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Przedmioty w module instruktor przygotowania motorycznego 

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 

Medycyna i traumatologia sportu 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

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

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Znajomość zagadnień z przedmiotów: anatomia prawidłowa 
człowieka, fizjologia, rozwój biologiczny człowieka, 
patologia narządu ruchu 

18 Efekty kształcenia Wiedza: 
Posiada ogólną wiedzę z zakresu budowy anatomicznej i 
fizjologii narządu ruchu  
Posiada wiedzę z zakresu podstaw edukacji zdrowotnej, 
promocji zdrowia i profilaktyki chorób. 
Zna zasady badań funkcjonalnych i wydolnościowych   
oceniających  narząd ruchu 
Umiejętności:  
Posiada umiejętności diagnostyczne celem oceny sprawności 
narządu ruchu oraz profilaktyczne, pielęgnacyjne, 
terapeutyczne i edukacyjne  
w urazach i kontuzjach sportowych  
Potrafi interpretować wyniki podstawowych badań 
klinicznych oraz diagnostyki funkcjonalnej  



Potrafi zastosować zaopatrzenie ortopedyczne oraz 
poinstruować  
i nauczyć sportowców korzystania z tego sprzętu.  
Kompetencje społeczne:  
Dba o zdrowie i kondycję zawodników  
Samodzielnie wykonuje powierzone mu zadania i właściwie 
organizuje własną pracę  
Radzi sobie ze stresem związanym z wykonywaniem 
zawodu 
WF_W01, WF_W06, WF_W10, WF_W12, WF_U06, 
WF_U15, WF_K02, WF_K10 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Ćwiczenia praktyczne, prezentacja multimedialna, pokaz z 
objaśnieniem 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Ocena studentów na podstawie testu wielokrotnego wyboru 
z pytaniami otwartymi. Przygotowanie prezentacji 
multimedialnej.  Szczegółowe kryteria oceny podane na 
pierwszych zajęciach 

 
 
 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Pozytywne zaliczenie pisemnego testu - terminowe oddanie 
zadanej prac,   zgodnie z tematyką, obecność na zajęciach 
zgodnie z Regulaminem Studiów, egzamin końcowy 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Podstawowe wiadomości dotyczące anatomii i fizjologii 
narządu ruchu. Charakterystyka struktury procesu 
treningowego oraz metody oceny wydolności fizycznej. 
Najczęstsze urazy sportowe. Mechanizmy powstawania 
kontuzji, urazu. Postępowanie diagnostyczne 
fizjoterapeutyczne w wybranych urazach, kontuzjach i 
dysfunkcjach narządu ruchu. Zasady diagnozowania, 
leczenia i doleczania, kolejne etapy powrotu do zdrowia. 
Doping w sporcie, Kodeks antydopingowy. 

 Posture diagnosis 
Content (description 
shortened) 

 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wykłady  
Wybrane zagadnienia z anatomii narządu ruchu. 
Podstawowe wiadomości o schorzeniach kardiologicznych i 
pulmonologicznych, neurologicznych  z uwzględnieniem 
mechanizmu, dynamiki, objawów, rozwijających się zmian i 
rokowania. Badanie podmiotowe  
i przedmiotowe układu krążenia, układu oddechowego, 
neurologicznego i narządu ruchu. Urazowe obrażenia 
narządu ruchu u sportowców. Odrębności ortopedyczno-
traumatologiczna w sporcie dzieci  
i młodzieży. Wysiłek fizyczny, a czynność układu krążenia i 
układu oddechowego u osób zdrowych i u osób chorych. 
Podstawowe wiadomości o medycznych metodach 
diagnostycznych stosowanych 
u osób zdrowych.  
Ćwiczenia 
Zagrożenia zdrowotne związane z uprawianiem sportu, 
schorzenia nie urazowe, urazowe oraz przewlekłe. 



