systematykę i dyscyplin i klasyfikacji 
niepełnosprawności. Zna zasady gier sportowych i 
podstawowe przepisy wybranych dyscyplin paraolimpijskich 
WF_W04, WF_W08, WF_W14, WF_U04, WF_U06, 
WF_U08, WF_U09, WF_U13, WF_K02, WF_K03 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykorzystanie w ćwiczeniach prezentacji multimedialnych, 
filmów szkoleniowych, praca w grupach oraz ćwiczenia 
praktyczne  

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Aktywność uczestnika na zajęciach, kolokwia i sprawdziany 
praktyczne.  
Ocena efektów kształcenia na podstawie:  
- frekwencji zgodnej z Regulaminem studiów w PWSZ; 
- zaliczenia kolokwium z pytaniami otwartymi,  na ocenę:  

90% – 100 % – max liczby punktów – bardzo dobry 
89% – 85% – max liczby punktów – plus dobry 
84% – 71% – max liczby punktów – dobry 
70% – 66% – max liczby punktów – plus dostateczny 
50% – 65% – max liczby punktów – dostateczny 

Szczegółowe kryteria oceny prezentowane są na pierwszych 
zajęciach w danym semestrze. 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Frekwencja, zaliczenia cząstkowe z kolokwiów 
oceniających poziom wiedzy, praktyczne zaliczenie różnych 
form aktywności w formie i zgodzie z przepisami IPC   

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Historia i współczesność oraz perspektywy rozwoju sportu 
niepełnosprawnych. Zapoznanie z przepisami i klasyfikacją 
w sporcie niepełnosprawnych. Specyfika wybranych 
konkurencji paraolimpijskich. Przygotowanie zawodnika 
oraz organizacja zawodów i specyfika sędziowania 
wybranych dyscyplin paraolimpijskich.  

 Basics of recreation 
and tourism  
Content (short 
description) 

 

23 Treści kształcenia Wprowadzenie do przedmiotu i podstawowe pojęcia. 
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(pełny opis) Historia paraolimpizmu i jego rozwój we współczesnym 
świecie. Klasyfikacja niepełnosprawności i grupy IPC. 
Sprzęt sportowy stosowany w sporcie niepełnosprawnych ze 
szczególnym uwzględnieniem ich odrębności i 
wyjątkowości. Podstawowe przepisy sędziowania 
wybranych dyscyplin paraolimpijskich (lekkoatletyk, piłka 
siatkowa goalball). Specyfika treningu i przegotowania do 
zawodów osoby niepełnosprawnej. Praktyczne zapoznanie 
się z wybranymi konkurencjami i dyscyplinami 
paraolimpijskimi. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Krzak j., Prażmy R., Goalball PZSN „Start” Warszawa, 
2005 
2. Kosmol A., (red): Teoria i praktyka sportu  
niepełnosprawnych. Wyd. AWF. Warszawa, 2008; 
3. Molik B.: Morgulec-Adamowicz N,., Kosmol A.: 
Zespołowe gry sportowe osób niepełnosprawnych 
4. Kowalczyk M, Szaj R., (et al..),: Sport osób 
niepełnosprawnych. Stowarzyszenie „Instytut Ekoprussia” 
Truszczyny 2013. 
4. Bolach E. Sportowe gry zespołowe w uprawianiu osób 
niewidomych, AWF Wrocław, 1999 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

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

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Nakładowi pracy studenta, w wymiarze 25-30 godzin, 
odpowiada 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 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 instruktor gimnastyki 

korekcyjnej oraz instruktor przygotowania 
motorycznego/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Turystyka i rekreacja 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
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6 Punkty  ECTS 2 ECTS 
7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów Pierwszy 
9 Semestr Pierwszy  
10 Typ zajęć Wykłady, Ćwiczenia 
11 Liczba godzin Ćwiczenia 30h 
12 Koordynator Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
13 Prowadzący mgr Przemysław Markowicz 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 
18 Efekty kształcenia Wiedza: 

W1. Charakteryzuje formy szkolnych imprez turystycznych, 
okolicznościowych i wakacyjnych.  
W2. Charakteryzuje rolę turystyki szkolnej w procesie 
dydaktyczno-wychowawczym. 
W3. Przedstawia cele poznawcze, wychowawcze i 
zdrowotne turystyki szkolnej. 
W4. Charakteryzuje zasady planowania imprez 
rekreacyjnych w różnych środowiskach we współpracy z 
wieloma podmiotami zewnętrznymi. 
W5. Potrafi podać czynniki oraz zna współczesne kierunki i 
tendencje rozwoju rekreacji. 
W6. Charakteryzuje znaczenie rekreacji dla rozwoju kultury, 
przemian cywilizacyjnych i społecznych. 
W7. Zna podstawowe przepisy regulujące zasady organizacji 
imprez rekreacyjnych oraz turystyki szkolnej i wakacyjnej 
dzieci i młodzieży. 
Umiejętności: 
U1. Dobiera formy turystyki szkolnej do wieku i możliwości 
ucznia.  
U3. Formułuje zasady bezpiecznego wypoczynku i turystyki 
dzieci i młodzieży z uwzględnieniem odpowiednich 
przepisów. 
U4. Projektuje poszczególne formy turystyki szkolnej - 
opracowuje program merytoryczny, preliminarz finansowy, 
zasady organizacji. 
U5. Przygotowuje ofertę turystyczną dla szkół. 
U6. Przygotowuje proces rekreacji ruchowej adekwatnie do 
potrzeb i możliwości uczestników – uczniów, osób 
dorosłych. 
U7. Porównuje informacje rynkowe i przewiduje 
koniunkturę na usługi rekreacyjne określonego rodzaju, w 
perspektywie krótko i długoczasowej. 
Kompetencje społeczne: 
K1. Respektuje przepisy prawa i zasady bezpieczeństwa w 
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planowaniu rekreacji oraz turystyki szkolnej dzieci i 
młodzieży.  
K2. Wykazuje się kreatywnością w projektowaniu różnych 
form rekreacji ruchowej oraz turystyki i wypoczynku dzieci 
i młodzieży.  
K3. Realistycznie ocenia swoje kompetencje, predyspozycje 
i umiejętności, jest świadomy ich ograniczeń i wie, kiedy 
zwrócić się do ekspertów. 
K4. Wykazuje kreatywność w propagowaniu zdrowotnego 
stylu życia w środowisku rodzinnym i pracy zawodowej. 
WF_W04, WF_W06, WF_W08, WF_U04, WF_U06, 
WF_U08, WF_U09, WF_U13, WF_K02, WF_K05 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykorzystanie w ćwiczeniach prezentacji Power Point, 
filmów edukacyjnych, dyskusji, studium przypadku część 
praktyczna ćwiczeń: przygotowanie i prowadzenie różnych 
imprez rekreacyjnych i turystycznych, 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia 

Ocena z przygotowania projektu wycieczki szkolnej w 
formie prezentacji, ocena z przygotowania projektu zajęć 
rekreacyjnych w szkole, ocena z kolokwium obejmująca 
treści ćwiczeń, zaliczenie przedmiotu w formie testu, ocena 
praktycznych umiejętności organizowania, prowadzenia 
zajęć rekreacyjnych i turystycznych, czynny udział w 
zajęciach – przygotowywanie materiałów do zajęć. 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykazanie się 
znajomością wszystkich zagadnień teoretycznych oraz 
umiejętność ich praktycznej interpretacji oraz zaliczenie 
prezentacji – na ocenę.  
Zaliczenie teoretyczne przedmiotu w formie kolokwium a na 
koniec semestru testu z poznanych treści.  
Ocena bardzo dobra: student posiada pogłębioną wiedzę 
wymienioną w efektach kształcenia, posiada umiejętność 
wykonywania prac metodycznych charakteryzujących się 
trafnością doboru treści szczegółowych z rekreacji i 
turystyki oraz wykazał się dużym zaangażowaniem w 
przygotowanie materiałów na ćwiczenia.  
Ocena dobra: student opanował wszystkie zagadnienia 
teoretyczne dotyczące rekreacji i turystyki, jednak ma pewne 
trudności z ich praktyczną interpretacją i wykorzystaniem w 
pracy, wykonał prawidłowo prace metodyczne oraz 
uczęszczał na ćwiczenia wykazując w nich średnie 
zaangażowanie.  
Ocena dostateczna: student opanował wiadomości i 
umiejętności w stopniu podstawowym, jednak posiada 
znaczne luki w ich pogłębionej i praktycznej interpretacji, w 
zajęciach wykazał się małym zaangażowaniem. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Zapoznanie studentów z metodycznymi aspektami 
organizacji imprez rekreacyjnych i turystycznych w szkole 
oraz poza szkołą. Wykorzystanie różnych nowoczesnych 
form rekreacji ruchowej do uatrakcyjnienia obowiązkowych 
zajęć wychowania fizycznego w szkole jak i pozaszkolnych, 
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ponadobowiązkowych. Wykorzystanie różnych form 
turystyki do uatrakcyjnienia zajęć obowiązkowych w szkole 
jak i pozaszkolnych, ponadobowiązkowych. Wykorzystanie 
różnych form turystycznych do poznania regionu. 

