
S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

wychowanie fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Metodyczne zastosowanie technik informacyjnych 

Course / group of courses Methodical application of information techniques 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 3 Semestr 5,6 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia 30 2 5,6 zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący mgr inż. Piotr Kisilewicz 

Język wykładowy polski 

       

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Umiejętność pracy w systemie Windows. Znajomość pakietów składających się na pakiet MS Office. 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 
potrafi korzystać z nowoczesnych technik informacyjnych w celu 
pozyskiwania, gromadzenie i  analizowania danych; 

WF1_U03 wykonanie zadania 

2 
skutecznie prezentuje ustnie wyniki swoich działań, obserwacji, 
badań i przemyśleń; 

WF1_U07 wykonanie zadania 

3 
właściwie ocenia swoją wiedzę i kompetencje; wie, kiedy 
zasięgnąć opinii specjalisty lub osoby bardziej doświadczonej; 

WF1_K01 obserwacja 

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Ćwiczenia, pokaz i objaśnienie z wykorzystaniem środków audiowizualnych. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Przygotowanie prezentacji (PowerPoint) z wykorzystaniem elementów przygotowanych na ćwiczeniach. Sprawdzian 
przenoszenia danych od pliku tekstowego do bazy danych. Wykorzystanie korespondencji seryjnej. Korespondencja 
komputerowa. 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną semestr 5 i 6 na podstawie pozytywnej oceny 60% ćwiczeń przesyłanych z wykorzystaniem poczty 
internetowej. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Zapoznanie z dodatkowymi możliwościami pakietu MS Office, porównanie z pakietem Open Office. Podstawowe informacje 
na temat grafiki komputerowej. 

Contents of the study programme (short version) 

Acquainting students with additional capabilities of MS Office, comparison with the Open Office suite. Basic information on 
computer graphics. 

Treści programowe (pełny opis) 

Przedmiot jest podzielony na dwie główne części. Pierwsza dotyczy umiejętności wykorzystania danych w różnych pakietach 
pakietu Office. Przenoszenie danych (zapis i odczyt z przeformatowaniem danych). Wykorzystanie tabel (danych 
tabelarycznych) do ich analizy. Tworzenie konspektów i zestawień pomocnych w pracy trenera i nauczyciela. Opracowanie 
wyników (wykresy i zestawienia) na przykładzie próby Harwardzkiej (Excel), wydruk zaświadczeń z wynikami tejże próby 
(Word – korespondencja seryjna). 

Część druga dotyczy narzędzi graficznych. Zapoznanie z typami plików graficznych i audio, podstawowe zasady edycji. 
Wykorzystanie narzędzi do tworzenia prezentacji multimedialnych (Power Point, filmiki). 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Manuale: 

1. Power Point          2 Gimp    3. Open Office (Draw)             4. Movie Maker        5. MS Access 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (… h.) + laboratorium (… h) + 
ćwiczenia (30 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (1 h) + udział w egzaminie (… h) 

31 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 10 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 10 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 9 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (31 h) 1,0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (27 h) 0,9 

 
 
 
 



S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia / Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

wychowanie fizyczne ze specjalnością instruktor sportu i gimnastyka korekcyjna 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Sport do wyboru - aerobik 

Course / group of courses Sport to choose - aerobik 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 3 Semestr 5 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia 30 2 5 zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr Beata Nowak 

Język wykładowy polski 

       

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

dobra koordynacja wzrokowo – ruchowa, słuch muzyczny 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

ma zaawansowaną  wiedzę obejmującą terminologię, teorię i 
metodykę nauczania, różnych dyscyplin sportowych, zna 
przepisy, mających powszechne zastosowanie w oświacie 
dyscyplin sportu oraz podstawy treningu sportowego 

WF1_W08 odpowiedź ustna 

2. 
rozporządza wiedzą na temat higieny i bezpieczeństwa pracy, 
jest przygotowany do bezpiecznego, odpowiedzialnego 
poprowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych 

WF1_W11 odpowiedź ustna 

3. 
legitymuje się ponadprzeciętnym poziomem sprawności fizycznej 
oraz posiada umiejętności techniczne i ruchowe w zakresie 
podstawowych dyscyplin sportowych 

WF1_U01 wykonanie zadania 

4. 
prawidłowo sędziuje podstawowe dyscyplin sportu na poziomie 
szkolnej rywalizacji dzieci i młodzieży 