Zmęczenie i uszkodzenie mięśni , pojęcie przetrenowania. 
Traumatologia, doraźna pomoc, postępowanie medyczne w 
urazach sportowych, prawidłowa ocena urazu oraz 
zabezpieczenie urazu na poziomie przedlekarskim. 
Najczęstsze urazy sportowe, praktyczna nauka metod 
wspomagających leczenie urazów, kinezjology-taping, 
medi-taping, thera-band, stretching, poizometryczna 
relaksacja mięśni. Etapy leczenia medycznego i 
fizjoterapeutycznego  w uszkodzeniach stawów-skręcenia, 
zwichnięcia oraz  pęknięcia, złamania kości. Zapobiegania i 
profilaktyka zespołów bólowych i urazów narządu ruchu. 
Doping w sporcie, zagrożenia zdrowotne związane z 
dopingiem, organizacje antydopingowe. Zaopatrzenie 
ortopedyczne w urazach traumatologicznych narządu ruchu 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Podstawowa  
1.Sanders R. : Traumatologia układu ruchu, Wrocław 2009  
2.Jegier A.: Medycyna sportowa , Warszawa 2013  
3.Dziak A.: Urazy i uszkodzenia w sporcie, Kraków 2000  
4.Bruckner P.: Kliniczna Medycyna Sportowa, DB 
Publishing, Warszawa 2012  
Uzupełniająca 
 1.Gnat R.: Rehabilitacja w sporcie, Partner, Wrocław 2010  
2.Kusz D.: Kompendium traumatologii. PZWL, Warszawa 
2010 3.Leonard A.: Sportowe urazy kręgosłupa. EU & 
Partner, Wrocław 2007 
4. Wierusz-Wysocka B., Choroby wewnętrzne : podręcznik 
dla studentów pielęgniarstwa, położnictwa i fizjoterapii, 
Poznań 2008  

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 

0 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 

Biochemiczna i fizjologiczna kontrola treningu 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 2 ECTS 
7 Rodzaj modułu do wyboru 
8 Rok studiów drugi 
9 Semestr czwarty 
10 Typ zajęć wykłady i ćwiczenia 
11 Liczba godzin wykłady 15h, ćwiczenia 15 h 
12 Koordynator Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
13 Prowadzący Dr hab. Marcin Maciejczyk 
14 Język wykładowy polski  
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Zaliczony kurs fizjologii człowieka, fizjologii wysiłku 
fizycznego, fizjologii sportu oraz biochemii wysiłku 
fizycznego 

18 Efekty kształcenia Student zna wskaźniki fizjologiczne i biochemiczne 
przydatne w monitorowaniu wysiłku fizycznego  
Student potrafi przeprowadzać oznaczenia i pomiary 
podstawowych wskaźników fizjologicznych i 
biochemicznych.  
Student potrafi interpretować wyniki badan, sporządzić 
raport i na tej podstawie dobrać obciążenia treningowe 
adekwatne do możliwości wysiłkowych organizmu 
człowieka 
WF_W04, WF_W13, WF_U03, WF_U06, WF_U08, 
WF_U14, WF_U15, WF_K02, WF_K03, WF_K09, 
WF_K10 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia laboratoryjne, prezentacja, film 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Kolokwium, raport  z ćwiczeń, prezentacja, egzamin 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Kolokwium, egzamin testowy, oddany komplet raportów z 
ćwiczeń 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Wskaźniki oceniające wydolność aerobowa i anaerobową. 
Czynniki determinujące. Progi metaboliczne oraz ich 
znaczenie w treningu sportowym. Ekonomia biegu. 
Równowaga kwasowo-zasadowa w czasie wysiłku. 



Biochemiczne wskaźniki uszkodzenia mięśni i 
przetrenowania. 

 Posture diagnosis 
Content (description 
shortened) 

 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wykorzystanie wyników badan fizjologicznych i 
biochemicznych podczas treningu sportowego. Metody 
oceny intensywności pracy fizycznej: %VO2max, %HRmax, 
%HRR. Wyznaczanie stref treningowych (zakresy HR). 
Formuła Karvonena. Wyznaczanie1RM. Maksymalny pobór 
tlenu, progi metaboliczne, próg mleczanowy. Terenowe testy 
oceny zdolności wysiłkowych: Beep test, Yo-Yo test, 
Running Anaerobic Sprint Test (RAST). Ekonomia biegu. 
Biochemiczne wskaźniki zmęczenia oraz wskaźniki 
uszkodzeń włókien mięśniowych. Biochemiczne wskaźniki 
przetrenowania. Równowaga kwasowo-zasadowa podczas 
wysiłku. Produkcja i eliminacja mleczanu. Monitorowanie 
stanu nawodnienia organizmu. Ocena zmian stężenia 
hemoglobiny, wartości hematokrytu oraz objętości osocza 
po wysiłku 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