 Basics of recreation 
and tourism  
Content (short 
description) 

Acquainting students with methodological aspects of the 
organization of a tourist event. Using tourism to make 
mandatory classes in school and extracurricular activities 
more attractive.  
Acquainting students with methodological aspects of 
organization of recreational events. Use of recreation to 
make mandatory classes in school and extracurricular 
activities more attractive. 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Rekreacja – jako szerokie znaczenie wykorzystania czasu 
wolnego. Podstawowe pojęcia: rodzaje rekreacji, formy 
rekreacji, czas wolny i jego rodzaje – sposoby 
wykorzystania czasu wolnego. Determinanty czynności 
wolnoczasowych, funkcje rekreacji. Motywy czynności 
wolnoczasowych. Bariery, które ograniczają rekreację. 
Zachowania prozdrowotne dzieci i młodzieży, osób 
dorosłych oraz starszych. Zagospodarowanie czasu wolnego 
różnych grup społecznych. Diagnozowanie potrzeb 
rekreacyjnych dzieci w wieku szkolnym oraz potrzeb 
rekreacyjnych osób dorosłych. Najnowsze metody i środki 
rekreacji. Współczesne narzędzia diagnostyki aktywności 
fizycznej. Nowoczesne formy rekreacji ruchowej, które 
można wykorzystać do prowadzenia zajęć w szkole. 
Turystyka  – podstawowe pojęcia: turysta, ruch turystyczny. 
Geneza aktywności turystycznej, turystyka jako źródło 
zaspokajania potrzeb ludzkich. Wakacyjny wypoczynek 
dzieci i młodzieży. Formy letniego i zimowego wypoczynku 
dzieci i młodzieży, procedury organizacji kolonii lub obozu 
szkolnego. Treści realizowane podczas kolonii lub obozu, 
zasady organizacji bezpiecznego wypoczynku. Formy 
turystyki szkolnej. Zasady organizacji wycieczki szkolnej. 
Etapy organizacji wycieczki, cele wycieczki, przepisy 
prawne, karta wycieczki. Atrakcyjność turystyczna na 
przykładzie województwa małopolskiego, podkarpackiego, 
świętokrzyskiego. Oferta turystyki szkolnej w biurach 
podroży. Bezpieczeństwo na zajęciach turystycznych. 
Bezpieczeństwo nad wodą, w czasie korzystania ze środków 
komunikacji miejskiej, w czasie poruszania się po drogach, 
w czasie zwiedzania miasta. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Ďuriček M., Obodyński K., Syntetyczne podstawy 
rekreacji i turystyki, Rzeszów 2006. 
2. Gołaszewski J., Paterka S., Wieczorek A., Organizacja 
wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownych. 
Rekreacyjne gry ruchowe na obozach i wycieczkach, Poznań 
2000. 
3. Łobożewicz T., Turystyka kwalifikowana, Warszawa 
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1983. 
4. Łobożewicz T., Podstawy turystyki, Warszawa 2001. 
5. Podstawy rekreacji i turystyki, pod red. Sylwii Toczek-
Werner, Wrocław 1999. 
6. Strugarek J., Organizacja i prowadzenie imprez 
sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, UAM Poznań 
2007. 
7. Wojtasik L., Tauber R.D., Turystyka i rekreacja we 
współczesnym świecie, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i 
Gastronomii, Poznań 2011. 
8. Wojtycza J., Organizacja turystyki młodzieży szkolnej, 
Kraków 2000. 
9. Żukowska-Kowalska K., Medyczne aspekty turystyki i 
rekreacji, Wrocław 2005. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Gołaszewski J, Paterka S., Wieczorek A., Organizacja 
wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownych, AWF 
Poznań 2000. 
2. Gospodarek J., Prawo w turystyce i rekreacji, Warszawa 
2007. 
3. Łobożewicz T., Turystyka dzieci i młodzieży szkolnej. 
Przewodnik do ćwiczeń, Wyd. AWF Warszawa 1996.  
4. Siwiński W., Czas wolny uczniów od nauki i ich 
uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych sportowo – 
turystyczno – rekreacyjnych, Warszawa 1994. 
5. Teoretyczne i empiryczne zagadnienia rekreacji i 
turystyki, Młynarski W. (red.), AWF Katowice 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 

Nakładowi pracy studenta, w wymiarze 25-30 godzin, 
odpowiada 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

2pkt ECTS 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

2pkt ECTS 

 
 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

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

korekcyjnej oraz instruktor przygotowania 
motorycznego/profil praktyczny 
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3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Naukowe podstawy treningu 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 

 
2 ECTS 

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów Drugi  
9 Semestr Czwarty  
10 Typ zajęć wykłady i ćwiczenia 
11 Liczba godzin wykłady 15h, ćwiczenia 15h 
12 Koordynator dr Piotr Kuczek 
13 Prowadzący dr Piotr Kuczek 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Efekty kształcenia na pierwszym stopniu z zakresu teorii 
sportu, antropomotoryki, fizjologii i biomechaniki. 

18 Efekty kształcenia WF_W01, WF_W06, WF_U03, WF_U04, WF_U06, 
WF_U08, WF_U09, WF_U14, WF_K02, WF_K03 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykłady i prezentacje multimedialne. Ćwiczenia angażujące 
pracę własną studenta.  

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Kolokwium sprawdzające oraz aktywność frekwencja na 
zajęciach.  

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Sprawdziany teoretyczne z wiedzy i umiejętności 
obejmujące poznany materiał. Aktywność studenta i 
obecności na zajęciach zgodnie z regulaminem studiów. 
Sprawdzian teoretyczny w formie testu lub pytań otwartych. 
W obu przypadkach wymagana liczba zdobytych punktów 
na poszczególne oceny wygląda następująco. 

90% – 100 % – max liczby punktów – bardzo dobry 
89% – 85% – max liczby punktów – plus dobry 
84% – 71% – max liczby punktów – dobry 
70% – 66% – max liczby punktów – plus dostateczny 
50% – 65% – max liczby punktów – dostateczny. 
Egzamin końcowy 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Kompleksowe przygotowanie zawodnika do startu z 
wykorzystaniem podstaw naukowych. Przygotowanie 
motoryczne w oparciu o fizjologię wysiłku, przygotowanie 
techniczne w oparciu o biomechanikę sportu, przygotowanie 
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psychologiczne.  
 Sports theory  

Content (short 
description) 

 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Kształtowanie podstawowych uzdolnień motorycznych i 
zastosowanie ich w sporcie wyczynowym. 
Rodzaje siły mięśniowej i jej znaczenie w poszczególnych 
dyscyplinach sportu. Metody rozwijania siły mięśniowej 
niezbędnej do poszczególnych konkurencji. Sił, moc i 
lokalna wytrzymałość siłowa. 
Moc zawodnika a skoczność (czym jest skoczność i jakie ma 
znaczenie w sporcie wyczynowym) 
Znaczenie i istota ćwiczeń plyometrycznych oraz 
balistycznych. 
Wytrzymałość sportowca. Rodzaje wytrzymałości i sposoby 
jej rozwijania. 
Szybkość i jej znaczenie w różnych dyscyplinach sportu. 
Znaczenie gibkości i jej rozwijanie. 
Taktyka sportowej walki i metodyka nauczania taktyki 
sportowej. 
Nauczanie techniki sportowej w oparciu o metodykę 
nauczania wychowania fizycznego 
Prawidłowe odżywianie i nawadnianie sportowca, 
Przetrenowanie, jako problem współczesnego sportu 
wyczynowego 
Prowadzenie treningu w ekstremalnych warunkach 
atmosferycznych (temperatura i hipoksja wysokościowa) 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

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

2.Chmura j. Rozgrzewka. Podstawy fizjologiczne i 
zastosowanie praktyczne. PZWL 2014 

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.Górski J. red. Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. 
PZWL 2013 

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 i nauk o zdrowiu oraz nauk o 
kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Nakładowi pracy studenta, w wymiarze 25-30 godzin, 
odpowiada 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS 1 ECTS  
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– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

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 instruktor gimnastyki 

korekcyjnej oraz instruktor przygotowania 
motorycznego/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Gimnastyka – kobiety 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 2 ECTS w semestrze 1 i 2 ECTS semestr 2 (razem 4 ECTS) 
7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów pierwszy 
9 Semestr pierwszy, drugi 
10 Typ zajęć ćwiczenia 
11 Liczba godzin 60h ćwiczenia  
12 Koordynator Dr Mariusz Pociecha 
13 Prowadzący Dr Renata Błyszczuk 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie kształcenia na I 
stopniu studiów. 

18 Efekty kształcenia Ma uporządkowaną wiedzę, obejmującą teorię i metodykę 
gimnastyki podstawowej oraz elementów akrobatyki i 
nowoczesnych form gimnastycznych. Jest przygotowany do 
prowadzenia zajęć z gimnastyki podstawowej na wszystkich 
szczeblach nauczania szkolnego. Prezentuje wysoki poziom 
sprawności ruchowej. Posiada umiejętność komunikowania 
się z dziećmi i młodzieżą w celu nauczania nawyków 
ruchowych ich doskonalenia i poprawiania błędów. 
WF_W07, WF_W10, WF_U01, WF_U04, WF_U05, 
WF_U07, WF_U08, WF_U09, WF_U11, WF_K02, 
WF_K08 

19 Stosowane metody Pokaz, objaśnienie, prezentacja multimedialna. Metoda 
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dydaktyczne zadaniowa, problemowa, syntetyczna, kombinowana. 
20 Metody sprawdzania i 

kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Sprawdzian praktyczny i teoretyczny. Frekwencja, aktywny 
udział w zajęciach. Sprawdzian praktyczny składający się z 
pokazu układów ćwiczeń (dowolnych i obowiązkowych) na 
poszczególnych przyrządach. 
90% - 100% wzorcowego wykonania układu – bdb 
75% - 89% wzorcowego wykonania układu – db 
60% - 74% wzorcowego wykonania układu – dst 
Poniżej 60% wzorcowego wykonania układu – ndst 
Zaliczenie kolokwium pisemnego 
90% - 100% max liczby pkt – bdb 
75% - 89% max liczby pkt – db 
60% - 74% max liczby pkt – dst 
Poniżej 60% max liczby pkt - ndst 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Praktyczne zaliczenie układów wolnych i na przyrządach 
oraz pisemne kolokwium. 
Egzamin 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Powtórzenie i udoskonalenie metodyki nauczania ćwiczeń ze 
studiów I –go stopnia. Poszerzenie zasad samoasekuracji i 
asekuracji. Kształtowanie wysokiego poziomu sprawności 
fizycznej, opanowanie kolejnych umiejętności 
gimnastycznych. Organizacja i prowadzenie pokazów 
gimnastycznych. 