 

WF1_U06 
wykonanie zadania 

5. 
prawidłowo projektuje,  realizuje  i w razie potrzeby modyfikuje 
program aktywności fizyczne dla indywidualnych podmiotów oraz 
grupy osób w każdym wieku 

 

WF1_U09 
wykonanie zadania 

6. 

profesjonalnie przygotowuje konspekt lekcyjny lub plan 
treningowy z zakresu wybranej dyscypliny sportowej i w oparciu 
o wiedzę płynącą z pedagogiki, psychologii i  teorii sportu potrafi 
zrealizować go w praktyce 

 

WF1_U10 wykonanie zadania  

7. 
właściwie wykorzystuje muzykę do zajęć ruchowych, potrafi 
nauczyć podstawowych kroków wybranych tańców narodowych i 
towarzyskich 

 

WF1_U14 
wykonanie zadania 

8. 
podejmuje i przekazuje podopiecznym oraz współpracownikom 
ideę uczenia się przez całe życie 

 

WF1_U16 
wykonanie zadania 



9. 
właściwie ocenia swoją wiedzę i kompetencje; wie, kiedy 
zasięgnąć opinii specjalisty lub osoby bardziej doświadczonej 

 

WF1_K01 
obserwacja 

10. 

okazuje szacunek współpracownikom, zawodnikom, 
podopiecznym, uczniom; zwraca uwagę na zachowanie swoich 
podopiecznych, okazując wyrozumiałość dla ich słabości i 
problemów 

 

WF1_K02 obserwacja, kontrola 

11. 
współpracuje w zespole, wykorzystując własne możliwości oraz 
możliwości każdego z członków grupy do osiągnięcia wspólnie 
postawionych celów 

 

WF1_K03 
obserwacja 

  

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

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

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

1. Obecność na zajęciach  
2. Uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia praktycznego - samodzielne przygotowanie krótkiego układu 

choreograficznego 
3.    Przygotowania konspektu lekcji fitness 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną semestr 5 na podstawie oceny umiejętności 

Treści programowe (skrócony opis) 

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami dotyczącymi muzyki, kroków podstawowych i rozszerzonych; doskonalenie 
poznanych układów choreograficznych w dance-aerobik i step-aerobik. Zastosowanie ćwiczeń Pilatesa jako gimnastyki 
leczniczej u osób z problemami zdrowotnymi dotyczącymi kręgosłupa. Ćwiczenia siłowe na siłowni. Tabata i obwody 
stacyjne. 

Contents of the study programme (short version) 

Acquainted with the basic concepts of music, basic and extended steps; improvement of known choreographic systems in 
dance-aerobics and step-aerobics. The use of Pilates exercises as therapeutic gymnastics for people with spinal health 
problems. Strength exercises at the gym. Tabata and station circuits. 

Treści programowe (pełny opis) 

Ćwiczenia: 

 - wprowadzenie do aerobiku, zarys historii aerobiku w Polsce i na świecie, podział kroków fitness, muzyka i jej rozliczenie, 
kroki podstawowe w dance-aerobiku i hi/low; rozgrzewka i Stretching, nauka prostych układów choreograficznych, łączenie 
kroków podstawowych, doskonalenie układów choreograficznych, tranzycja, wprowadzenie trudniejszych kroków na bazie 
kroków podstawowych, układy w różnych kierunkach, ćwiczenia siłowe na siłowni, kroki podstawowe w step-aerobiku, proste 
układy choreograficzne na stepie i doskonalenie układów choreograficznych na stepie, ćwiczenia kształtujące sylwetkę – 
Pilates, Total Body Condition - ćwiczenia wzmacniające z przyborami: piłki, taśmy Thera Band, obwody stacyjne, tabata 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

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

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



Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej 
nauki o kulturze 
fizycznej 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (… h.) + laboratorium (… h) + 
ćwiczenia (30 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (1 h) + udział w egzaminie (… h) 

31 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 10 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 10 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 9 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (31 h) 1,0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (26 h) 0,9 

 
S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów wychowanie fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  sport do wyboru - narciarstwo alpejskie  

Course / group of courses sport to choose - skiing 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 do wyboru  

Rok studiów 3 Semestr 5 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia 30 2 5 zaliczenie z oceną  

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr Mariusz Pociecha 

Język wykładowy Polski 

            
   
Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Przeciętny poziom sprawności fizycznej.  

