
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  Antropomotoryka 

Course / group of courses Anthropomotorics 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 3 Semestr 5 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykład 15 1 5 Egzamin 

Ćwiczenia 30 1 5 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr Marcin Krawczyk 

Język wykładowy polski 

   

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Podstawy anatomii, antropologii, biochemii, fizjologii, psychologii ogólnej i rozwojowej 

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 
posiada zaawansowaną wiedzę na temat wychowania i 
kształcenia, zna istotną terminologię związaną z 
psychofizycznym i społecznym rozwojem człowieka; 

WF1_W03 kolokwium 

2 

dysponuje podstawową wiedzą na temat budowy i 
funkcjonowania organizmu człowieka w kolejnych etapach 
ontogenezy, rozumie procesy zachodzące w ciele zdrowego 
człowieka, zna w stopniu podstawowym fizjologię wysiłku 
fizycznego; 

WF1_W05 kolokwium 

3 
umiejętnie posługuje się podstawowym sprzętem służącym 
ocenie budowy i postawy ciała oraz sprawności motorycznej. 
Potrafi zastosować właściwą metodę badawczą; 

WF1_U02 Ćwiczenia praktyczne 

4 
właściwie interpretuje dane liczbowe będące wynikami oceny 
postawy ciała lub sprawności fizycznej lub efektów treningu 
sportowego; 

WF1_U04 Odpowiedź ustna 

5 
skutecznie prezentuje ustnie wyniki swoich działań, obserwacji, 
badań i przemyśleń; 

WF1_U07 prezentacja 

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 kolokwium 

7 
właściwie ocenia swoją wiedzę i kompetencje; wie, kiedy 
zasięgnąć opinii specjalisty lub osoby bardziej doświadczonej; 

WF1_K01 Odpowiedź ustna 

 



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

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

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

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 –  

- 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. 

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 

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

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

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady:  

1. Miejsce antropomotoryki w systemie nauk. Przedmiot, cele i zadania antropomotoryki.  

2. Czynniki rozwoju fizycznego i motorycznego człowieka.  

3. Ewolucja motoryczności w filogenezie.  

4. Systematyka czynności ruchowych.  

5. Struktura motoryczności ludzkiej - pojęcie sprawności fizycznej.  

6. Zmienność w ontogenezie predyspozycji i zdolności siłowych.  

7. Zmienność w ontogenezie predyspozycji i zdolności szybkościowych.  

8.Zmienność w ontogenezie predyspozycji i zdolności wytrzymałościowych.  

9. Zmienność w ontogenezie predyspozycji i zdolności koordynacyjnych. Sterowanie i kontrola czynności ruchowych.  

10. Genetyczne uwarunkowania zdolności motorycznych.  

11. Odziedziczalność i wytrenowalność zdolności motorycznych.  



12. Środowiskowe uwarunkowania zdolności motorycznych.  

13. Somatyczne uwarunkowania zdolności motorycznych.  

14. Podstawy statystyki.  

15. Zagadnienia egzaminacyjne.  

Ćwiczenia:  

1. Teoria motoryczności w ujęciu historycznym.  

2. Analiza motoryczności okresu noworodka. Pomiar B-v.  

3. Analiza motoryczności okresu niemowlęcego. Pomiar masy ciała.  

4. Analiza motoryczności okresu wczesnodziecięcego. Pomiar B-a, B-da, B-sst, B-sy  

5. Analiza motoryczności okresu późnodziecięcego. Pomiar fałdów skórno-tłuszczowych. 

6. Analiza motoryczności okresu młodzieńczego i dorosłego. Pomiar siły statycznej.  

7. Analiza motoryczności okresu dojrzałości i starości. Pomiar skoku w dal.  

8. Kolokwium nr 1. Strona potencjalna motoryczności – predyspozycje strukturalne, energetyczne, informacyjne.  

9. Ocena i analiza zdolności siłowych i szybkościowych. Pomiar szybkości ruchu.  

10. Ocena i analiza zdolności wytrzymałościowych i gibkości. Pomiar wytrzymałości.  

11. Ocena i analiza zdolności zdolności koordynacyjnych. Sterowanie i kontrola czynności ruchowych. Pomiar równowagi.  

12. Ocena i analiza umiejętności elementarnych i specjalnych. Pomiar szybkości reagowania.  

13. Kryteria pomiaru, testy, cechy – zmienne. Analiza wybranych testów. Relatywizacja pomiarów.  

14. Kolokwium nr 2.  

15. Zagadnienia egzaminacyjne. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

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

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

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

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

47 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 5 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 5 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 3 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (47h) 1,6 

Zajęcia o charakterze praktycznym (22 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 Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

wychowanie fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Biomechanika 

Course / group of courses Biomechanics 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 3 Semestr 6 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia 30 1 6 zaliczenie z oceną 

Wykłady 15 1 6 egzamin 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr Andrzej Nosiadek 

Język wykładowy polski 

      

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Znajomość anatomii układu ruchu człowieka 

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 

dysponuje podstawową wiedzą na temat budowy i 
funkcjonowania organizmu człowieka w kolejnych etapach 
ontogenezy, rozumie procesy zachodzące w ciele zdrowego 
człowieka, zna w stopniu podstawowym fizjologię wysiłku 
fizycznego; 

WF1_W05 kolokwium, odpowiedź 

2 
umiejętnie posługuje się podstawowym sprzętem służącym 
ocenie budowy i postawy ciała oraz sprawności motorycznej. 
Potrafi zastosować właściwą metodę badawczą; 

WF1_U02 

wykonanie zadania 

3 
właściwie interpretuje dane liczbowe będące wynikami oceny 
postawy ciała lub sprawności fizycznej lub efektów treningu 
sportowego; 

WF1_U04 

4 
skutecznie prezentuje ustnie wyniki swoich działań, obserwacji, 
badań i przemyśleń; 

WF1_U07 

5 

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 

6 
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) 

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



 

Dane jakościowe 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Sprawozdania z zajęć (prace wykonywane indywidualnie z poszczególnych tematów na zaliczenie). 