 Gymnastics of women 
Content (short 
description) 

 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

1.Doskonalenie ćwiczeń zrealizowanych na studiach I go 
stopnia 10 h. 
2.Technika, metodyka nauczania oraz sposoby asekuracji 
nowych ćwiczeń na ścieżce gimnastycznej (wychwyt z 
głowy, przerzut w tył, skomplikowane łączenia kilku 
elementów) 4 h. 
3.Technika, metodyka nauczania oraz sposoby asekuracji 
nowych ćwiczeń w zwisach i podporach na drążku i 
drabinkach 4 h. 
4.Technika, metodyka nauczania oraz sposoby asekuracji 
wcześniej poznanych i nowych ćwiczeń równoważnych 
(różne wejścia i wyskoki na przyrząd, przejścia, pozycje 
równoważne oraz zeskoki) – 6 h. 
5.Technika, metodyka nauczania oraz sposoby asekuracji 
skoków prostych i złożonych 4h. 
6.Akrobatyka sportowa metodyka nauczania i technika 
wykonania piramid dwójkowych, trójkowych i 
wieloosobowych - 4 h. 
7.Komponowanie układów wieloosobowch gimnastyczno-
tanecznych na zaliczenie – 4 h. 
8.Nauka i doskonalenie układów obowiązkowych na 
przyrządach na zaliczenie-  4 h. 
9.Komponowanie własnych układów na przyrządach na 
zaliczenie -4 h. 
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10.Nauka organizacji imprez o charakterze gimnastycznym – 
pokazy gimnastyczno-akrobatyczne, pokazy cheerleaderingu 
– 6 h. 
11.Prowadzenie elementów lekcji gimnastyki z programu 
szkoły średniej - 6 h. 
12.Zaliczenia praktyczne i teoretyczne – 4h. 

24 Literatura 
podstawowa  
i uzupełniająca 

1.Drobnik A. i wsp 1998 Gimnastyka, Wydawnictwo Sport 
Bydgoszcz 
2.Jezierski R, Rybicka A., 1997 Gimnastyka –teoria i 
metodyka, AWF Wrocław 
3.Karkosz K.,1998 Akrobatyka sportowa, AWF Kaowice 
.4.Miczkowski T., 1997 Nauczanie akrobatki, Uniwersytet 
Szczeciski 
4.Omorczyk j.,2010 Gimnastyka podstawowa  szkolnym 
systemie współzawodnictwa, EAS Kraków 

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

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

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Nakładowi pracy studenta, w wymiarze 25-30 godzin, 
odpowiada 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

2 ECTS  

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 instruktor gimnastyki 

korekcyjnej oraz instruktor przygotowania 
motorycznego/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Gimnastyka – mężczyźni 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 2 ECTS w semestrze 1 i 2 ECTS semestr 2 (razem 4 ECTS) 
7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów pierwszy 



Sylabus kursów  2016-2017 Gimnastyka i instruktor Przedmioty Kierunkowe 

9 Semestr pierwszy, drugi 
10 Typ zajęć ćwiczenia 
11 Liczba godzin 60h ćwiczenia  
12 Koordynator Dr Mariusz Pociecha 
13 Prowadzący Dr Mariusz Pociecha 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Posiadanie efektów kształcenia w zakresie gimnastyki 
podstawowej realizowanej na studiach I stopnia 

18 Efekty kształcenia WF_W07, WF_W10, WF_U01, WF_U04, WF_U05, 
WF_U07, WF_U08, WF_U09, WF_U11, WF_K02, 
WF_K08 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Pokaz, prezentacja multimedialna, powtórzeniowa - 
syntetyczna, powtórzeniowa-analityczna oraz kompleksowa, 
ekspresji ruchowej  

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Ćwiczenia praktyczne, odtwarzanie ruchu, pisemne i ustne 
wypowiedzi 
Ocena efektów kształcenia na podstawie:  
- uczestnictwa i aktywności na zajęciach, 
- realizacji ćwiczeń praktycznych w formie układów ćwiczeń 
dowolnych i obowiązkowych: 

90% – 100 % – zgodności z wzorcem ruchowym – 
bardzo dobry 
89% – 85% – zgodności z wzorcem ruchowym – plus 
dobry 
84% – 71% – zgodności z wzorcem ruchowym – dobry 
70% – 66% – zgodności z wzorcem ruchowym – plus 
dostateczny 
50% – 65% – zgodności z wzorcem ruchowym – 
dostateczny 

- zaliczenia kolokwium z pytaniami otwartymi,  na ocenę:  
90% – 100 % – max liczby punktów – bardzo dobry 
89% – 85% – max liczby punktów – plus dobry 
84% – 71% – max liczby punktów – dobry 
70% – 66% – max liczby punktów – plus dostateczny 
50% – 65% – max liczby punktów – dostateczny 

Szczegółowe kryteria oceny prezentowane są na pierwszych 
zajęciach. 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Sprawdzian umiejętności, sprawdzian wiadomości, egzamin 
w formie pisemnej 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Ugruntowanie  wiedzy w zakresie metodyki nauczania i 
wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. Zasady asekuracji. 
Organizacja i prowadzenie imprez rekreacyjnych o 
charakterze gimnastycznym. Zasady sędziowania. 
Organizacja i prowadzenie gimnastycznych pokazów oraz 
zawodów sportowych.  
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 Gymnastics of men 
Content (short 
description) 

Strengthening knowledge in the field of teaching 
methodology and performing gymnastic exercises. The rules 
of belaying. Organization and conducting recreational events 
of a gymnastic nature. Refereeing rules. Organization and 
conducting of gymnastic shows and sport competitions. 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

1. Rodzaje oraz zasady asekuracji biernej i czynnej - 2h 
2. Powtórzenie ćwiczeń zrealizowanych na studiach 

pierwszego stopnia i ich doskonalenie - 8h 
3. Technika i metodyka nauczania ćwiczeń wolnych - 

wybrane sposoby asekuracji - 4h 
4. Technika i metodyka nauczania ćwiczeń równoważnych 

- belka gimnastyczna i przyrządy zastępcze - wybrane 
sposoby asekuracji - 4h 

5. Technika i metodyka nauczania zwisów i podporów - 
poręcze symetryczne - wybrane sposoby asekuracji - 4h 

6. Technika i metodyka nauczania zwisów i podporów -  
drążek gimnastyczny dosiężny i doskoczny - wybrane 
sposoby asekuracji - 4h 

7. Technika i metodyka nauczania zwisów i podporów - 
kółka gimnastyczne - wybrane sposoby asekuracji - 4h 

8. Technika i metodyka nauczania zwisów i podporów - 
koń z łękami - wybrane sposoby asekuracji - 4h 

9. Technika i metodyka nauczania skoków złożonych - 
skoki podstawowe - wybrane sposoby asekuracji - 4h 

10. Technika i metodyka nauczania skoków złożonych - 
skoki obrotowe - wybrane sposoby asekuracji - 4h 

11. Akrobatyka sportowa - technika i metodyka nauczania 
ćwiczeń dwójkowych i wieloosobowych - wybrane 
sposoby asekuracji - 4h 

12. Zasady sędziowania - 2h 
13. Komponowanie układów ćwiczeń obowiązkowych i  

dowolnych - 4h 
14. Organizacja i realizacja imprez rekreacyjnych i 

sportowych o charakterze gimnastycznym - 4h  
15. Praktyczne zaliczenie i egzamin teoretyczny - 4h 

24 Literatura 
podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Jezierski R., Rybicka A. 2000. Gimnastyka. Teoria i 
metodyka. AWF Wrocław.  

2. Omorczyk J. 2010. Gimnastyka podstawowa w 
szkolnym systemie współzawodnictwa. EAS, Kraków. 

3. Karniewicz J., Kochanowicz K. 2002. Ćwiczenia wolne 
w gimnastyce sportowej. COS, Gdańsk. 

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

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

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Nakładowi pracy studenta, w wymiarze 25-30 godzin, 
odpowiada 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS 2 ECTS  
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– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

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 instruktor gimnastyki 

korekcyjnej oraz instruktor przygotowania motorycznego/profil 
praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Lekkoatletyka 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 

 
4 ECTS  

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów Pierwszy, drugi 
9 Semestr Drugi , czwarty 
10 Typ zajęć ćwiczenia 
11 Liczba godzin Ćwiczenia 60h 
12 Koordynator Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
13 Prowadzący Dr Renata Błyszczuk, dr Piotr Kuczek 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Posiadanie efektów kształcenia w zakresie lekkiej atletyki 
realizowanej na studiach I stopnia 

18 Efekty kształcenia WF_W07, WF_W10, WF_U01, WF_U04, WF_U05, WF_U07, 
WF_U08, WF_U09, WF_K02, WF_K08 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Pokaz i prezentacja multimedialna. Metody słowne i poglądowe. 
Metoda praktycznego działania. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Sprawdziany teoretyczne pod koniec semestru. Udział w 
zajęciach i ocena aktywności studenta. Ocena umiejętności 
technicznych na podstawie obserwacji i stopnia odwzorowania 
pokazu do prezentowanego wzorca. Sprawdzian skuteczności 
techniki sportowej właściwej dla danej konkurencji na 
podstawie obiektywnych wyników uzyskanych w czwórboju 
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lekkoatletycznym (wg tabel stosowanych na lidze juniorów)  
Wymagane oceny: 
Mężczyźni: 
                       dst 200pkt 
                     +dst 220pkt 
                       db 240pkt  
                     +db 260pkt  
                      bdb 280pkt 
Kobiety: 
                        dst 160pkt    
                      +dst 180pkt  
                         db 200pkt  
                       +db 220pkt  
                       bdb 240pkt 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Sprawdzian umiejętności praktycznej, sprawdzian wiedzy 
teoretycznej, egzamin końcowy - pisemny 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie lekkiej atletyki o 
trudniejsze technicznie i zaawansowane konkurencje takich jak 
skok o tyczce i rzut dyskiem. Ugruntowanie umiejętności 
podstawowych konkurencji lekkoatletycznych takich jak skok w 
dal i pchnięcie kulą. 