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 

w pogłębionym stopniu zna pojęcia z zakresu narciarstwa 
alpejskiego, posiada wiedzę na temat miejsca narciarstwa 
alpejskiego w kulturze fizycznej, zna społeczno-kulturową 
wartość narciarstwa i kultury fizycznej. 

WF1_W08 
WF1_W11 

kolokwium, wypowiedź ustna 



2 

posiada umiejętności techniczne i ruchowe w zakresie 
narciarstwa alpejskiego, prezentuje poziom sprawności 
ruchowej umożliwiający prezentowanie podopiecznym pokazu 
prawidłowej techniki w narciarstwie alpejskim 

WF1_U01 
WF1_U06 
WF1_U09 
WF1_U10 
WF1_U14 
WF1_U16 

wykonanie zadania  
 

3 
docenia znaczenie profesjonalizmu w narciarstwie, zwraca 
uwagę na zachowanie swoich podopiecznych, potrafi 
motywować do wzmożonego wysiłku fizycznego 

WF1_K01 
WF1_K02 
WF1_K03 

obserwacja 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

• omówienie, instruktaż, pokaz, 

• prezentacja multimedialna,  

• metody: zadaniowa, analityczna, syntetyczna, kompleksowa 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Ćwiczenie praktyczne, jazda obserwowana, sprawdzian wiedzy. 
Ocena efektów kształcenia na podstawie:  
- uczestnictwa i aktywności na zajęciach, 
- jazdy technicznej i terenowej: 

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. 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie praktyczne jazdy na nartach, sprawdzian wiadomości w formie pisemnej 

Treści programowe (skrócony opis) 

Teoria i metodyka doskonalenia techniki narciarstwa zjazdowego. Teoretyczne aspekty  narciarstwa alpejskiego. 

Contents of the study programme (short version) 

Theory and methodology of improving downhill skiing techniques. Theoretical aspects of alpine skiing. 

Treści programowe (pełny opis) 

1. Doskonalenie podstawowych elementów techniki narciarstwa  alpejskiego - 6h. 
2. Doskonalenie skrętów z półpługu, pługu i podstawowych skrętów równoległych - 5h. 
3. Doskonalenie skrętu równoległego NW - 5h. 
4. Doskonalenie śmigu - 5h. 
5. Jazda terenowa w różnych warunkach śniegowiska - 5h. 
6. Zaliczenie praktyczne - 3h. 
7. Zaliczenie teoretyczne - 1h. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Stawarz P. (red.) 2018. Program nauczania narciarstwa zjazdowego. SITN-PZN, Kraków. 
2. Marasek A. 2002. Bezpieczeństwo w górach - Ratownictwo. SITN- PZN, Kraków. 

Dane jakościowe                

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (…) + laboratorium (… h) + 
ćwiczenia (30 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (1 h) + udział w egzaminie (… h) 

31 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 10 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 9 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 10 



Inne 0 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (31 h) 1,0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (26 h) 0,9 

 
S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

Wychowanie fizyczne – I stopień 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  unihokej 

Course / group of courses Floorball 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 3 Semestr 5 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia laboratoryjne 30 2 5 Zaliczenie z oceną 

Koordynator Dr Beata Nowak 

Prowadzący mgr Jan Salamon 

Język wykładowy polski 

       

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 

ma zaawansowaną  wiedzę obejmującą terminologię, teorię i 
metodykę nauczania, różnych dyscyplin sportowych, zna 
przepisy, mających powszechne zastosowanie w oświacie 
dyscyplin sportu oraz podstawy treningu sportowego 

WF1_W08 odpowiedź ustna 

2 
rozporządza wiedzą na temat higieny i bezpieczeństwa pracy, 
jest przygotowany do bezpiecznego, odpowiedzialnego 
poprowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych 

WF1_W11 odpowiedź ustna 

3 
legitymuje się ponadprzeciętnym poziomem sprawności 
fizycznej oraz posiada umiejętności techniczne i ruchowe w 
zakresie podstawowych dyscyplin sportowych 

WF1_U01 wykonanie zadania 

4 
prawidłowo sędziuje podstawowe dyscyplin sportu na poziomie 
szkolnej rywalizacji dzieci i młodzieży 