E. Hubner-Wozniak, G. Lutosławska — Podstawy biochemii 
wysiłku fizycznego,, Warszawa, 2000, Centralny Osrodek 
Sportu 
M.Zaton, A. Jastrzebska — Testy fizjologiczne w ocenie 
wydolnosci fizycznej, Warszawa, 2014, Wydawnictwo 
Naukowe PWN 
H. Szafran, M. Kus — Podstawy biochemiczne równowagi 
kwasowo-zasadowej organizmu człowieka, Kraków,1992, 
Wydawnictwo UJ 
K. Birch, D. MacLaren, K. George — Fizjologia sportu. 
Krótkie wykłady, Warszawa, 2012, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 

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 

0 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 

Dietetyka w sporcie 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 2 ECTS 
7 Rodzaj modułu do wyboru 
8 Rok studiów pierwszy 
9 Semestr drugi 
10 Typ zajęć wykłady i ćwiczenia 
11 Liczba godzin ćwiczenia 30 h 
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 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. 
18 Efekty kształcenia Umieć zinterpretować jakość produktu żywnościowego. 

Wskazać istotne naturalne źródła składników odżywczych w 
diecie sportowca i umieć je scharakteryzować. Zdefiniować 
sposób żywienia i mierniki zdrowia. 
Umie ocenić wpływ różnych czynników na sposób żywienia 
i nawyki żywieniowe. Rozpoznać niedobory płynów w 
organizmie i określić prawidłowe zapotrzebowanie w 
zależności od wieku, płci, strefy klimatycznej/temperatury 
otoczenia. Umieć posługiwać się informacją na opakowaniu 
– RDA, GDA. Przekazać wiedzę na temat zagrożeń 
związanych z nadmiernym spożyciem np. witamin 
rozpuszczalnych w tłuszczach. 
Znać zasady żywienia sportowców w różnych okresach 
treningowych oraz regulowania masy ciała. Potrafi 
zastosować naturalne suplementy żywieniowe w różnych 
dyscyplinach sportowych i rozpoznawać zagrożenia 
zdrowotnych związanych z wadami żywieniowymi 
sportowców. 
WF_W01, WF_W06, WF_U06, WF_U15, WF_K02, 
WF_K09, WF_K10 

19 Stosowane metody Wykłady i ćwiczenia; prezentacje multimedialne, filmy 



dydaktyczne edukacyjne. Prezentacje studentów na wybrany temat. 
20 Metody sprawdzania i 

kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Ocena z kolokwium końcowego oraz z prezentacji 
wybranego tematu. 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie teoretyczne ćwiczeń (kolokwium), prezentacji 
wybranego tematu oraz egzamin pisemny z treści wykładów. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Charakterystyka podstawowych składników żywieniowych. 
Żywienie sportowców w różnych okresach treningowych. 
Regulowanie masy ciała. Charkterystyka naturalnych 
suplementow żywieniowych w różnych dyscyplinach 
sportowych. Rozpoznania zagrożeń zdrowotnych 
związanych z pierwotnymi i wtórnymi wadami 
żywieniowymi sportowców. Aktywne współuczestniczenie 
w tworzeniu programów upowszechniających wiedzę o 
żywieniu w środowisku sportowym zależności od wieku. 
Umiejętności bycia partnerem fachowego personelu 
medycznego w zakresie monitorowania objawów wad 
żywieniowych i ich skutków wśród sportowców. 

 Posture diagnosis 
Content (description 
shortened) 

 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

1. Źródła informacji o problematyce żywieniowej. 
Informacja żywieniowa na opakowaniu – źródło wiedzy o 
produkcie żywnościowym. 
2. Podstawowe pojęcia związane z żywieniem człowieka – 
mierniki zdrowotne. 
3. Determinanty sposobu żywienia: 
styl życia, status ekonomiczny, rodzaj zamieszkania (dom 
rodzinny, stancja itd.), mass media, wiek, płeć, status 
rodzinny, czynnik psychologiczny (stres, samotność), 
pochodzenie (miasto, wieś), wykształcenie, oświata 
żywieniowa 
4. Czynniki warunkujące sposób żywienia człowieka w 
czasie życia: życie płodowego, niemowlęctwo, dzieciństwo, 
młodzieńczy, dorośli, osoby starsze 
5. Metody oceny stanu odżywienia. Metody jakościowe, 
metody ilościowe, zalety i wady. 
6. Czynniki wpływające na indywidualny stan odżywienia. 
Zewnętrzne wyznaczniki stanu odżywienia.  
7. Podstawowe składniki odżywcze – białka, węglowodany 
tłuszcze, woda, składniki mineralne i witaminy. Tabele 
wartości odżywczej. 
8. Warunki prawidłowego żywienia – piramidy żywieniowe, 
zalecenia żywieniowe. 
9. Błędy żywieniowe i występowanie zaburzeń odżywiania 
w populacji sportowców. 
10. Żywienie sportowców w różnych okresach 
treningowych. 
11.Regulowanie masy ciała. Charakterystyka naturalnych 