Kolokwium 

Warunki zaliczenia 

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

Egzamin semestr 6 - pisemny (test wyboru). 

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

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

Treści programowe (pełny opis) 

Parametry biomechaniczne mięśni, stawów i łańcuchów ruchowych. Składowe obciążeń treningu: praca, moc i czas przerw 
odpoczynkowych a metody treningu. 

Statyczne i dynamiczne formy ruchu, ich kryteria. Środki ciężkości i ich przemieszczenia na lądzie, w wodzie i na śniegu. 
Pomiary sił reakcji oraz pracy i mocy podczas ruchu. 

Topografia momentów sił mięśniowych oraz proces ich treningu. Zasady i specyfika pomiarów parametrów 
biomechanicznych człowieka. 

Spadanie ciał w próżni i w powietrzu. Zmiany prędkości przy działaniu zmiennych w czasie układów sił. Prędkość graniczna 
podczas spadania w powietrzu i jeździe na nartach. Wykresy prędkości ruchu. Reakcja podłoża a rodzaj nawierzchni. Opór 
powietrza, siła nośna. Tarcie w ruchach człowieka. Współczynnik tarcia. Tarcie podczas jazdy na nartach i w ruchach 
lokomocyjnych. Wpływ siły ciężkości na ruch - równia pochyła. Badanie warunków pracy, przystosowanie środowiska pracy 
do właściwości fizycznych i psychicznych człowieka. Optymalizacja warunków wykonywania pracy. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Bober T, Zawadzki J. (2001): Biomechanika układu ruchu człowieka, Wydawnictwo BK Wrocław, 

2. Morecki A., Ekiel J., FidelusK. (1971): Bionika ruchu. PWN, Warszawa, 

3. Nałęcz M., L. Filipczynski, W. Torbicz. (red.). (1990): Biomechanika t.5. Problemy biocybernetyki i inżynierii biomedycznej, 
WKiL. Warszawa, 

4. Nałęcz M., L. Filipczynski, W. Torbicz. (red.). (1990): Biopomiary t.2. Problemy biocybernetyki i inżynierii biomedycznej, 
WKiL. Warszawa, 

5. Tworzydło M. (red.), (1989): Przewodnik do ćwiczeń z biomechaniki i wybrane zagadnienia metrologii. AWF Kraków, 

6. Fidelus K. 1977. Zarys biomechaniki ćwiczeń fizycznych. AWF, Warszawa. 

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 (15h.) + laboratorium (… h) + 
ćwiczenia (30 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (1 h) + udział w egzaminie (1h) 

47 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 5 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 5 



 

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 gimnastyka korekcyjna z odnową biologiczną, 

instruktor sportu, edukacja dla bezpieczeństwa 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne 

Course / group of courses Corrective and compensatory exercises 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 2 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 

[godz.] 
Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia 30 2 2 zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr Beata Nowak 

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. 

dysponuje podstawową wiedzą na temat budowy i 

funkcjonowania organizmu człowieka w kolejnych etapach 

ontogenezy, rozumie procesy zachodzące w ciele zdrowego 

człowieka, zna w stopniu podstawowym fizjologię wysiłku 

fizycznego 

WF1_W05 kolokwium 

2. 

ma podstawową wiedzę na temat nieprawidłowości postawy 

ciała, wie jak rozpoznać podstawowe wady postawy ciała i 

zaburzenia przebiegu ruchu w poszczególnych etapach 

ontogenezy 

WF1_W13 odpowiedź ustna 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 3 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (47h) 1,6 

Zajęcia o charakterze praktycznym (22 h) 0,7 



3. 

ma elementarną wiedzę z zakresu profilaktyki urazów 

sportowych rozróżnia podstawowe metody stosowane w 

rehabilitacji urazów narządu ruchu, posiada podstawową wiedzę 

na temat bezpiecznego prowadzenia ćwiczeń prozdrowotnych 

dla osób w każdym wieku 

WF1_W14 odpowiedź ustna 

4. 

umiejętnie posługuje się podstawowym sprzętem służącym 

ocenie budowy i postawy ciała oraz sprawności motorycznej. 

Potrafi zastosować właściwą metodę badawczą 

WF1_U02 wykonanie zadania 

5. 

prawidłowo identyfikuje potencjał motoryczny, komunikuje się z 

osobami w każdym wieku w celu nauczania, doskonalenia i 

korygowania błędów podstawowych sekwencji ruchowych 

WF1_U05 panel dyskusyjny 

6. 

prawidłowo projektuje,  realizuje  i w razie potrzeby modyfikuje 

program aktywności fizyczne dla indywidualnych podmiotów 

oraz grupy osób w każdym wieku 

WF1_U09 
wykonuje  zadania oraz  

analizuje uzyskane rezultaty 

7. 