 

WF1_U06 
wykonanie zadania 

5 
prawidłowo projektuje,  realizuje  i w razie potrzeby modyfikuje 
program aktywności fizyczne dla indywidualnych podmiotów 
oraz grupy osób w każdym wieku 

 

WF1_U09 
wykonanie zadania 



6 

profesjonalnie przygotowuje konspekt lekcyjny lub plan 
treningowy z zakresu wybranej dyscypliny sportowej i w oparciu 
o wiedzę płynącą z pedagogiki, psychologii i  teorii sportu potrafi 
zrealizować go w praktyce 

 

WF1_U10 wykonanie zadania  

7 
właściwie wykorzystuje muzykę do zajęć ruchowych, potrafi 
nauczyć podstawowych kroków wybranych tańców narodowych i 
towarzyskich 

 

WF1_U14 
wykonanie zadania 

8 
podejmuje i przekazuje podopiecznym oraz współpracownikom 
ideę uczenia się przez całe życie 

 

WF1_U16 
wykonanie zadania 

9 
właściwie ocenia swoją wiedzę i kompetencje; wie, kiedy 
zasięgnąć opinii specjalisty lub osoby bardziej doświadczonej 

 

WF1_K01 
obserwacja 

10 

okazuje szacunek współpracownikom, zawodnikom, 
podopiecznym, uczniom; zwraca uwagę na zachowanie swoich 
podopiecznych, okazując wyrozumiałość dla ich słabości i 
problemów 

 

WF1_K02 obserwacja, kontrola 

11 
współpracuje w zespole, wykorzystując własne możliwości oraz 
możliwości każdego z członków grupy do osiągnięcia wspólnie 
postawionych celów 

 

WF1_K03 
obserwacja 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

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

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Prezentacja umiejętności w zakresie wybranych elementów techniki gry.  
Sprawdzian teoretyczny dotyczący przepisów gry. Prowadzenie zajęć.  

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną semestr 5, na podstawie obecności i aktywności na zajęciach, pisemnego sprawdzianu wiadomości i 
oceny umiejętności technicznych.  

Treści programowe (skrócony opis) 

Nabycie umiejętności nauczania gry w unihokeja w szkole i sekcjach UKS i SKS. Podstawy techniki gry, metodyki nauczania, 
przepisów rozgrywania zawodów w unihokeja. 

Contents of the study programme (short version) 

Acquisition of teaching skills in playing floorball in school.  
Fundamentals of technique, teaching methodology, rules applicable in competitions in floorball.  

Treści programowe (pełny opis) 

Technika gry. Gra w ataku: postawa, poruszanie się po boisku, podania i przyjęcia piłki, prowadzenie piłki, strzały, zwody. 
Gra w obronie: poruszanie w obronie, wygarnianie piłki, blokowanie strzałów, przechwytywanie podań, reagowanie na zwody 
przeciwnika. Taktyka gry: atak indywidualny, atak zespołowy, obrona indywidualna i zespołowa. Gra bramkarza. Sprawdzian 
umiejętności technicznych.  
Organizacja zajęć.  
Prowadzenie lekcji unihokeja z bramkarzem i bez bramkarza. Opracowanie konspektów  
lekcji dla poszczególnych etapów nauczania. Przepisy gry.  

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Starzyńska S., Tyworniuk – Małysz A.,2010: Unihokej, Podstawy techniki i taktyki w ćwiczeniach, grach i 
zabawach. Gdańsk, Polska Federacja Unihokeja – Floorball 

2. Kałużny K., Unihokej 2006. Zabawy i gry ruchowe. AWF Wrocław 

3. Przepisy gry w unihokeja – wydanie polskie 2002 Warszawa 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (… h.) + laboratorium (… h) + 
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ćwiczenia (30 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (1 h) + udział w egzaminie (… h) 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 10 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 10 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 9 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (31h) 1,0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (26 h) 0,9 

 
S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

wychowanie fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Metodyczne zastosowanie technik informacyjnych 

Course / group of courses Methodical application of information techniques 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 3 Semestr 5,6 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 

[godz.] 
Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia 30 2 5,6 zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący mgr inż. Piotr Kisilewicz 

Język wykładowy polski 

       