suplementów żywieniowych w różnych dyscyplinach 
sportowych. 
12. Choroby dietozależne – cukrzyca, otyłość, syndrom 
metaboliczny, alergia pokarmowa, celiakia 
13. Programy związane z promowaniem prawidłowych 
zachowań żywieniowych w sporcie. 
14. Programy żywieniowe dla dyscyplin 
wytrzymałościowych, siłowych i szybkościowych. 
15. Niedozwolone wspomaganie w diecie sportowca. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Bean A., Żywienie w sporcie. wyd. Zysk i S-ka, 
Poznań, 2008. 
2. Celejowa I., Żywienie w sporcie. wyd. PZWL, 
Warszawa, 2008. 
3. Ciborowska H., Dietetyka. wyd. PZWL, Warszawa, 
2010.  

4. Gawęcki J., Hryniewiecki L. (red.): Żywienie 
człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Wyd. Nauk. 
PWN, Warszawa 2005. 

5. Gawęcki J., Roszkowski W. (red.): Żywienie człowieka 
a zdrowie publiczne. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2009. 

6. Gertig H., Przysławski J.: Bromatologia. PZWL, 
Warszawa 2005. 

7. Gronowska-Senger A.: Zarys oceny żywienia. Wyd. 
SGGW, Warszawa 2009. 

8. Hasik J., Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka 
zdrowego i chorego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006. 

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 

0 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 

Psychologia sportu 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 2 ECTS 
7 Rodzaj modułu do wyboru 
8 Rok studiów drugi 
9 Semestr czwarty 
10 Typ zajęć wykłady i ćwiczenia 
11 Liczba godzin wykłady 15h, ćwiczenia 15 h 
12 Koordynator Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
13 Prowadzący Dr hab. Janusz  Zdebski 
14 Język wykładowy polski  
15 Zakres nauk 

podstawowych 
Nauki o kulturze fizycznej 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Student zaliczył kurs psychologii ogólnej 
18 Efekty kształcenia Wiedza 

Posiada  wiedzę z zakresu psychologicznych aspektów 
sportu i aktywności ruchowej, zna  zasady motywowania 
młodzieży do  aktywności sportowej oraz  sposoby 
rozpoznawania uczniów uzdolnionych ruchowo 
Umiejętności 
Posiada umiejętność wnikliwej obserwacji i analizowania 
zachowania uczniów z uwzględnieniem aspektów 
sytuacyjnych, motywowania ich do aktywności sportowej , 
przygotowania do rywalizacji  i radzenia sobie ze stresem. 
Kompetencje 
Potrafi rozwiązywać problemy związane z uprawianiem 
sportu przez jego wychowanków ,ustala cele priorytetowe, 
wykazuje postawę aprobującą aktywność  ruchową i 
stymuluje  innych do  tej aktywności 
WF_W01, WF_W02, WF_W03, WF_W05, WF_U06, 
WF_U15, WF_K02, WF_K04, WF_K09 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

W ćwiczeniach zostaną wykorzystane elementy zajęć 
warsztatowych oraz panele dyskusyjne  natomiast podczas 
wykładów zostaną wykorzystane środki multimedialne , aby 
ułatwić  słuchaczom percepcję omawianych treści. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Studenci odpowiadają ustnie na zajęciach, biorą udział w 
dyskusjach, wykonują pracę semestralną oraz zdają 
kolokwium zaliczeniowe. 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną na podstawie zdanego kolokwium 
pisemnego. Egzamin 



22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Kurs obejmuje podstawowe problemy psychologii sportu  ze 
szczególnym uwzględnieniem  sportu dzieci i młodzieży. 

 Posture diagnosis 
Content (description 
shortened) 

 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wykłady 
Przedmiot, cele i zadania psychologii sportu. 
Sytuacja sportowa – prototyp psychospołeczny. Modele 
działania w sytuacji sportowej 
Strategie rozwoju osiągnięć sportowych i aktywności  
fizycznej. 
Radzenie sobie ze stresem w sporcie 
Wsparcie społeczne w sporcie. Sytuacje kryzysowe w 
sporcie a zapotrzebowanie na wsparcie społeczne. 
Motywacja  w sporcie. Dynamika procesu. Sposoby 
motywowania dzieci i młodzieży. 
Grupa sportowa. Skuteczne kierowanie. Komunikowanie 
grupowe. Spójność grupy. 
 