 Athletics  
Content (short 
description) 

 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Nauczanie techniki zaawansowanych konkurencji 
lekkoatletycznych: 
Skok o tyczce ćwiczenia przygotowawcze i oswajające, 
Ćwiczenia z tyczką, rozbieg i pokonanie poprzeczki 
Rzut dyskiem ćwiczenia przygotowawcze i oswajające 
Rzuty w pełnej formie z miejsca i z obrotem 
Nauczanie biegu przeszkodowego z atakowaniem rowu z wodą 
włącznie 
Specyfika biegu na dystansie 400pł. Biegi na skróconym 
dystansie. 
Nauczanie i zaawansowana forma trójskoku 
Doskonalenie sztafety 4x100m w pełnej formie biegu w strefach 
zmian 
Doskonalenie biegu przez płotki. 
Nauczanie i zastosowanie w praktyce techniki obrotowej w 
pchnięciu kulą 
Nauczanie i zastosowanie w praktyce techniki biegowej w 
skoku w dal 
Doskonalenie technik i umiejętności technicznych stosowanych 
w konkurencjach lekkoatletycznych mających zastosowanie na 
zawodach szkolnym na poziomie szkoły ponadpodstawowej 
(skok w dal, pchnięcie kulą, skok wzwyż, biegi krótkie i 
średnie)  
Udział w biegu masowym i udział lub organizowanie i 
sędziowanie zawodów lekkoatletycznych 

24 Literatura podstawowa  1. Iskra J. (2004) Lekkoatletyka - podręcznik dla studentów 
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i uzupełniająca 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 Kraków 2007 
6. Wojnar J., Iskra J. red. Atlas ćwiczeń lekkoatletycznych dla 
dzieci i młodzieży  Wydawnictwo Politechniki Opolskiej 2008 
7. Gabryś T., Bober Z. Lekkoatletyka – Podręcznik dla 
studentów, nauczycieli i trenerów – Część I – Biegi i chód 
sportowy. AWF Katowice 2005 
8. Gabryś T., Bober Z. Lekkoatletyka podręcznik dla studentów, 
nauczycieli i trenerów - część II - Skoki, rzuty i wieloboje. AWF 
Katowice 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 

Nakładowi pracy studenta, w wymiarze 25-30 godzin, 
odpowiada 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

2pkt ECTS 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

2pkt ECTS 

 
Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

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

korekcyjnej oraz instruktor przygotowania motorycznego/profil 
praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Piłka siatkowa 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 2 ECTS  
7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów Pierwszy 
9 Semestr Drugi  
10 Typ zajęć ćwiczenia 
11 Liczba godzin ćwiczenia 30h 
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12 Koordynator Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
13 Prowadzący mgr Jan Salamon 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Posiadanie efektów kształcenia w zakresie umiejętności 
technicznych i wiedzy teoretycznej realizowanej na studiach 
pierwszego stopnia. 

18 Efekty kształcenia Po zaliczeniu przedmiotu „piłka siatkowa” student jest 
przygotowany do nauczania tej dyscypliny sportu w szkole 
podstawowej średniej oraz prowadzenia szkolenia sportowego  
w klubie szkolnym i pozaszkolnym, a także prowadzenia zespołu 
w rozgrywkach ogólnopolskich po uzyskaniu licencji instruktora 
lub trenera. 
WF_W07, WF_W10, WF_U01, WF_U04, WF_U05, WF_U07, 
WF_U08, WF_U09, WF_K02, WF_K04, WF_K08 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Pokaz, objaśnienie, zastosowanie metod nauczania techniki gry  
w zależności od celów nauczania. Wykorzystanie środków 
audiowizualnych. Obserwacja zawodów.  

20 Metody sprawdzania  
i kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

- sprawdziany praktyczne oceniające umiejętności techniki gry  
w piłkę siatkową 
- sprawdzian teoretyczny z zakresu wiedzy o metodach, formach 
nauczania techniki i taktyki gry. 
- ocena zajęć praktycznych przygotowanych i prowadzonych 
przez studentów. 
 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną. 
Teoria – pisemny sprawdzian związany z metodyką nauczania 
techniki i taktyki gry w piłkę siatkową. 
Praktyka – zaliczenie związane z umiejętnościami modelowego 
pokazu wszystkich elementów systematyki gry w piłkę siatkową. 
Praktyka – zaprezentowanie skutecznych działań związanych  
z techniką gry w piłkę siatkową. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Ugruntowanie wiedzy w zakresie metodyki nauczania gry  
w piłkę siatkową. 
Poznanie taktyki gry w poszczególnych etapach nauczania. 
Umiejętność organizacji turniejów. 
Prowadzenie szkolenia specjalistycznego i przygotowanie 
zespołu do rozgrywek ligowych. 

 Volleyball  
Content (short 
description) 

 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Teoria: 
1) Technika: 

- zasady, metody, formy i środki nauczania i doskonalenia 
techniki;                                                                 4 godz. 
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- filmy szkoleniowe                                               2 godz. 

2) Struktura zespołu                                              1 godz. 

3) Taktyka zespołowa i indywidualna                  2 godz. 

4) Kontrola techniki i sprawności fizycznej         2 godz. 

5) Przepisy gry, sędziowanie, protokołowanie     1 godz. 

Praktyka: 

1) Systematyka techniki gry i metodyka 
 nauczania.                                                         4 godz. 

2) Taktyka zespołowa w ataku i obronie               4 godz. 
3) Gra w poszczególnych etapach szkolenia         2 godz. 
4) Przygotowanie sprawnościowe                         2 godz. 
5) Kontrola treningu – praktyczne sprawdziany 

wybranych elementów techniki gry 
i zdolności motorycznych                                 2 godz. 

6) Przygotowanie i prowadzenie zajęć                 4 godz. 
 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Grządziel G., Szade D., Nowak B., 2012. Piłka Siatkowa. 
AWF Katowice. 

2. Uzarowicz J., Zdebska H., 1998. Piłka siatkowa dzieci  
i młodzieży. COS Warszawa. 

3. Uzarowicz J. 1998. Siatkówka – co jest grane?. AWF 
Kraków. 

4. Klocek T., Szczepanik M. 2003. Siatkówka na lekcjach 
wychowania fizycznego. COS Warszawa. 

5. Polska Akademia Siatkówki. 2016. Program szkolenia 
dzieci i młodzieży.  

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 

Nakładowi pracy studenta, w wymiarze 25-30 godzin, odpowiada 
1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1pkt ECTS 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

1pkt 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 instruktor gimnastyki 

korekcyjnej oraz instruktor przygotowania 
motorycznego/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Koszykówka 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 2 ECTS 
7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów Pierwszy 
9 Semestr pierwszy  
10 Typ zajęć ćwiczenia 
11 Liczba godzin ćwiczenia 30h 
12 Koordynator Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
13 Prowadzący mgr Janusz Stawarz 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Posiadanie efektów kształcenia weryfikowane programem 
realizacji na studiach I stopnia 

18 Efekty kształcenia Posiada wiedzę z zakresu kultury fizycznej i motoryczności 
człowieka oraz niezbędną do prowadzenia zajęć 
wychowania fizycznego. 
Posiada wiedzę i umiejętności nauczania ćwiczeń z zakresu 
koszykówki. Potrafi wykonać i demonstrować ćwiczenia. 
Realizuje zadania zgodnie z zasadami dydaktyki 
zapewniając bezpieczeństwo ćwiczących, dba i zachowuje 
aktywny styl życia.  
WF_W07, WF_W10, WF_U01, WF_U04, WF_U05, 
WF_U07, WF_U08, WF_U09, WF_K02, WF_K04, 
WF_K08 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

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

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Ocena efektów kształcenia na podstawie sprawdzianu 
praktycznego z poprawności wykonania wybranych 
elementów techniki koszykówki 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Uczestnictwo i aktywny udział w zajęciach. Sprawdzian 
pisemny z zagadnień teoretycznych i taktyki gry. 
Sprawdzian praktyczny elementów techniki koszykówki.   

22 Treści kształcenia Poszerzenie merytorycznej wiedzy z zakresu koszykówki, 
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(skrócony opis) umiejętności metodycznych związanych z nauczaniem gry    
w koszykówkę. Doskonalenie podstawowych elementów 
techniki z akcentem na ćwiczenia kompleksowe                    
i wykonywane we fragmentach gry. Poznanie założeń 
systemów atakowania i obrony. Planowanie procesu 
szkoleniowego.   

 Basketball  
Content (short 
description) 

 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

1. Zajęcia organizacyjne. Doskonalenie podstaw 
techniki koszykarskiej w ćwiczeniach 
kompleksowych. 

2. Strategia i taktyka gry: 
• Działania indywidualne 
• Działania grupowe 
• Działania drużynowe 

 
3. Gra 1x1- zachowanie się zawodnika w grze w ataku   

z piłką i bez piłki. Ścięcie, obiegnięcie, uwolnienie, 
ucieczka za plecy. 

4. Poszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu 
krycia zawodnika z piłką i bez piłki. 

5. Współpraca zawodników w grze w ataku. Zasłony – 
sposoby ich stawiania i ich wykorzystanie Gra 
właściwa. Sędziowanie. 

6. Założenia współpracy w grze w obronie – zasady 
krycia po stronie mocnej ( piłki ) i słabej ( pomocy ) 
w ćwiczeniach 4x4. 

7. Atakowanie szybkie zorganizowane – analiza, 
przykłady ćwiczeń w formie ścisłej i fragmentów 
gry. 

8. Atak pozycyjny - zasady ustawienia                              
i przemieszczania przy rozgrywaniu ataku 
pozycyjnego. 

9. Atak pozycyjny 5-0 oparty na grze na zasadach. 
10. Sposoby zespołowej gry w obronie – obrona „każdy 

swego” i jej odmiany. 
11. Obrona „strefowa” ustawienia – sposoby 

przemieszczania i krycia. 
12. Planowanie procesu szkoleniowego – podział na 

cykle, wyznaczanie celów, konstrukcja zajęć. 
13. Koszykówka 3x3 – jako gra sportowo – rekreacyjna. 