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Umiejętność pracy w systemie Windows. Znajomość pakietów składających się na pakiet MS Exel. 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 
potrafi korzystać z nowoczesnych technik informacyjnych w celu 

pozyskiwania, gromadzenie i  analizowania danych; 
WF1_U03 wykonanie zadania 

2 
skutecznie prezentuje ustnie wyniki swoich działań, obserwacji, 

badań i przemyśleń; 
WF1_U07 wykonanie zadania 

3 
właściwie ocenia swoją wiedzę i kompetencje; wie, kiedy 

zasięgnąć opinii specjalisty lub osoby bardziej doświadczonej; 
WF1_K01 obserwacja 

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Ćwiczenia, pokaz i objaśnienie z wykorzystaniem środków audiowizualnych. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Przygotowanie korelacji oraz poziomu istotności różnic w przykładowych grupach badawczych. Sprawdzenie umiejętności 

wykorzystania programów komputerowych do obliczania statystyki w pracach naukowych 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną semestr 5 i 6 na podstawie pozytywnej oceny 60% ćwiczeń przesyłanych z wykorzystaniem poczty 

internetowej. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Zastosowanie programu MS Excel do obliczeń statystycznych. Zastosowanie podstawowych sposobów obliczania i 
diagnozowania w statystyce 

Contents of the study programme (short version) 

Use of MS Excel for statistical calculations.Use of basic calculation and diagnostic methods in statistics 

Treści programowe (pełny opis) 

Praktyczne obliczanie podstawowych charakterystyk dla prób jednej zmiennej przy użyciu funkcji Excela; tworzenie histo-

gramu przy użyciu narzędzi wbudowanych w Excela; budowanie empirycznej dystrybuanty w oparciu o empiryczny rozkład 

częstotliwości; obliczanie współczynników skośności i spłaszczenia; obliczanie przedziałów ufności dla średniej i wariancji; 

praktyczne ćwiczenia w zastosowaniu wybranych testów istotności; zastosowanie wbudowanych w Excela narzędzi do obli-

czeń regresji i korelacji; test istotności korelacji. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Jarosław Podgórski, Statystyka dla studiów licencjackich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2005 
2. Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski, Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2001 
3. Adam Łomnicki, Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2003 
George A. Ferguson, Yoshio Takane, Tłum. Michał Zagrodzki Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa, 2003 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (… h.) + laboratorium (… h) + 

ćwiczenia (30 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (1 h) + udział w egzaminie (… h) 
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Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 10 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 10 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 9 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (31 h) 1,0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (27 h) 0,9 

 
 
 
 
 



S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

Wychowanie fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Teoria rekreacji 

Course / group of courses Theory of recreation 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 2 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykład 15 - 2 Zaliczenie 

Ćwiczenia 15 3 2 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący mgr Przemysław Markowicz 

Język wykładowy polski 

        

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Efekty uczenia się po pierwszym semestrze studiów z zakresu podstaw rekreacji. 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 

ma zaawansowaną  wiedzę obejmującą terminologię, teorię i 
metodykę nauczania, różnych dyscyplin sportowych, zna 
przepisy, mających powszechne zastosowanie w oświacie 
dyscyplin sportu oraz podstawy treningu sportowego; 

WF1_W08 
Kolokwium, test wyboru z 

rekreacji lub pytania otwarte 

2 

rozporządza wiedzą na temat higieny i bezpieczeństwa pracy, 
jest przygotowany do bezpiecznego, odpowiedzialnego 
poprowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych; WF1_W11 

Wykonanie zadań 
związanych z rekreacją  
Praca zaliczeniowa – 

konspekt imprezy 
rekreacyjnej 

3 skutecznie prezentuje ustnie wyniki swoich działań, obserwacji, 
badań i przemyśleń; 

WF1_U07 
Wykonanie zadań 

związanych z rekreacją 

4 właściwie ocenia swoją wiedzę i kompetencje; wie, kiedy 
zasięgnąć opinii specjalisty lub osoby bardziej doświadczonej; 

WF1_K01 
obserwacja 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

- wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji (PP)   
- objaśnienie (wyjaśnienie, omówienie), 
- wykład problemowy  
- wykład konwersatoryjny,  
- metoda problemowa, 
- metoda sytuacyjna, 
- organizacja imprezy rekreacyjnej – przedszkole, szkoła, 
- samokształcenie, 
- E-learning – udostępnianie materiałów dydaktycznych – wykorzystanie platformy edukacyjnej 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Sprawdziany teoretyczne z wiedzy i umiejętności obejmujące poznany materiał. Aktywność studenta i obecności na 
zajęciach zgodnie z regulaminem studiów. 



Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykazanie się znajomością wszystkich zagadnień teoretycznych oraz umiejętność ich 
praktycznej interpretacji. 

Zaliczenie teoretyczne przedmiotu w formie testu wyboru lub pytań otwartych.  

Ocena bardzo dobra: student posiada pogłębioną wiedzę wymienioną w efektach kształcenia, posiada umiejętność 
wykonywania prac metodycznych charakteryzujących się trafnością doboru treści szczegółowych z rekreacji.  

Ocena dobra: student opanował wszystkie zagadnienia teoretyczne dotyczące rekreacji, jednak ma pewne trudności z ich 
praktyczną interpretacją i wykorzystaniem w pracy.  

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. 
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.  

Warunki zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia jest brak nieusprawiedliwionych nieobecności, ocena pozytywna z wszystkich testów i sprawdzianów 
na temat rekreacji. Zaliczenie konspektu imprezy rekreacyjnej. 

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

Acquainting students with methodological aspects of organization of recreational events. Use of recreation to make 
mandatory classes in school and extracurricular activities more attractive. 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady: 
Przypomnienie podstawowych pojęć i definicji związanych z rekreacją ruchową. Znaczenie rekreacji ruchowej w życiu 
współczesnego człowieka – społeczne i kulturowe podstawy rekreacji ruchowej. Rekreacja ruchowa a sport, imprezy 
rekreacyjne a imprezy sportowe – podobieństwa i różnice. Teoretyczne podstawy organizacji imprez rekreacyjnych: 
klasyfikacja imprez rekreacyjnych – rodzaje imprez rekreacyjnych (festyny rekreacyjne, dzień sportu, święto szkoły, 
amatorskie ligi, turnieje rekreacyjne, plenerowe imprezy rekreacyjne, spartakiady), etapy organizacji (regulamin imprezy), 
systemy rozgrywek, ocena imprezy.  
Ćwiczenia: 
Wybrane zagadnienia z metodyki rekreacji ruchowej, rekreacja ruchowa osób o specjalnych potrzebach, charakterystyka 
poszczególnych rodzajów imprez rekreacyjnych. Przygotowanie konspektu organizacji imprezy rekreacyjnej. Zasady 
bezpieczeństwa na imprezach rekreacyjnych oraz rekreacyjno-sportowych: planowanie imprezy, zabezpieczenie medyczne, 
prawidłowa organizacja. Programowanie i kontrola rekreacji ruchowej. Wykorzystanie poszczególnych systemów rozgrywek 
w praktyce. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa: 

1. Ďuriček M., Obodyński K., Syntetyczne podstawy rekreacji i turystyki, Rzeszów 2006. 
2. Strugarek J., Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, UAM Poznań 2007. 
3. Pilawska A.,  Pilawski A., Pertyński W.,  Zarys teorii i metodyki rekreacji ruchowej, Katowice 2003. 

Literatura uzupełniająca: 

1. Zarys teorii rekreacji ruchowej, pod red. A. Dąbrowskiego, Warszawa 2006, 
2. Gospodarek J., Prawo w turystyce i rekreacji, Warszawa 2007. 
3. Żukowska-Kowalska K., Medyczne aspekty turystyki i rekreacji, Wrocław 2005. 

Dane jakościowe                

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (… h.) + laboratorium (… h) + 
31 



ćwiczenia (30 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (1h) + udział w egzaminie (… h) 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 20 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 20 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 19 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 

 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (31 h) 1,0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (21 h) 0,7 

 
S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

Wychowanie fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Teoria turystyki 

Course / group of courses Tourism theory 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 2 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykład 15 1 2 Zaliczenie 

Ćwiczenia 15 2 2 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący mgr Przemysław Markowicz 

Język wykładowy polski 

       

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Efekty uczenia się po pierwszym semestrze studiów z zakresu podstaw turystyki. 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 

ma zaawansowaną  wiedzę obejmującą terminologię, teorię i 
metodykę nauczania, różnych dyscyplin sportowych, zna 
przepisy, mających powszechne zastosowanie w oświacie 
dyscyplin sportu oraz podstawy treningu sportowego; 