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 

8. 
właściwie dokonuje oceny postawy ciała oraz potrafi dobrać i 

przeprowadzić odpowiednie ćwiczenia służące jej skorygowaniu 
WF1_U11 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 

11. 
jest świadomy zasad i norm etycznych obowiązujących 

nauczyciela, trenera, sportowca i kibica 
WF1_K04 dyskusja 

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykład z uwzględnieniem multimediów, dyskusja problemowa, praca w zespole, instruktaż 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

dwa kolokwia zaliczeniowe w semestrze 

Warunki zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, pozytywne oceny z dwóch kolokwiów w semestrze (min. 55% na ocenę 

dst) 

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

Acquainted with the basic concepts of body posture, body posture defects, methods used in their correction, development of 
posture in ontogenesis and changes in body posture during critical periods of posturogenesis. Preparation for independent 
conduct of corrective gymnastics classes based on selected exercises and methods of correcting body posture defects. 

Treści programowe (pełny opis) 

Postawa ciała: rodzaje postawy ciała, postawa prawidłowa a wada postawy, diagnostyka postawy ciała na podstawie 
wzrokowej oceny opartej na metodzie punktowania wg wersji Kasperczyka. 

Charakterystyka wady postawy w płaszczyźnie strzałkowej: (plecy okrągłe, wklęsłe, okrągło-wklęsłe, płaskie) oraz czołowej 
(boczne skrzywienia kręgosłupa). Charakterystyka pozostałych wad: wady klatki piersiowej (klatka kurza i lejkowata), wady 
ustawienia głowy i łopatek, wady kończyn dolnych i stóp ( kolana szpotawe i koślawe, wady chodu, stopa: płaska – 
statyczna, płaska poprzecznie płasko – koślawa, szpotawa, wydrążona,).  

Ćwiczenia praktyczne: nauka i dobór pozycji ułożeniowych, pozycje izolowane i chwiejne, przyjmowania pozycji 
skorygowanej, omówienie przykładowych ćwiczeń korygujących wybraną wadę, przygotowanie przez studentów zestawów 
ćwiczeń i samodzielne prowadzenie zajęć w wybranych wadach postawy ciała. Zastosowanie masażu i wybranych 
elementów terapii manualnej. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Kasperczyk T., (1997), Wady postawy ciała; diagnostyka i leczenie., Wydawnictwo Kasper, Kraków.  
2.   Nowotny J., Saulicz E., (1990), Niektóre zaburzenia ciała i ich korekcja., Wydawnictwo Remark, AWF 

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 (3 h) + udział w egzaminie (… h) 
30 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 12 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 12 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 6 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (30 h) 1,0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (27h) 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 gimnastyka korekcyjna z odnową biologiczną, 
instruktor sportu, edukacja dla bezpieczeństwa 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Edukacja zdrowotna 

Course / group of courses Health education 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 1 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia  15 1 1 zaliczenie z oceną 

wykłady 15 1 1 zaliczenie 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr Beata Nowak 

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. 
zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, nauczania i 
uczenia się; 

WF1_W06 kolokwium 

2. 

legitymuje się ugruntowaną wiedzą na temat zasad zdrowego 
odżywiania, prowadzenia zdrowego trybu życia i zapobiegania 
chorobom cywilizacyjnym rozumie potrzebę edukowania innych 
(uczniów, zawodników, podopiecznych) w tym zakresie; 

WF1_W07 kolokwium 

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

WF1_U07 dyskusja 

4. 
prawidłowo projektuje,  realizuje  i w razie potrzeby modyfikuje 
program aktywności fizycznej dla indywidualnych podmiotów 
oraz grupy osób w każdym wieku; 

WF1_U09 wykonanie zadania 

5. 
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, prezentacja, praca w grupach, przygotowanie referatu (prezentacji) 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

wiedza – kolokwium pisemne z przerobionego materiału, pytania otwarte, konieczne jest otrzymanie minimum 51% punktów 

umiejętności – ocena przygotowanej prezentacji i udział w dyskusji 

kompetencje – obserwacja podczas wykonywania zadań 



Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną w I semestrze zgodnie z kryteriami oceny efektów kształcenia 

Treści programowe (skrócony opis) 

wykształcenie nawyków bezpośrednio lub pośrednio związanych z ochroną i doskonaleniem zdrowia fizycznego i 
psychicznego; wyrabianie odpowiednich sprawności; nastawienie woli i kształtowanie postaw umożliwiających stosowanie 
zasad higieny, skutecznej pielęgnacji, zapobiegania chorobom i leczenia; pobudzanie pozytywnego zainteresowania 
sprawami zdrowia w wyniku epizodycznego i systematycznego wzbogacania i pogłębiania wiedzy o sobie oraz o prawach 
rządzących zdrowiem publicznym. 

Contents of the study programme (short version) 

developing habits directly or indirectly related to the protection and improvement of physical and mental health; developing 
appropriate skills; setting the will and shaping attitudes enabling the application of hygiene principles, effective care, disease 
prevention and treatment; stimulating positive interest in health issues as a result of episodic and systematic enrichment and 
deepening of knowledge about oneself and about the laws governing public health. 