Założenia, zasady, przepisy. 
14. Organizacja i przeprowadzenie turnieju – rozgrywek 

w koszykówce. 
15. Praktyczny sprawdzian techniczno-taktyczny oraz 

sprawdzian teoretyczny.  
24 Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 
Literatura podstawowa: 

1. Arlet T. – Koszykówka, podstawy techniki i taktyki 
gry. Kraków 2001 
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2. Huciński T. – Vademecum koszykówki. Warszawa 
1996 COS Warszawa 
 
Literatura uzupełniająca:  
1. Huciński T. – Koszykówka dla trenerów, nauczycieli 

studentów. Wrocław 2001 
2. Dembiński J. – Koszykówka ( 2011 ) Wyższa Szkoła 

– Edukacja w Sporcie. 
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 

Nakładowi pracy studenta, w wymiarze 25-30 godzin, 
odpowiada 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1pkt ECTS 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

1pkt ECTS 

 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

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

korekcyjnej oraz instruktor przygotowania 
motorycznego/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Piłka nożna 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 

 
1 ECTS 

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów Drugi 
9 Semestr Trzeci  
10 Typ zajęć ćwiczenia 
11 Liczba godzin ćwiczenia 30h 
12 Koordynator Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
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 Studenci spełniają je w momencie zaliczenia przedmiotu na 
studiach licencjackich. 

18 Efekty kształcenia Po zaliczeniu przedmiotu Piłka Nożna , student jest 
przygotowany, do nauczania tej dyscypliny sportu na 
lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych .Ma wiedzę na temat 
metodyki nauczania i doskonalenia techniki i taktyki  tej 
dyscypliny. Posiada podstawową umiejętność sędziowania. 
potrafi napisać konspekt. Posiada sprawność fizyczną 
umożliwiającą pokaz w nauczaniu i doskonaleniu techniki i 
taktyki. 
W08, W09,  W16, U01, U02, U05, U06, U07, U09, U10, 
U13, K03, K04,K06, K07, K08, K09 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

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

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Sprawdzian praktycznych umiejętności technicznych. 
Sprawdzian teoretyczny. 
Ocena prowadzonych przez studentów ćwiczeń /zajęć. 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną: teoria pisemnie a umiejętności 
praktyczne- zaliczenie sprawnościowe. 
Pozytywna ocena z przygotowanych konspektów i 
prowadzonych zajęć oraz sędziowania.  

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Wiadomości, umiejętności i kompetencje wykonywania i 
nauczania elementów techniki i taktyki z zakresu piłki 
nożnej. Przygotowanie i przeprowadzenie 
zawodów/turniejów piłki nożnej. Doskonalenie sędziowania.  

 Football  
Content (short 
description) 

 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Organizacja tej dyscypliny w Polsce i na świecie 
(FIFA,UEFA,PZPN) i prowadzone przez nie rozgrywki. 
-Zasady i sposoby prowadzenia rozgrzewki przed treningiem 
i przed zawodami. 
- Podniesienie sprawności ogólnej i specjalnej 
studentów(ćwiczenia kształtujące zdolności motoryczne). 
-  Doskonalenie wszystkich technik piłkarskich w różnych 
formach treningowych. 
-Taktyczne umiejętności indywidualne i zespołowe. 
- Poznanie i zrozumienie  założeń taktycznych piłki nożnej 
w systemach 1-4-3-3,1-4-4-2,1-4-2-3-1.  
- Analiza i metodyka nauczania podstawowych systemów 
gry stosowanych w piłce nożnej. 
-Poznanie ćwiczeń w formie gier i zabaw doskonalących 
elementy techniczne i taktyczne. 
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-Rodzaje i zastosowanie gier pomocniczych w piłce nożnej 
-Planowanie pracy treningowej, metody treningowe. 
-Szkolenie dzieci i młodzieży: polskie i europejskie 
nazewnictwo grup szkoleniowych oraz przygotowanie 
techniczne i taktyczne na różnych etapach szkolenia. 
- Teoretyczne i praktyczne doskonalenie  przepisów gry w 
piłkę nożną i futsal.. 
- Umiejętność organizacji i przeprowadzenia  
zawodów/turniejów piłki nożnej. 
 
 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1.Bednarski L ,Koźmin A.(1998):Piłka nożna. AWF Kraków 
2.Talaga J.(2000):Atlas ćwiczeń piłkarskich-
taktyka.YPSYLON. 
3.Leszek Bednarski (2000):Piłka nożna-zajęcia treningowe 
w rocznym cyklu szkoleniowym .Extrema ,Kraków. 
4. Panfil R., Żmuda W.(1999):Nauczanie gry w piłkę nożną. 
„BK”Wrocław. 
5.PZPN(2016).Narodowy Model Gry PZPN. 
6.Malicki R.(2012).Piłkarskie ćwiczenia treningowe dla 
najmłodszych.MWW Wrocław. 
7. Przepisy gry w piłkę nożną.PZPN,Warszawa. 
8.Przepisy Gry w Futsal. TONOBIS Sp. z o.o. 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

 

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 
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Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

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

korekcyjnej oraz instruktor przygotowania motorycznego/profil 
praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Piłka r ęczna 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 1 ECTS  
7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów Drugi 
9 Semestr trzeci 
10 Typ zajęć ćwiczenia 
11 Liczba godzin ćwiczenia 30h 
12 Koordynator Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
13 Prowadzący Mgr Kazimierz Mróz 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Wiedza i umiejętności i kompetencje społeczne nabyte w trakcie 
kształcenia na I stopniu studiów. 

18 Efekty kształcenia Student posiada wiedzę obejmującą genezę, rozwój oraz bieżące 
wydarzenia w piłce ręcznej. Opanował metodykę nauczania  
elementów  technicznych i taktycznych oraz przepisy gry. Potrafi 
zaplanować jednostkę lekcyjną i treningową (konspekt). Posiada 
sprawność fizyczną, umiejętności techniczne i taktyczne 
umożliwiające prawidłowy pokaz i tym samym nauczanie 
techniki i taktyki piłki ręcznej w szkołach i uczniowskich klubach 
sportowych na wszystkich poziomach kształcenia. Posiada 
umiejętność komunikowania się z dziećmi i młodzieżą. Potrafi 
organizować i prowadzić zawody sportowe, opanował 
sędziowanie na poziomie sędziego kandydata.  
WF_W07, WF_W10, WF_U01, WF_U04, WF_U05, WF_U07, 
WF_U08, WF_U09, WF_K02, WF_K04, WF_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 Wiedza 
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kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Kolokwium pisemne (test wielokrotnego wyboru i pytania 
otwarte). Geneza i rozwój piłki ręcznej, przepisy gry-
terminologia, gestykulacja sędziowska, systematyka i metodyka 
nauczania techniki i taktyki gry . 
51% - 60%   -   dst 
61% - 68%   - +dst 
69% - 79%   –   db 
80% 0 89%  -  +db 
90% - 100% -  bdb 
Umiejętności praktyczne  
Kompleksowy sprawdzian umiejętności technicznych  : chwyty i 
podania, kozłowanie, rzuty, zwody. Sprawdzian umiejętności 
zastosowania taktyki indywidualnej i zespołowej w obronie i 
ataku.  
Kompetencje społeczne 
Opracowanie konspektu. Sędziowanie. Bezpośrednia obserwacja 
meczu.  

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Sprawdzian umiejętności, sprawdzian wiadomości, konspekt,  
sędziowanie.  
Zaliczenie z oceną 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Geneza i rozwój piłki ręcznej w Polsce i na świecie. Przepisy gry, 
sędziowanie. Terminologia, systematyka, metodyka.  Planowanie 
i nauczanie techniki, taktyki gry w piłkę ręczną. Opanowanie 
elementów technicznych i taktycznych umożliwiających 
nauczanie piłki ręcznej w szkołach (wszystkie etapy kształcenia) i 
uczniowskim klubie sportowym. Zasady organizacji prowadzenia 
zawodów sportowych  w piłce ręcznej. 

 Handball  
Content (short 
description) 

Genesis and development of handball in Poland and in the world. 
Game rules, refereeing. Terminology, systematics, methodology. 
Planning and teaching techniques, handball tactics. Mastering 
technical and tactical elements enabling teaching handball in 
schools (all stages of education) and student sports club. The 
rules for organizing the running of handball sports competitions. 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Geneza piłki ręcznej w kraju i na świecie. Charakterystyka gry, 
przygotowanie motoryczne i fizyczne, systematyka elementów 
technicznych                                                                              - 1h 
Powtórzenie elementów technicznych zrealizowanych na studiach 
I stopnia: sposoby poruszania się w obronie i ataku, chwyty i 
podania, kozłowanie, rzuty (z przeskokiem, w wyskoku, z 
padem), zwody, zasłony, technika gry na pozycji bramkarza–            
                                                                                                      4h  
Kompleksowe ćwiczenia doskonalące technikę pod presją 
przeciwnika i większego obciążenia fizycznego                         4h 
Systematyka elementów taktycznych                                          1h 
Doskonalenie elementów taktyki indywidualnej w obronie i w 
atakowaniu.                                                                                   
2h 
Doskonalenie taktyki zespołowej w atakowaniu:  
 - atak szybki (bezpośredni, pośredni, szybkie wznowienie gry po 
stracie bramki                                                                               2h                      
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 - atak pozycyjny (2 : 1 : 3  i  2 : 2 : 2)                                         4h 
Doskonalenie taktyki zespołowej obrony:  
- obrony każdy swego                                                             
2h  
- obrony strefowe (6 : 0  i  5 :  1)                                                  
4h                
Nauka i doskonalenie  innych systemów gry w ataku i obronie 
(gra w przewadze, gra w osłabieniu)                                            
2h 
Wskazówki metodyczne: zasady, metody, formy nauczania, 
korygowanie błędów, typy lekcji, konstruowanie konspektów    
1h                                                                                                                           
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży– etapy i struktura 
treningu. Organizacja zawodów, systemy rozgrywek                                 
1h 
Zaliczenie praktyczne, kolokwium                                              2h 
Bezpośrednia obserwacja meczu. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

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

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

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

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

MZPR Kraków 
6. Majorek S. - (2007) Program zajęć pozalekcyjnych w piłce 

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

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

Warszawa 
9. Spieszny M., Tabor R. , Walczyk L. - (2001) Piłka ręczna w 

szkole. C.O.S. Warszawa  
10. Spieszny M., Walczyk L. – (2001) Program szkolenia dzieci i 

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

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 i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze 
fizycznej 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

1 pkt. ECTS odpowiada nakładowi pracy studenta, w wymiarze 
25-30 godzin  

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 

1ECTS 
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bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

1ECTS 

 
 
Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

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

korekcyjnej oraz instruktor przygotowania 
motorycznego/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Pływanie 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 2 ECTS semestr 1, 2 ECTS semestr 2 (razem 4 ECTS) 
7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów pierwszy 
9 Semestr pierwszy, drugi 
10 Typ zajęć ćwiczenia 
11 Liczba godzin Ćwiczenia 60h 
12 Koordynator Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
13 Prowadzący mgr Ryszard Mróz 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Posiadanie umiejętności pływania czterema technikami: 
kraulem na grzbiecie, kraulem na piersiach, żabką, delfinem. 