Ćwiczenia 
Uwaga w sporcie .Style uwagi Nideffera. 
Emocje w sporcie. Przebieg emocji  przedstartowych, w 
trakcie zawodów i po nich. 
Sport i aktywność fizyczna a jakość życia. 
Rozwój i kształtowanie zainteresowań sportowych. 
Psychologiczne aspekty wczesnego uprawiania sportu 
Wspomaganie mentalne w sporcie 
Patologia widowiska sportowego 
Analiza psychologiczna wybranej dyscypliny sportu. 
 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 
Łuszczyńska  A., Psychologia sportu i aktywności fizycznej. 
Zagadnienia kliniczne. PWN  Warszawa 2011 
Jarvis M., Psychologia  sportu  GWP  Gdańsk  2003 
Krawczyński M. (red.) Psychologia sportu dzieci i młodzieży 
Wybrane zagadnienia. Pomorska Federacja Sportu. Gdańsk 
2010 
Gracz J., Sankowski T., Psychologia aktywności sportowej. 
Wyd. AWF w Poznaniu. Poznań 2007 
Literatura   uzupełniaj ąca 
Blecharz J., Siekańska M. (red.) Praktyczna psychologia 
sportu. Wykorzystanie koncepcji psychologicznych w 
sporcie.  Wyd. AWF w Krakowie. Kraków 2009 
Krawczyński M., Nowicki D. (red). Psychologia sportu w 
treningu dzieci i młodzieży. Wyd. Centralny Ośrodek Sportu  
Warszawa 2004 
Morris T., Summers J. (red.) Psychologia  sportu. Techniki i 
strategie.  Wyd. Centralny Ośrodek Sportu. Warszawa 1998 

25 Przyporządkowanie 
modułu 

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



kształcenia/przedmiotu 
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 

1 ECTS  

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

0 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 

Fizjologia sportu 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 2 ECTS 
7 Rodzaj modułu do wyboru 
8 Rok studiów drugi 
9 Semestr trzeci 
10 Typ zajęć wykłady i ćwiczenia 
11 Liczba godzin wykłady 15h, ćwiczenia 15 h 
12 Koordynator Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
13 Prowadzący Dr hab. Marcin Maciejczyk 
14 Język wykładowy polski  
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Zaliczony kurs fizjologii człowieka oraz fizjologii wysiłku 
fizycznego 

18 Efekty kształcenia Student potrafi przeprowadzić podstawowe testy wysiłkowe 
oceniające wydolność organizmu, zinterpretować uzyskane 
wyniki oraz przygotować raport z badań. Student potrafi 
współpracować w grupie rozwiązując postawiony problem. 
Student posiada wiedzę z zakresu wydolności fizycznej 
organizmu oraz czynników ją determinujących. Student 



potrafi wykorzystać wiedzę za zakresu fizjologii sportu w 
treningu fizycznym. Potrafi opisać fizjologiczne efekty 
treningu fizycznego. 
WF_W01, WF_W02, WF_W04, WF_U03, WF_U06, 
WF_U15, WF_K02, WF_K03, WF_K09, WF_K10 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia laboratoryjne, prezentacja, film 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Kolokwium, raport z ćwiczeń, prezentacja 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Kolokwium, egzamin testowy, obecność na zajęciach, 
oddany komplet raportów 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Ergospirometria. Kalorymetria. Wydolność tlenowa, 
czynniki determinujące, sposoby pomiaru.  Wydolność 
beztlenowa, czynniki determinujące, sposoby pomiaru. 
Wpływ treningu fizycznego na organizm. 

 Posture diagnosis 
Content (description 
shortened) 