Treści programowe (pełny opis) 

1. Definicja zdrowia, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz współczesne podejście do problematyki zdrowia. 
2. Podstawowe pojęcia ekologiczne: populacja, zasoby przyrody, ekosystem, działania na rzecz ochrony środowiska. 
3. Wskaźniki zdrowia (długość życia, „jakość życia”, poziom odżywienia, współczynniki chorobowości i umieralności). 
4. Czynniki warunkujące zdrowie – genetyczne i środowiskowe (biologiczne, społeczne i ekonomiczne). 
5. Wielosektorowe i wielodyscyplinarne podejście do problemów edukacji zdrowotnej i ekologicznej. 
6. Zachowania prozdrowotne (prawidłowa dieta, ekologia żywienia, aktywność ruchowa, znaczenie wypoczynku i rekreacji, 

umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach (kontrola poziomu stresu). 
7. Zachowania antyzdrowotne (nikotynizm, alkoholizm, narkomania, ryzykowne zachowania seksualne). 
8. Pojęcia zdrowego stylu życia. 
9. Ekologia środowiska nauki i pracy. 
10. Pojęcie choroby cywilizacyjnej oraz podstawowe informacje na temat czynników ryzyka 
a. choroby układu krążenia (palenia papierosów, niewłaściwa dieta, brak ruchu, otyłość, stres) 
b. nowotwory (nowotwory tytonio- i dietozależne) 
c. choroby psychiczne 
d. wypadki i urazy. 
11. Założenia wybranych programów zdrowotnych i ekologicznych - zdrowa szkoła, zdrowe miasto (miasteczko, gminy), 

szkoły i miasta promujące zdrowie, przykłady prowadzonych w Polsce programów, np. Łódź – Zdrowe Miasto. 
12. Edukacja zdrowotna i ekologiczna w mediach (przykłady programów i dużych akcji informacyjnych, np. „Alkohol zabiera 

wolność”, „Narkotyki stop”, „Sprzątanie świata”).  
13. Internet w edukacji zdrowotnej i ekologicznej. 
14. Formy i metody stosowane w edukacji zdrowotne i ekologicznej: metoda organizacji środowiska, przekazu wiedzy, 

pobudzania zachowań sprzyjających zdrowi, metoda utrwalania pożądanych zachowań i przyzwyczajeń zdrowotnych, 
metody aktywizujące (np. drama, techniki twórczego myślenia, konkursy).  

15. Scenariusze zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej i ekologicznej (przykłady scenariuszy dla różnych grup wiekowych). 
16. Wsparcie społeczne, grupy samopomocowe i ruchy proekologiczne. 

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

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Karski J. (1999): Promocja zdrowia. IGNIS, Warszawa. 

2. Marcinkowski J.T. (1997): Podstawy higieny. Volumed, Warszawa. 

3.  Woynarowska B. (1999): Program edukacji zdrowotnej. LIDER, Warszawa. 

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 (15 h.) + laboratorium (… h) + 
ćwiczenia (15 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (1 h)  

31 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 10 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 10 



 
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  Emisja głosu 

Course / group of courses Voice emission 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 1 Rodzaj zajęć1  

Rok studiów 3 Semestr 5 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia 15 1 5 zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący mgr Stanisław Świder 

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

WF1_U07 wykonanie zadania 

2 
właściwie ocenia swoją wiedzę i kompetencje; wie, kiedy 
zasięgnąć opinii specjalisty lub osoby bardziej doświadczonej; 

WF1_K01 obserwacja 

  

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 9 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 

Liczba punktów ECTS 

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

Zajęcia o charakterze praktycznym (11 h) 0,4 



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Ćwiczenia: ćwiczenia praktyczne obejmujące analizę i interpretację zjawisk z zakresu emisji głosu i kultury żywego słowa. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Ćwiczenia: kolokwia ustne z zakresu emisji głosu i kultury żywego słowa. 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie wszystkich kolokwiów. 

Treści programowe (skrócony opis) 

ćwiczenia: Praktyczna emisja głosu z uwzględnieniem zjawisk z zakresu kultury żywego słowa. 

Contents of the study programme (short version) 

Selected issues of articulational phonetics. Correct voice emission – rules, exercises of correct voice emission. Respiratory 
and phonatry exercises.  

Treści programowe (pełny opis) 

Metodyczna praca pozyskiwania autoświadomości, w sztuce bycia sugestywnym i przekonywującym.  

Głos jako źródło i podstawa ludzkiej ekspresji i mowy żywej.  

W ramach Zajęć realizowane są następujące zagadnienia: 

1. Przedstawienie budowy oraz działania aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego z punktu widzenia ich 
optymalnego wykorzystania w zawodowej pracy głosem. 

2. Ćwiczenia odpowiedniej do mówienia postawy ciała. 

3. Wypracowanie umiejętności rozluźniania obszarów ciała odpowiedzialnych za tworzenie głosu. 

4. Ćwiczenia oddechowe: oddychanie przeponowo - żebrowe, podparcie oddechowe, wydłużanie i wyrównywanie fazy 
wydechowej. 

5. Ćwiczenia fonacyjne: miękki atak dźwięku, wykorzystanie rezonatorów. 

6. Ćwiczenia artykulacyjne. 

7. Praca nad techniką mowy. 

8. Praca z tekstem. 

9. Głos jako narzędzie pracy nauczyciela. Elementy autoprezentacji. 

10. Higiena pracy głosem 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Bednarek J. D., Ćwiczenia wyrazistości mowy, Wrocław 2002. 