18 Efekty kształcenia Student posiada znajomość zasad bezpieczeństwa 
dotyczących prowadzenia zajęć rekreacyjnych z pływania, 
umiejętności organizowania i prowadzenia zajęć rekreacji w 
wodzie oraz organizacji zawodów pływackich na poziomie 
rekreacji. Umie prowadzić zajęcia z doskonalenia pływania 
przy wykorzystaniu metod stosowanych w treningu 
pływackim. Wykonuje nawroty w poszczególnych stylach. 
Posługuje się sprzętem ABC i nurkuje przy jego 
wykorzystaniu. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu 
prowadzenia akcji ratowniczej przy użyciu sprzętu 
ratowniczego. 
WF_W07, WF_W10, WF_U01, WF_U04, WF_U05, 
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WF_U07, WF_U08, WF_U09, WF_K02, WF_K08 
19 Stosowane metody 

dydaktyczne 
Prezentacja i omówienie techniki i metodyki nauczania 
pływania i elementów ratownictwa wodnego, działania 
praktyczne. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Sprawdzian umiejętności pływania z wykorzystaniem 
nawrotów, ocena techniki i rezultatów czasowych, 
sprawdzian umiejętności prowadzenia akcji ratowniczej 
indywidualnie i zespołowo. Pisemny sprawdzian z zakresu 
metodyki treningu, zasad organizacji zawodów oraz 
ratownictwa wodnego. 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie teorii i umiejętności praktycznych po sem. I i II, 
egzamin. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć w wodzie, 
doskonalenie pływania, startów i nawrotów w oparciu o 
metodykę treningu pływackiego, sposoby prowadzenia akcji 
ratowniczej. 

 Swimming  
Content (short 
description) 

Safety rules during classes in the water, improvement of 
swimming, starts and relapses based on the methodology of 
swimming training, ways of conducting a rescue operation. 
 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Teoria: Zasady bezpieczeństwa na pływalniach, systematyka 
i metodyka nauczania pływania, startów i nawrotów. 
podstawy treningu pływackiego dzieci i młodzieży, 
organizacja pływania sportowego w Polsce i na świecie, 
formy rekreacji w wodzie, wybrane zagadnienia z 
ratownictwa wodnego. 
Praktyka: Doskonalenie techniki, startów i nawrotów przy 
zastosowaniu metod treningu pływackiego (ćw. techniczne: 
kształtowanie „czucia wody”, pozycja, rotacja, chwyt 
wody). Ćwiczenia na lądzie, kształtowanie   wytrzymałości i 
szybkości, nurkowanie ze sprzętem ABC, prowadzenia akcji 
ratowniczej indywidualnie i zespołowo z użyciem sprzętu 
ratowniczego. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Ryszard Karpiński, Cebul „Zabawy i rekreacja w 
    wodzie”(2004):Andrzej Ostrowski, WSiP Warszawa. 
2. Czabański B., Fiłon M., Zatoń K.: Elementy teorii 
pływania, 
    AWF Wrocław, 2003. 
3. Bartkowiak E.: Pływanie sportowe, Centralny Ośrodek 
Sportu, 
     Warszawa, 1999. 
4. Dybińska Ewa.: Nauczanie pływania dzieci w wieku 1 do 
4 lat, Kasper, Kraków 2000. 
5. Poradnik „ Teoria pływania” (2009), Ryszard Mróz, 
PWSZ 
    Tarnów. 
 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu 

Obszar nauk medycznych nauk, o zdrowiu i nauk o kulturze 
fizycznej 
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do obszaru/obszarów 
kształcenia 

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Nakładowi pracy studenta, w wymiarze 25-30 godzin, 
odpowiada 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

2pkt ECTS 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

2pkt ECTS 

Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

 
 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

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

korekcyjnej oraz instruktor przygotowania 
motorycznego/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Reedukacja posturalna 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 

 
2 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów Pierwszy  
9 Semestr Drugi  
10 Typ zajęć ćwiczenia 
11 Liczba godzin ćwiczenia 30h 
12 Koordynator Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
13 Prowadzący Dr hab. Dorota Groffik 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Znajomość anatomii topograficznej i czynnościowej 
człowieka, fizjologii człowieka. 

18 Efekty kształcenia Główne zadania to opanowanie przez studentów 
umiejętności praktycznego wykonania różnorodnych 
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ćwiczeń leczniczych i metod oraz racjonalnego stosowania 
ich w odniesieniu do nieprawidłowej postawy ciała, a także 
zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących różnych metod 
reedukacji posturalnej oraz różnych form terapii wad 
postawy ciała.  
Po zakończeniu kursu student zna metody oceny postawy 
ciała oraz anatomiczno-fizjologiczne podstawy reedukacji 
posturalnej oraz etapy i ćwiczenia reedukacji posturalnej. 
WF_W04, WF_W11, WF_W12, WF_U03, WF_U08, 
WF_U17, WF_K02 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Prezentacja multimedialna, wykład, praktyczny pokaz metod 
diagnostycznych 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Kolokwium pisemne oraz zaliczenie praktyczne 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Obecność na zajęciach, zaliczenie z oceną na podstawie 
średniej ocen z kolokwiów cząstkowych 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis)  

Umiejętność postrzegania aktów ruchowych człowieka w 
różnym ujęciu procesu uczenia się i nauczania ruchów z 
uwzględnieniem aspektów rozwojowych i metodyki 
nauczania ruchów; wykorzystywania różnych form 
aktywności w nauczaniu ruchów oraz planowaniu i 
kontrolowaniu procesu opanowywania umiejętności 
ruchowych. 

 Sports and recreational 
classes  
Content (short 
description) 

The ability to perceive human movement in a different 
approach to the process 
learning and teaching movements, including developmental 
aspects and methodologies 
teaching movements; the use of various forms of activity in 
teaching movements and 
planning and controlling the process of mastering motor 
skills. 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Kształcenie umiejętności ruchowych. Akty ruchowe w 
różnych ujęciach - rozwojowym, kinezjologicznym i 
ergonomicznym. Uczenie się i nauczanie czynności 
ruchowych. Uwarunkowania i możliwości motorycznej 
edukacji i reedukacji. Etapy opanowywania czynności 
ruchowych. Wpływ aktywności fizycznej na organizm. 
Kształcenie ruchowe osób zdrowych i niepełnosprawnych. 
Edukacja i reedukacja posturalna. Edukacja i reedukacja 
chodu. Lokomocja na wózkach. Edukacja i reedukacja 
funkcji kończyn górnych. Kształcenie ruchowe w kontekście 
zdolności motorycznych. Ogólna systematyka ćwiczeń. 
Układ ciała jako ćwiczenie lub pozycja wyjściowa do 
ćwiczeń. Ćwiczenia kształtujące. Gry i zabawy stymulujące 
rozwój psychoruchowy dziecka. Gry i zabawy w wodzie. 
Gry i zabawy w gimnastyce korekcyjnej. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1.Janusz Nowotny – Kształcenie umiejętności ruchowych, 
ŚAM, Katowice, 2002 
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2.Mark Comeford, Sarah Mottran – Kinetic control. Ocena i 
reedukacja niekontrolowanego ruchu, Edra Urban & Partner, 
Wrocław, 2016 
3. Dariusz Białoszewski – Fizjoterapia w ortopedii, PZWL, 
Warszawa, 2014 
4. Walicki K. Trening leczniczy. AWF. Warszawa 1997 

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 

Nakładowi pracy studenta, w wymiarze 25-30 godzin, 
odpowiada 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

2pkt ECTS 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

0pkt ECTS 

 
 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

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

korekcyjnej oraz instruktor przygotowania 
motorycznego/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Nowoczesne formy ruchu 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 

 
1 ECTS 

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów Drugi  
9 Semestr Trzeci  
10 Typ zajęć ćwiczenia 
11 Liczba godzin ćwiczenia 15h 
12 Koordynator dr Beata Nowak 
13 Prowadzący dr Beata Nowak, dr Magdalena Kwiek 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
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16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne strój sportowy 
18 Efekty kształcenia Przygotowuje studentów do pracy w klubach fitness, 

ośrodkach wypoczynku, a w przypadku nauczycieli 
wychowania fizycznego prowadzenia zajęć w ramach lekcji 
wychowania fizycznego. 
 WF_W07, WF_W10, WF_U01, WF_U04, WF_U05, 
WF_U07, WF_U08, WF_U09, WF_U11, WF_K02, 
WF_K08 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

zajęcia praktyczne na sali fitness, wykład informacyjny, 
nauczanie problemowe, dyskusja dydaktyczna, pokaz 
ćwiczeń, prezentacje multimedialne 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

1. Obecność i aktywność na zajęciach .  
2. Uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia praktycznego - 
samodzielne poprowadzenie zajęć z różnych form 
aktywności ruchowej. 
3. Przygotowanie konspektu lekcji fitness. 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

zaliczenie z oceną (praktyczne) 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

1.Zapoznanie z techniką ćwiczeń siłowych z możliwością 
wykorzystania ich w sposób bezpieczny w ramach                                            
autousprawniania oraz w procesie szkolnego  wychowania 
fizycznego. 
2. Zapoznanie ze środkami gimnastycznymi realizowanymi 
poprzez ćwiczenia aerobowe z elementami                                                     
tańca przy muzyce w celu kształtowania sprawności 
fizycznej. 
3. Umożliwienie zdobycia wiedzy na temat kształcenia 
sprawności fizycznej, ze szczególnym wskazaniem                                                                          
na wytrzymałość, za pomocą różnorodnych form fitness. 
4.Zapoznanie z techniką wykonywania ćwiczeń w wodzie z 
uwzględnieniem aqua fitness i elementów pływania. 
 