 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Ergospirometria: pomiar wskaźników ergospirometrycznych 
oraz ich analiza. Analiza zmian wskaźników fizjologicznych 
w czasie wysiłków submaksymalnych o stałej 
intensywności. Pomiar i interpretacja wielkości deficytu i 
długu tlenowego w różnych wysiłkach 
fizycznych. Pomiar wydatku energetycznego pracy fizycznej 
.Ocena ciężkości pracy fizycznej. Skala Borga. 
Bezpośrednia i pośrednie metody wyznaczania 
maksymalnego minutowego poboru tlenu. 
Analiza zmian wskaźników fizjologicznych w czasie 
wysiłku progresywnego, kryteria wyznaczania 
maksymalnego minutowego poboru tlenu.  Mechanizmu 
zaopatrzenia tlenowego. Progi metaboliczne. Metody oceny 
maksymalnej mocy beztlenowej. Analiza i interpretacja 
wyników testu Wingate. Wykorzystanie hipoksji w treningu 
sportowym. Przetrenowanie przyczyny, objawy i sposoby 
zapobiegania. Wpływ treningu na organizm. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. K. Birch, K. George, D. MacLaren – Fizjologia sportu. 
Krótkie wykłady. 2017 
2.M. Zatoń. A. Jastrzębska - Testy fizjologiczne w ocenie 
wydolności fizycznej, 2010 
3. Brian J.Sharkey, Steven Gaskill - Fizjologia sportu dla 
trenerów. Biblioteka Trenera, 2013 
4. Zdzisław Adach, Wioleta Brzenczek-Owczarzak, Irena 
Celejowa  Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego, 2012 
5.A. Ronikier — Fizjologia Sportu, Warszawa, 2001, 
Centralny Osrodek Sportu 

 
 

25 Przyporządkowanie Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o 



modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

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 

0 ECTS 

 
 

Nr 
pola Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 

2 Kierunek studiów 
Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka 
korekcyjna z odnową biologiczną oraz instruktor 
sportu/profil praktyczny 

3 
Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Motoryka w sporcie 

4 
Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 2 pkt. ECTS 
7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów Pierwszy 
9 Semestr Czwarty 
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 

Fizjologia, antropomotoryka, teoria sportu na poziomie I 
stopnia studiów. 

16 
Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 
Podstawowa wiedza z zakresu poszczególnych dyscyplin 
sportu oraz antropomotoryki oraz teorii sportu 

18 Efekty kształcenia 

Student zna podstawowe teorie motoryczności człowieka w 
raz z metodami oddziaływania na nie celem ich rozwoju. 
Zna specyfikę podstawowych dyscyplin sportu pod 
względem ich energetyki i zna metody rozwijania potencjału 



energetycznego zawodnika. 
Posiada świadomość potrzeby rozwijania uzdolnień 
motorycznych człowieka a szczególnie sportowca 
wyczynowego 
K_W01, K_W06, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, 
K_U14, K_K02, K_K03 

19 
Stosowane metody 
dydaktyczne 

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

20 
Metody sprawdzania i 
kryteria oceny 
efektów kształcenia 

Aktywność uczestnika na zajęciach, kolokwia 
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. 

21 
Forma i warunki 
zaliczenia 

Frekwencja, zaliczenia cząstkowe z kolokwiów oceniających 
poziom wiedzy  

22 
Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Podstawy kształtowania siły fizycznej w sporcie. 
Programowanie efektywnych sesji treningu siłowego. 
Plyometria i szybkość w sporcie. Wydolność fizyczna i jej 
rola w sporcie. Periodyzacja treningu motorycznego.  
Analiza wymagań motorycznych poszczególnych dyscyplin 
sportowych 

 
Anthropomotorics  
Content (short 
description) 

 

23 
Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Znaczenie przygotowania motorycznego w doskonaleniu i 
przygotowaniu zawodnika do zawodów sportowych. Analiza 
wymagań stawianych wobec sportowca w najbardziej 
popularnych dyscyplinach sportu (piłka nożna, piłka 
siatkowa, sporty indywidualne). Diagnozowanie stanu 
rozwoju uzdolnień motorycznych sportowca. Rozwijanie 
siły, mocy oraz wytrzymałości siłowej jako trzech 
odrębnych i wymagających innego postępowania metod 
treningowych. Plyometria w sporcie i jej zastosowanie. 
Sposoby rozwijania skoczności oraz zagrożenia z nią 
związane. Rozwijanie i doskonalenie szybkości. Rola 
rozgrzewki i związanego z nią rozwijania gibkości. 
Rozwijanie wydolności fizycznej i wkomponowanie jej w 
trening techniki i taktyki w grach zespołowych. Planowanie i 
periodyzacja treningu motorycznego.  

24 
Literatura 
podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Trzaskoma Z., Trzaskoma Ł., (2001): Kompleksowe 
zwiększanie siły mięśniowej sportowców, Centralny 
Ośrodek Sportu, Warszawa, 
2. Komi P. (2002) Strenght and Power in Sport, Marston 
3. Schepard R. (2000) Endurance In Sport, Marston 



4. Leigh B., (2011) Anatomia w treningu szybkości. 
Wydawnictwo   Muza,  Warszawa 

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 

 
 
 
 
 