2. Ciecierska-Zajdel B., Trening głosu, Warszawa 2012. 

3. Emisja głosu nauczyciela, red. M. Przybysz-Piwko, Warszawa 2006. 

4. Gawęda K., Łazewski J., Uczymy się poprawnej wymowy, Warszawa 1995. 

5. Linklater K., Uwolnij swój głos, Kraków 2012. 

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

16 



Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 9 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 3 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 2 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (16 h) 0,5 

Zajęcia o charakterze praktycznym (10 h) 0,3 

 
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  Podstawy turystyki i rekreacji 

Course / group of courses Basics of tourism and recreation 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 1 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 1 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykład 15 1 1 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący mgr Przemysław Markowicz 

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 

dysponuje fachową wiedzą na temat roli turystyki i rekreacji w 
życiu człowieka, rozumie podstawowe pojęcia związane z 
turystyką i rekreacją, zna zasady podejmowania aktywności 
fizycznej, której celem jest zwiększanie wydolności organizmu i 
podnoszenie jakości życia; 

WF1_W09 
Kolokwium,  

test wyboru z rekreacji, test 
wyboru z turystyki 

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

WF1_U07 
Wykonanie zadania  
Praca zaliczeniowa 

3 
prawidłowo projektuje,  realizuje  i w razie potrzeby modyfikuje 
program aktywności fizyczne dla indywidualnych podmiotów 
oraz grupy osób w każdym wieku; 

WF1_U09 wykonanie zadania 

4 posiada umiejętności pedagogiczne związane z prowadzeniem 
procesu nauczania; 

WF1_U12 obserwacja 

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

WF1_U16 obserwacja 

6 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, 
- 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.  

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.  

Ocena dobra: student opanował wszystkie zagadnienia teoretyczne dotyczące rekreacji i 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 i rekreacji. 

Treści programowe (skrócony opis) 

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

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. 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. 

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

16 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 7 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 4 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 3 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 

 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (16 h) 0,5 

Zajęcia o charakterze praktycznym (4 h) 0,1 

 
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 

Kierunek studiów 
 

Wychowanie fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Teoria sportu 

Course / group of courses Theory of sport 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 3 Semestr 6, 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia 30 1 6 
Zaliczenie z oceną 

 

Wykłady 15 1 6 Egzamin 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr Piotr Kuczek 

Język wykładowy polski 

 



Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Podstawowe efekty uczenia się nabyte na zajęciach takich jak fizjologia, antropomotoryka, psychologia, biochemia. 

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 

zna istotne pojęcia z zakresu kultury fizycznej, posiada 
podstawową wiedzę na temat miejsca kultury fizycznej w historii, 
i w systemie nauk oraz jej związków z naukami pokrewnymi, zna 
wychowawcze i  społeczno-kulturowe wartość kultury fizycznej; 

WF1_W01 
Egzamin, kolokwium 

pisemne, wypowiedź ustna 

2 

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 
Egzamin, kolokwium 

pisemne, wypowiedź ustna 

3 
właściwie interpretuje dane liczbowe będące wynikami oceny 
postawy ciała lub sprawności fizycznej lub efektów treningu 
sportowego; 

WF1_U04 
Wykonanie zadania 

4 
prawidłowo identyfikuje potencjał motoryczny, komunikuje się z 
osobami w każdym wieku w celu nauczania, doskonalenia i 
korygowania błędów podstawowych sekwencji ruchowych; 

WF1_U05 
Wykonanie zadania 

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

WF1_U07 
Wykonanie zadania 

6 
prawidłowo projektuje,  realizuje  i w razie potrzeby modyfikuje 
program aktywności fizyczne dla indywidualnych podmiotów oraz 
grupy osób w każdym wieku; 

WF1_U09 
Wykonanie zadania 

7 

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 

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  

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

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

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

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

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie na pozytywną oceną pisemnych kolokwiów, egzamin pisemny semestr.  

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

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

Treści programowe (pełny opis) 

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



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 ( 45h) + inne (1h) + konsultacje z prowadzącym (… h) + udział w egzaminie (1h) 

47 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 7 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 4 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 2 

Inne 0 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (47h) 1,6 

Zajęcia o charakterze praktycznym (20h) 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 Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

wychowanie fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Gimnastyka - kobiety 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 8 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1,2 Semestr 1,2,3,4 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia 60 4 1,2 zaliczenie z oceną 

Ćwiczenia 60 4 3,4 zaliczenie z oceną, egzamin 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr Renata Błyszczuk 

Język wykładowy polski 

   

 
 
 
 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

 
1. Ronikier A., (2001): Fizjologia sportu, Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa, 
2. Sozański H. red, (1999): Podstawy teorii treningu sportowego, Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa, 
3. Trzaskoma Z., Trzaskoma Ł., (2001): Kompleksowe zwiększanie siły mięśniowej sportowców, Centralny Ośrodek 

Sportu, Warszawa, 
4. Schepard R. (2000) Endurance In Sport, Marston 



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 

11 

legitymuje się ugruntowaną wiedzę na temat zasad zdrowego 
odżywiania, prowadzenia zdrowego trybu życia i zapobiegania 
chorobom cywilizacyjnym rozumie potrzebę edukowania innych 
(uczniów, zawodników, podopiecznych) w tym zakresie; 

WF1_W01 odpowiedź ustna, kolokwium 

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

WF1_W11 
wykonanie zadania 

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

WF1_U01 
wykonanie zadania 

4 
prawidłowo identyfikuje potencjał motoryczny, komunikuje się z 
osobami w każdym wieku w celu nauczania, doskonalenia i 
korygowania błędów podstawowych sekwencji ruchowych; 

WF1_U05 wykonanie zadania 

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

WF1_U06 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 ocenia swoją wiedzę i kompetencje; wie, kiedy 
zasięgnąć opinii specjalisty lub osoby bardziej doświadczonej; 

WF1_K01 obserwacja 

8 

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

WF1_K02 obserwacja 

9 
jest świadomy zasad i norm etycznych obowiązujących 
nauczyciela, trenera, sportowca i kibica; 

WF1_K04 obserwacja 

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

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

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

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

Warunki zaliczenia 

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

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

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

Treści programowe (pełny opis) 

Technika wykonania i metodyka nauczania podstawowych ćwiczeń gimnastycznych. Wykonanie układów ćwiczeń na ścieżce 
gimnastycznej, drążku i równoważni. 