 Rhythm and dance  
Content (short 
description) 

1. Acquainting with the technique of strength exercises with 
the possibility of using them in a safe way as part of self-
improvement and in the process of school physical 
education. 
2. Acquainting with gymnastics carried out through aerobic 
exercises with elements of dance with music in order to 
shape physical fitness. 
3. To enable students to acquire knowledge about physical 
fitness education, with particular emphasis on endurance, 
using a variety of fitness forms. 
4. Acquainting with the technique of doing exercises in 
water, including aqua fitness and swimming elements. 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

• Kształtowanie siły mięśniowej wśród osób 
początkujących, metodyka nauczania oraz technika 
wykonywania ćwiczeń angażujących poszczególne 
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grupy mięśniowe 
• Kształtowanie wytrzymałości siłowej. Charakterystyka 

metody obwodowej oraz H.I.T. Metody mieszane 
treningu siły mięśniowej.   

• Trening aerobowy w ćwiczeniach siłowych 
• Metodyka prowadzenia zajęć w wodzie: podstawowe 

kroki i ćwiczenia w aqua-aerobiku, zasady 
bezpieczeństwa podczas zajęć w wodzie,  tok lekcji dla 
różnych rodzajów zajęć w wodzie,  dobór muzyki do 
różnych typów zajęć aquafitness    

• Basic Step aerobik i jego odmiany,  Pilates,  ćwiczenia z 
oporem własnego ciała,  ćwiczenia z przyborami,  
BOSU,  wariacje i kombinacje kroków bazowych i 
zaawansowanych w ćwiczeniach wzmacniających, 
obwody stacyjne (wzmacniające, wytrzymałościowe, 
rozciągające)   

• Podstawowe zasady tworzenia choreografii oraz jej 
zapisu 

• Nordic Walking - nauka kroku podstawowego 
stosowanego w NW, nauka kroku klasycznego 
stosowanego w NW, nauka prowadzania rozgrzewki 
Nordic Walking – różne warianty miejsca i terenu do 
prowadzenia zajęć Nordic Walking.  

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1.Elżbieta Grodzka – Kubiak (Poznań, 2002) – Aerobik czy 
fitness.  

2.Dorota Olex (AWF Katowice, 2001) – Fitness; metodyka 
i praktyka.  

3.Bogusława Janik (Szczecin, 2005) – Pilates. Prawdziwa 
siła od środka.  

4.Denise Austin (Poznań, 2003) – Pilates dla każdego.  

5.Jessica Mentrup (Toruń, 2007) – Gimnastyka i taniec. 

6.Dorota Groffik, (AWF Katowice, 2012) - Aqua fitness.  

7.Burger D., 2007 Nordic Walking sposób na zdrowie i 
kondycję. Bauer-Weltbild Media Sp.z o.o 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 

Nakładowi pracy studenta, w wymiarze 25-30 godzin, 
odpowiada 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 

1pkt ECTS 
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bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

1pkt ECTS 

 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

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

korekcyjnej oraz instruktor przygotowania 
motorycznego/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 Pierwszy  
9 Semestr Drugi  
10 Typ zajęć ćwiczenia 
11 Liczba godzin ćwiczenia 15h 
12 Koordynator Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
13 Prowadzący mgr Marta Mikosińska 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 
18 Efekty kształcenia Poznanie w praktyce zasad prawidłowego posługiwania się 

głosem i higieny głosu umożliwiających ochronę narządów 
mowy przed skutkami dużego i długotrwałego wysiłku. 
Poznanie chorób zawodowych  dotyczących narządu głosu. 
W toku zajęć student opanuje umiejętności oddychania 
przeponowego, prowadzenia głosu na podniebienie twarde, 
wykorzystania rezonatorów oraz poprawnej artykulacji 
samogłosek i spółgłosek. 
WF_U06 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Metody ćwiczeń praktycznych 

20 Metody sprawdzania i Zaliczenia poszczególnych etapów ćwiczeń:  
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kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

1. Oddychanie - opanowanie prawidłowego toru 
oddechowego. 

2. Prawidłowa czynność fonacyjna z właściwym 
używaniem rezonatorów. 

3.   Wyraźna dykcja i artykulacja. 
21 Forma i warunki 

zaliczenia 
Zaliczenie z oceną na podstawie aktywności na zajęciach i 
poprawnym realizowaniu wszystkich etapów ćwiczeń 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

 Wiadomości na temat budowy i funkcjonowania aparatu 
głosowo-wymawianiowego, profilaktyki schorzeń narządów 
mowy. Ćwiczenia oddechowe, motoryki narządów mowy, 
prowadzenia głosu na podniebienie twarde z 
wykorzystaniem rezonatorów, ćwiczenia artykulacyjne, 
dykcyjne.   

 Rhythm and dance  
Content (short 
description) 

 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wiadomości na temat budowy i funkcjonowania aparatu 
głosowo-wymawianiowego, profilaktyki schorzeń 
narządów mowy. Ćwiczenia oddechowe usprawniające 
prawidłowy tor oddechowy; ćwiczenia usprawniające pracę 
przepony, ćwiczenia na podparcie oddechowe. Ćwiczenia 
fonacyjne; usprawniające prawidłową prace rezonatorów. 
Ćwiczenia motoryki narządów mowy; ćwiczenia  
artykulacyjne i dykcyjne na wybranych tekstach. Ćwiczenia 
w prowadzenia głosu na podniebienie twarde z 
wykorzystaniem rezonatorów. Zestawy ćwiczeń 
indywidualnych  do samodzielnej pracy w zależności od 
potrzeb studentów. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Gawęda K., Łazewski J., 1995, Uczymy się 
poprawnej wymowy : ćwiczenia usprawniające 
mówienie z ilustracjami, Warszawa, Alfa 

2. Klemensiewicz Z  1988., Prawidła poprawnej 
wymowy polskiej, Kraków, Towarzystwo 
Miłośników Języka Polskiego 

3. Przybysz-Piwko M. (red.), 2006, Emisja głosu 
nauczyciela. Wybrane zagadnienia, Warszawa, 
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

4. Tarasiewicz B., 2006, Mówię i śpiewam świadomie. 
Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków, 
Universitas 

5. Toczyska B., 2000, Elementarne ćwiczenia dykcji : 
Dla miłośników żywego słowa, Gdańsk, Gdańskie 
Wydawnictwo Oświatowe 

6. Toczyska B., 1998, Łamańce z dedykacją czyli 
makaka ma Kama, Gdańsk, Podkowa 
 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 

Przedmiot kierunkowy 
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kształcenia 
26 Sposób określenia 

liczby punktów ECTS 
1 punkt  ESTS  za aktywny udział w 15 godzinach zajęć   

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 punkt ECTS, 15 godzin ćwiczeń 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

1 punkt ECTS 

 
Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania 
Fizycznego 

2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością instruktor 
gimnastyki korekcyjnej oraz instruktor 
przygotowania motorycznego/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Gerontoprofilaktyka 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 1 ECTS 
7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów Drugi 
9 Semestr Czwarty  
10 Typ zajęć Ćwiczenia 
11 Liczba godzin Ćwiczenia 15h 
12 Koordynator Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
13 Prowadzący Dr Mariusz Pociecha 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk podstawowych  
16 Zajęcia ogólnouczelniane/na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne Zaliczone kursy antropomotoryki i metodyk 
szczegółowych 

18 Efekty kształcenia W1 - Zna etapy procesu starzenia, i wie jak 
prawidłowo dobrać metody, formy i środki do 
wieku oraz możliwości uczestników zajęć. 
U1 - Organizuje, różnorodne w formie zajęcia 
ruchowe dla osób starszych, dostosowane do ich 
wskazań i przeciwwskazań oraz do posiadanych 
warunków, sprzętu i zainteresowań odbiorców; 
K1 - współpracuje z osobami starszymi oraz 
rozumie i dba o ich bezpieczeństwo w trakcie zajęć 
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ruchowych  
WF_W04, WF_W06, WF_W08, WF_W10, 
WF_U03, WF_U04, WF_U05, WF_U08, 
WF_U13, WF_K02, 

19 Stosowane metody dydaktyczne Ćwiczenia praktyczne, opis, dyskusja, prezentacja 
multimedialna, praca indywidualna, praca grupowa 

20 Metody sprawdzania i kryteria  
oceny efektów kształcenia 

Aktywność uczestnika na zajęciach, kolokwia, 
prezentacja multimedialna-referat.  
Ocena efektów kształcenia na podstawie:  
- frekwencji zgodnej z Regulaminem studiów w 
PWSZ; 
- opracowany i zatwierdzony konspekt zajęć 
ruchowych dla seniorów (opracowanie zgodne z 
założeniami metodycznymi; 
- praktyczne zrealizowanie konspektu zajęć 
ruchowych z grupą seniorów, wg założeń 
metodycznych; 
- zaliczenia kolokwium z pytaniami otwartymi,  na 
ocenę:  

90% – 100 % – max liczby punktów – bardzo 
dobry 
89% – 85% – max liczby punktów – plus dobry 
84% – 71% – max liczby punktów – dobry 
70% – 66% – max liczby punktów – plus 
dostateczny 
50% – 65% – max liczby punktów – 
dostateczny 

- jakości i zgodności merytorycznej prezentacji - 
referatu z wybranym problemem motorycznym: 

90% – 100 % – zgodności z problemem – 
bardzo dobry 
89% – 85% – zgodności z problemem – plus 
dobry 
84% – 71% – zgodności z problemem – dobry 
70% – 66% – zgodności z problemem – plus 
dostateczny 
50% – 65% – zgodności z problemem – 
dostateczny 

  Szczegółowe kryteria oceny prezentowane są na 
pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne; lekcja obserwowana 
22 Treści kształcenia (skrócony 

opis) 
Podstawy teoretyczne organizacji aktywności 
ruchowej ludzi starszych. Praktyczne umiejętności 
przygotowania i prowadzenia zajęć ruchowych z 
seniorami. Kształtowanie pozytywnych postaw i 
szacunku do starości, jako zjawiska społecznego. 