WF1_W08 
Kolokwium, test wyboru z 

turystyki lub pytania otwarte 

2 
rozporządza wiedzą na temat higieny i bezpieczeństwa pracy, 
jest przygotowany do bezpiecznego, odpowiedzialnego 
poprowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych; 

WF1_W11 
 

Praca zaliczeniowa – 
konspekt wycieczki 

3 skutecznie prezentuje ustnie wyniki swoich działań, obserwacji, 
badań i przemyśleń; 

WF1_U07 
Wykonanie zadań 

związanych z mapą 

4 właściwie ocenia swoją wiedzę i kompetencje; wie, kiedy 
zasięgnąć opinii specjalisty lub osoby bardziej doświadczonej; 

WF1_K01 
obserwacja 



 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

- wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji (PP)   
- objaśnienie (wyjaśnienie, omówienie), 
- wykład problemowy  
- wykład konwersatoryjny,  
- metoda problemowa, 
- metoda sytuacyjna, 
- wycieczka – zajęcia terenowe, 
- samokształcenie, 
- E-learning – udostępnianie materiałów dydaktycznych – wykorzystanie platformy edukacyjnej 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Sprawdziany teoretyczne z wiedzy i umiejętności obejmujące poznany materiał. Aktywność studenta i obecności na 
zajęciach zgodnie z regulaminem studiów. 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykazanie się znajomością wszystkich zagadnień teoretycznych oraz umiejętność ich 
praktycznej interpretacji. 

Zaliczenie teoretyczne przedmiotu w formie testu wyboru lub pytań otwartych.  

Ocena bardzo dobra: student posiada pogłębioną wiedzę wymienioną w efektach kształcenia, posiada umiejętność 
wykonywania prac metodycznych charakteryzujących się trafnością doboru treści szczegółowych z turystyki.  

Ocena dobra: student opanował wszystkie zagadnienia teoretyczne dotyczące turystyki, jednak ma pewne trudności z ich 
praktyczną interpretacją i wykorzystaniem w pracy.  

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. 
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.  

Warunki zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia jest brak nieusprawiedliwionych nieobecności, ocena pozytywna z wszystkich testów na temat 
turystyki. Zaliczenie konspektu wycieczki turystycznej. 

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

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.  

Treści programowe (pełny opis) 

 
Wykłady: 
Przypomnienie podstawowych pojęć i definicji związanych z turystyką. Znaczenie turystyki w życiu współczesnego człowieka 
– społeczne i kulturowe aspekty turystyki. Teoretyczne podstawy organizacji imprezy turystycznej. Turystyka w szkolnych 
programach wychowania fizycznego, w planie dydaktyczno-wychowawczym szkoły. Turystyka jako element ścieżek 
edukacyjnych w planie szkół czwarta godzina wychowania fizycznego. Dekalog turysty pieszego, narciarza, kajakarza, karta 
turysty, Górska Odznaka Turystyczna.  
Ćwiczenia: 
Wybrane zagadnienia z teorii ruchu turystycznego. Przygotowanie krajoznawcze do wycieczek – krainy geograficzne, 
przykładowe miejsca do organizowania wycieczek (jednodniowych, dwudniowych, trzydniowych, rajdów, obozów). Nauka 
czytania mapa oraz znajomość szlakowskazów. Przygotowanie konspektu organizacji imprezy turystycznej, wycieczki (2, 3 
dniowej) – komplet dokumentów potrzebnych do zrealizowania wycieczki w szkole. Zasady bezpieczeństwa na imprezach 
turystycznych. Bezpieczeństwo w górach – przyczyny nieszczęśliwych wypadków: subiektywne i obiektywne, z winy 
prowadzącego oraz z winy uczestników wycieczki. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa: 

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



5. Strugarek J., Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, UAM Poznań 2007. 
6. Wojtasik L., Tauber R.D., Turystyka i rekreacja we współczesnym świecie, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, 

Poznań 2011. 

Literatura uzupełniająca: 

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. Wojtycza J., Organizacja turystyki młodzieży szkolnej, Kraków 2000. 

Dane jakościowe                

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (… h.) + laboratorium (… h) + 
ćwiczenia (30 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (1 h) + udział w egzaminie (… h) 

31 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 20 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 20 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 19 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 

 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (31 h) 1,0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (27h) 0,7 

 