Ćwiczenia porządkowo-dyscyplinujące. Ćwiczenia kształtujące wolne, z przyborami typowymi i nietypowymi, ze 
współćwiczącym, na ławeczkach, przy drabinkach i do muzyki. 

Ćwiczenia na ławeczkach i równoważni: wejścia, wyskoki, przejścia, pozycje równoważne, siady, leżenia obroty, piruety, 
zejścia i zeskoki.  

Ćwiczenia w zwisach i podporach: wymyk i odmyk na drążku, zwis przewrotny i przerzutny, wspieranie kroczne, kołowroty. 

Ćwiczenia zwinnościowo- akrobatyczne: przewroty w przód i tył, stanie na głowie, przedramionach i ramionach, przerzuty w 
przód i bokiem, wychwyty z głowy i z karku. 

Ćwiczenia dwójkowe i wieloosobowe. Wolne przewroty lotne. Przewroty dwójkowe tzw. ”czołg”. 

Skoki przez kozła i skrzynię: rozkroczny, kuczny, zawrotny, odwrotny. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Cichalewska A., Kolarczyk E. (1999): Ćwiczenia kształtujące dziewcząt, cz. I i II, Kraków, AWF 

2. Drobnik A. i współ.(1998): Gimnastyka. Bydgoszcz, Wydawnictwo Sportowe 

3. Jezierski R., Rybicka A.,(1997): Gimnastyka – teoria i metodyka, Wrocław, AWF 

4. Karkosz K.,(1993): Gimnastyka, Katowice, AWF 

5. Kuźmińska O.,(1985):Gimnastyka jazzowa, Warszawa, Sport i Turystyka 

6. Mazurek L.,(1980):Gimnastyka podstawowa, Warszawa, Sport i Turystyka 

7. Mieczkowski T.,(1997):Nauczanie akrobatyki, tom I i II, Szczecin 

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

121 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 50 



Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 50 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 19 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 240 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (121h) 4,0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (156h) 4,2 

 
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  gimnastyka mężczyzn 

Course / group of courses gymnastics men 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 8 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1,2 Semestr 1,2,3,4 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia,  120 8 1,2,3,4 zaliczenia z oceną i egzamin  

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 

ma uporządkowaną wiedzę obejmującą terminologię, 
systematykę, teorię i metodykę nauczania gimnastyki, zna 
przepisy na poziomie szkolnego gimnastycznego 
współzawodnictwa sportowego obowiązującego  w oświacie. 

WF1_W08 
WF1_W11  

kolokwium, odpowiedź ustna 

2 

prezentuje ponadprzeciętny poziom sprawności ruchowej. 
Posiada umiejętności techniczne i ruchowe w zakresie 
gimnastyki podstawowej, umożliwiające prezentowanie 
prawidłowej techniki ruchu. 

WF1_U01 
WF1_U05 
WF1_U06 
WF1_U10 

wykonanie układów ćwiczeń  

3 
realizuje czynności zawodowe z zachowaniem zasad higieny i 
bezpieczeństwa pracy, tworzy wzory właściwego postępowania, 
przestrzega norm etycznych. 

WF1_K01 
WF1_K02 
WF1_K04 

obserwacja 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

• wykład klasyczny;   

• objaśnienie, instruktaż, pokaz; 

• metody: ekspresji ruchowej, zabawowa, analityczna, syntetyczna i mieszana; 

• praca indywidualna, mentalna i samokształcenie 



Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Aktywność studenta na zajęciach, kolokwia, realizacja indywidualnych i grupowych układów ćwiczeń, egzamin w formie 
pisemnej - pytania  otwarte. 
Ocena efektów uczenia się na podstawie:  
- frekwencji zgodnej z Regulaminem studiów w PWSZ; 
- zaliczenia kolokwium lub egzaminu 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 obowiązkowych układów ćwiczeń z wzorcem ruchowym oraz opracowanych konspektów zajęć z 
wzorem: 

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

Szczegółowe wymagania i kryteria oceny prezentowane są na pierwszych zajęciach. 

Warunki zaliczenia 

Frekwencja, zaliczenia cząstkowe z kolokwiów oceniających poziom wiedzy, praktyczne zaliczenie różnych układów ćwiczeń 
obowiązkowych i dowolnych. Samodzielne  przygotowanie i powadzenie części jednostki lekcyjnej (sem. III) i całości 
jednostki lekcyjnej (sem. IV). Egzamin pisemny - pytania otwarte 

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

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

Treści programowe (pełny opis) 

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

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Jezierski R., Rybicka A. 2002. Gimnastyka – Teoria i metodyka. AWF, Wrocław  
2. Karkosz K. 1997. Gimnastyka. Systematyka, technika i metodyka wybranych ćwiczeń. AWF, Katowice.  
3. Nowak. M. 1995. Gimnastyka przy muzyce w szkole. Warszawa.  
4. Polak E. 2002. Gimnastyka. Wyd. UR.  