 Fun and motion games Content 
(short description) 

Theoretical foundations of the organization of 
physical activity of older people. Practical skills in 
preparing and conducting physical activities with 
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seniors. Shaping positive attitudes and respect for 
old age as a social phenomenon. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 1. Podstawowe pojęcia z zakresu gerontologii. 
2. Aktywność fizyczna w prewencji 

przedwczesnego starzenia się organizmu 
człowieka. 

3. Miejsce człowieka starszego w rodzinie, 
społeczeństwie. Zmiany inwolucyjne 
osobowości, zainteresowań, motywacji. 

4. Stan zdrowia i sprawność populacji ludzi 
starszych w Polsce i w krajach europejskich. 

5. Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób 
charakterystycznych dla starości: nadciśnienie 
tętnicze, choroba niedokrwienna serca, 
przewlekła obturacyjna choroba płuc, choroba 
zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa, 
osteoporoza.  

6. Aktywność fizyczna a upadki u osób w 
podeszłym wieku. 

7. Podstawowe zasady metodyczne dotyczące 
bezpiecznego prowadzenia zajęć z osobami 
starszymi (wskazania i przeciwwskazania do 
zajęć ruchowych).  

8. Zasady programowania różnorodnych  zajęć 
ruchowych,  ukierunkowanych na kreację 
zdrowia  

9. Metodyka zajęć ruchowych z osobami 
starszymi. 

10. Praktyczna realizacja zajęć ukierunkowanych 
na aktywność seniora 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Charzewski J. 2001. Problemy starzenia. AWF, 
Warszawa. 

2. Kozdroń E. 2004. Program rekreacji ruchowej 
osób starszych. Skrypt dla studentów 
wychowanie fizycznego i instruktorów rekreacji 
ruchowej. Wydawnictwo AWF, Warszawa.  

25 Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia 

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

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Nakładowi pracy studenta, w wymiarze 25-30 
godzin, odpowiada 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS  

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym 

1 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 instruktor gimnastyki 

korekcyjnej oraz instruktor przygotowania 
motorycznego/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Pierwsza pomoc przedmedyczna 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 2 ECTS 
7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów Pierwszy 
9 Semestr Pierwszy  
10 Typ zajęć Ćwiczenia 
11 Liczba godzin Ćwiczenia 30h 
12 Koordynator Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
13 Prowadzący Dr hab. Viktor Meretskyi 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Brak 
18 Efekty kształcenia student zna zasady udzielania medycznej pomocy 

przedlekarskiej 
 student potrafi rozpoznać stany zagrożenia życia i udzielać 
medycznej pomocy przedlekarskiej 
 student umie samodzielnie wykonać zabiegi z zakresu 
resuscytacji 
  student potrafi zwrócić się o pomoc. 
 student rozumie konieczność ustawicznego kształcenia się i 
rozwoju zawodowego 
WF_W10, WF_U06, WF_U10, WF_K05 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Instruktaż, pokaz, ćwiczenia praktyczne, zadania 
realizowane indywidualnie i zespołowo, studium przypadku, 
prezentacje multimedialne  
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20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Ocena wiedzy i kompetencji studentów na podstawie testu , 
ocena umiejętności praktycznych na podstawie wykonania 
symulacji sytuacji ratowniczej na fantomie 
Kryteria oceny umiejętności studenta: 
3 pkt. – zadanie wykonane samodzielnie, zgodnie z  
zasadami zapewniające wysoką jakość pomocy (ocena 
bardzo dobra) 
2 pkt – zadanie wykonane z niewielkim ukierunkowaniem 
nauczyciela, poprawnie, zgodnie z zasadami i wytycznymi 
(ocena dobra). 
1pkt. – wykonanie zadania wymagało ukierunkowania i 
pomocy nauczyciela, wykonane zgodnie z wytycznymi 
(ocena dostateczna) 
0 pkt. – brak umiejętności wykonania zadania (ocena 
niedostateczna) 
Podsumowanie punktów z testu : 
100-89 % – max ilości punktów – bardzo dobry 
88 – 84% – max ilości punktów - plus dobry 
83 – 70% – max ilości punktów – dobry 
69 – 65% – max ilości punktów – plus dostateczny 
64 - 60% – max ilości punktów – dostateczny 
Ocena końcowa stanowi średnią osiągniętych wyników z 
tym że osiągnięcie oceny niedostatecznej z umiejętności 
skutkuje niezaliczeniem przedmiotu. 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie przedmiotu w formie pisemnej i praktycznej, na 
ocenę 
 Uczestniczenie w ćwiczeniach praktycznych jest 
obowiązkowe w 100 % w przypadku usprawiedliwionej 
nieobecności zajęcia należy odrobić w innym terminie 
ustalonym z wykładowcą. 
W trakcie ćwiczeń praktycznych ocenie podlegają: 
- aktywność studenta, odpowiedzi ustne 
- wykonywanie rękoczynów resuscytacyjnych 
- rozwiązywanie symulowanych sytuacji na fantomach 
- jakość podejmowanych interwencji resuscytacyjnych i 
doraźnych w zagrożeniu zdrowia w warunkach 
symulowanych. Egzamin 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Zasady udzielania pierwszej pomocy  przedlekarskiej w 
nagłych zdarzeniach, wypadkach, katastrofach. Proces 
umierania  i mechanizmy śmierci. Rozpoznawanie nagłego 
zatrzymania krążenia, ostrej niedrożności  oddechowej i 
niewydolności krążenia. Postępowanie z nieprzytomnym. 
Sztuczna wentylacja płuc – metody bezprzyrządowe i 
przyrządowe.  Pośredni masaż serca. Schematy 
postępowania reanimacyjnego we wszystkich grupach 
wiekowych. Sposoby udzielania pierwszej pomocy 
przedlekarskiej w ostrych stanach chorobowych: 
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omdleniach, drgawkach, bólach w klatce piersiowej, udarze 
mózgu, zatruciach, ukąszeniach, krwotokach, urazach, 
złamaniach, zwichnięciach, rażeniu prądem, piorunem, 
utonięciach, oparzeniach. 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

 Ćwiczenia praktyczne  
Zasady pierwszej pomocy w nagłych zdarzeniach, 
wypadkach, katastrofach i klęskach żywiołowych. 
Hierarchia zagrożeń życia. Nagłe zatrzymanie krążenia. 
Proces umierania. Mechanizmy śmierci.  Definicja śmierci. 
Rozpoznawanie nagłego zatrzymania krążenia. Warunki 
prowadzenia reanimacji. Postępowanie z nieprzytomnym. 
Technika ułożenia bocznego podpartego.. Udrożnienie 
górnych dróg oddechowych – sposoby bezprzyrządowe. 
Przyczyny i rozpoznanie częściowej /całkowitej 
niedrożności oddechowej. Technika rękoczynu Heimilcha. 
Sztuczna wentylacja płuc – metody bezprzyrządowe i 
przyrządowe. Ocena skuteczności sztucznej wentylacji. 
Worek Ambu – zasady stosowania. Mechanizmy nagłego 
zatrzymania krążenia. Rozpoznanie ostrej niewydolności 
krążenia. Pośredni masaż serca – 1v.2 ratowników.  
Reanimacja dorosłych, noworodków, dzieci, kobiet 
ciężarnych, osób starszych. Nagła utrata przytomności. 
Omdlenie. Udar mózgowy, napad drgawkowy. Zatrucia, 
ukąszenia. Ostre stany chorobowe – zawał m. sercowego, 
stany śpiączkowe, obrzęk krtani, astma. Utonięcie. 
Zachłyśnięcie. Rażenie prądem i piorunem. Uraz – rana, 
krwotok, wstrząs krwotoczny. Tamowanie krwotoku, 
bandażowanie. Zwichnięcia, złamania otwarte/zamknięte. 
Unieruchomienie transportowe. Uraz kręgosłupa. Oparzenia.     
Wydobywanie ofiar wypadków z samochodów. Apteczka I 
pomocy.       

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Obowiązkowa. 
1.Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i automatyczna 
defibrylacja zewnętrzna / Polska Rada Resuscytacji – Kraków 
2014 
2.Pierwsza pomoc, podręcznik dla studentów – Mariusz 
Goniewicz PZWL 2011 
3.Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2015 
www.prc.krakow.pl 
Dodatkowa 
1. Medycyna ratunkowa i katastrof – red. A. Zawadzki, PZWL 
2011 
2.Podręcznik pierwszej pomocy / Barry Davies / wyd. KDL – 
Warszawa 2005 
3.Pierwsza pomoc w warunkach ekstremalnych / Tod 
Schimelpfening / wyd. Bellona 2009 

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 

Nakładowi pracy studenta, w wymiarze 25-30 godzin, 
odpowiada 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1pkt ECTS 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

1pkt ECTS 

 