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

121 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 50 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 50 



Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 19 

Inne 0 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 240 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (121 h) 4,0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (156 h) 5,2 

 
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  Gry i zabawy ruchowe 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 8 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 1 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 

[godz.] 
Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia 30 2 1 zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr Renata Błyszczuk 

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 

rozporządza wiedzą na temat higieny i bezpieczeństwa pracy, 

jest przygotowany do bezpiecznego, odpowiedzialnego 

poprowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych; 

WF1_W11 odpowiedź ustna 

2 

legitymuje się ponadprzeciętnym poziomem sprawności 

fizycznej oraz posiada umiejętności techniczne i ruchowe w 

zakresie podstawowych dyscyplin sportowych; 

 

WF1_U01 

 

odpowiedź ustna 

3 
prawidłowo sędziuje podstawowe dyscyplin sportu na poziomie 

szkolnej rywalizacji dzieci i młodzieży; 

 

WF1_U06 

 

odpowiedź ustna 

4 

prawidłowo projektuje,  realizuje  i w razie potrzeby modyfikuje 

program aktywności fizyczne dla indywidualnych podmiotów 

oraz grupy osób w każdym wieku; 

 

    WF1_U09 

 

odpowiedź ustna 



5 

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 

6 
właściwie ocenia swoją wiedzę i kompetencje; wie, kiedy 
zasięgnąć opinii specjalisty lub osoby bardziej doświadczonej; 

 

WF1_K01 
obserwacja 

7 
okazuje szacunek współpracownikom, zawodnikom, 
podopiecznym, uczniom; zwraca uwagę na zachowanie swoich 
podopiecznych, okazując wyrozumiałość dla ich słabości i 
problemów; 

 

WF1_K02 

 

obserwacja 

8 
współpracuje w zespole, wykorzystując własne możliwości oraz 
możliwości każdego z członków grupy do osiągnięcia wspólnie 
postawionych celów; 

 

WF1_K03 

 

obserwacja 

9 
jest świadomy zasad i norm etycznych obowiązujących 
nauczyciela, trenera, sportowca i kibica; 

 

WF1_K04 

 

obserwacja 

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody prowadzenia lekcji: odtwórcze (naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła), usamodzielniające(zabawowo naśladowcza, 
zabawowo klasyczna, bezpośredniej celowości ruchu) 

twórcze (ruchowej ekspresji twórczej – improwizacji, opowieści ruchowej ) 

Przekazywania wiadomości: pokaz, wykład –film szkoleniowy, prezentacja multimedialna. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Kolokwium pisemne 

Ocena konspektu lekcji - Zabawy i gry ruchowe  

Samodzielne prowadzenie części lekcji. 

Warunki zaliczenia 

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

konspektu lekcji. 

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

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

Treści programowe (pełny opis) 

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

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

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

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

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

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

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 (1h) + udział w egzaminie (… h) 
30 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 12 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 12 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 6 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 



Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (30h) 1,0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (27h) 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  Historia kultury fizycznej 

Course / group of courses History of physical culture 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 1 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

W 15 1 1 Egzamin 

Ć 30 2 1 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr hab. Andrzej Nowakowski prof. PWSZ 

Język wykładowy Polski 

      

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Ogólna znajomość podstawowych zagadnień z zakresu historii Polski i powszechnej 

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. 

Zna istotne pojęcia z zakresu kultury fizycznej, posiada 
podstawowa wiedzę na temat miejsca kultury fizycznej w historii 
i w systemie nauk oraz jej związków z naukami pokrewnymi, zna 
wychowawcze i społeczno-kulturowe wartości kultury fizycznej 

WF1_W01 Np. kolokwium 

2. 
Ma ugruntowana wiedzę na temat ewolucji kultury fizycznej i 
rozumie jej znaczenie w kontekście wychowania, społeczno-
kulturowego oraz filozoficznego rozwoju ludzkości 

WF1_W02 
Np. odpowiedź ustna i 

dyskusja 

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

WF1_U07 wykonanie zadania 

4 
umiejętnie przedstawia w formie pisemnej program 
zamierzonych działań oraz dokumentuje wyniki pracy swojej lub 
zespołu, zgodnie z wymaganiami instytucji oświatowych; 

WF1_U08 wykonanie zadania 

5 
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) 

Wykłady, wykład interaktywny, grupy dyskusyjne, metody poglądowe, prezentacje multimedialne, indywidualne wycieczki 
edukacyjne (Park Strzelecki, Bractwo Kurkowe, siedziba „Sokoła” w Tarnowie itp.). 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 



  

Znajomość całości materiału dydaktycznego, aktywne uczestnictwo w zajęciach (udział w dyskusji, opracowanie referatu). 
Dwa pisemne kolokwia w ciągu semestru. 

Warunki zaliczenia 

Zgodnie z oceną, na którą składają się oceny cząstkowe uzyskanie w trakcie semestru (średnia ocen z kolokwiów, 
odpowiedzi ustnych i prac pisemnych).   

Treści programowe (skrócony opis) 

Prezentacja dorobku polskiej i światowej kultury fizycznej od czasów antycznych, do współczesności, przynajmniej do 
przemian ustrojowych w Polsce i w Europie środkowej w 1989 r. 

Contents of the study programme (short version) 

Familiarizing with the history of physical culture, presenting many various system of human physical activity and their 
importance for contemporary times. 

Treści programowe (pełny opis) 

Kultura fizyczna w epoce antycznej (Babilonia, Indie, Chiny, Japonia, Egipt, Grecja, Rzym). Aktywność fizyczna w epoce 
średniowiecza, renesansu i baroku. Aktywność fizyczna i jej przejawy w epoce oświecenia z uwzględnieniem Polski 
(Collegium Nobilium, Szkoła Rycerska, KEN). Kultura fizyczna w Polsce i Europie w XIX w. ze szczególnym uwzględnieniem 
ruchu sokolego i innych towarzystw sportowych. System gimnastyki szwedzkiej i niemieckiej. Początki zorganizowanego 
sportu wyczynowego. Kultura fizyczna w dwudziestoleciu międzywojennym w Europie i Polsce (działalność państwa i 
organizacji sportowych). Osiągnięcia sportu polskiego w latach 1918-1939. Działalność Państwowego Urzędu WF i PW. 
Straty polskiego sportu w kresie wojny i okupacji. Rozwój kultury fizycznej w Polsce w nowych warunkach w latach 1945-
1989. Nowe możliwości kultury fizycznej po 1989 r. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1.Gaj J., Hądzelek K., (1997): Dzieje kultury fizycznej w Polsce, Poznań. 

2.Gaj J., Woltmann B, (1999): Zarys historii sportu w Polsce 1867-1997, Gorzów Wielkopolski. 

3.Wroczyński R. (2014): Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Poznań.  

 



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

47 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 20 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 17 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 6 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (47 h) 1,6 

Zajęcia o charakterze praktycznym (30 h) 1,0 

 
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  Koszykówka 

Course / group of courses Basketball 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 1,2 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ĆP 30 2 1 Zaliczenie z oceną 

ĆP 30 2 2 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący mgr Janusz Stawarz 

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 wiedzę  z zakresu zagadnień związanych            z 
koszykówką, posiada wiedzę i umiejętności do nauczania 
koszykówki  - ma uporządkowaną wiedzę obejmującą 
znajomość terminologii koszykarskiej, metod i form nauczania 
techniki gry w koszykówkę na poszczególnych etapach rozwoju i 
szkolenia, zna przepisy  

WF1_W08 
 kolokwium 

2 
posiada wiedzę na temat higieny i bezpieczeństwa pracy, jest 
przygotowany do bezpiecznego                i odpowiedzialnego 
prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych 

WF1_W11 
 

3 
legitymuje się ponadprzeciętnym poziomem sprawności 
fizycznej oraz posiada umiejętności techniczne i ruchowe w 
zakresie koszykówki 

WF1_U01 
obserwacja 

4 
prawidłowo identyfikuje potencjał motoryczny, komunikuje się z 
osobami w każdym wieku w celu nauczania doskonalenia i 
korygowania błędów podstawowych sekwencji ruchowych 

WF1_U05 
obserwacja 

5 prawidłowo sędziuje mecze koszykówki na poziomie szkolnej 
rywalizacji 

WF1_U06 
wykonanie zadania 

6 

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

WF1_U10 
wykonanie zadania 

7 
właściwie ocenia swoją wiedzę i kompetencje wie zasięgnąć 
opinii specjalisty lub osoby bardziej doświadczonej 

WF1_K01 
  

obserwacja 

8 
okazuje szacunek współpracownikom, zawodnikom, uczniom, 
zwraca uwagę na zachowanie podopiecznych, wykazując 
zrozumiałość dla ich słabości i problemów 

WF1_K02 
 

obserwacja 

 

9 

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

WF1_K03 
 

obserwacja 

10 jest świadomy zasad i norm etycznych obowiązujących 
nauczyciela, trenera, sportowca, kibica 

WF1_K04 obserwacja 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

- objaśnienie (wyjaśnienie, omówienie), 
- metoda podająca (wykład, wykorzystanie środków audiowizualnych), 
- metoda sytuacyjna ( prezentacja techniki wykonania poprzez metody praktycznego wykonania), 
- metody aktywizujące, 
- samokształcenie studentów.                                                                                

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Sprawdzian praktyczny i teoretyczny pod koniec semestru I, II.  

Sprawdzian praktyczny - ocena umiejętności na podstawie obserwacji poprawności wykonania elementów techniki 
koszykówki.  

 Sprawdzian teoretycznej wiedzy zagadnień techniki wykonania i metodyki nauczania poszczególnych elementów techniki 
koszykarskiej oraz znajomości przepisów gry. 

Obecność  na zajęciach zgodnie z regulaminem studiów PWSZ w Tarnowie. 

Warunki zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia jest brak nieusprawiedliwionych nieobecności oraz ocena pozytywna ze wszystkich sprawdzianów. 

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

Acguainted with the basketball terminology and issues relating teaching basketball at different stages of development and 
training. Acguainted with the basketball rules and tactical assumptions of the game in offense and defense. 

Treści programowe (pełny opis) 

Rys historyczny powstania i rozwoju koszykówki. Zasady, metody i formy stosowane         w nauczaniu techniki i taktyki 
koszykarskiej. Nauczanie elementów techniki - poruszania się po boisku bez piłki, chwytów, podań, kozłowania, rzutów do 
kosza, zbierania piłki             z tablicy w ataku i obronie, wyszkolenia technicznego w obronie. Metodyka i zasób ćwiczeń w 
nauczaniu wyżej wymienionych elementów techniki. Wykorzystanie gier             i zabaw w nauczaniu techniki koszykarskiej. 



Technika zespołowego ataku i sposobów gry w obronie – metodyka nauczania. Opracowywanie konspektów lekcyjnych z 
koszykówki lub planu treningowego. Prowadzenie zajęć według opracowanych konspektów. Planowanie i organizacja pracy 
w różnych grupach wiekowych oraz sposoby kontroli jej efektów. Przepisy gry w koszykówkę – interpretacja i praktyczne ich 
zastosowanie w grze. Sposoby organizacji rozgrywek i turniejów. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Huciński T. – Vademecum koszykówki. Warszawa 1996 rok COS Warszawa, 
2. Arlet T. – Koszykówka. Podstawy techniki i taktyki gry. Kraków 2001 rok, 
3. Dembiński J .– Koszykówka Wyższa Szkoła – Edukacja w Sporcie – 2011 rok, 
4. Huciński T. – Koszykówka dla trenerów, nauczycieli i studentów                  Wrocław 2001 rok, 
5. Litkowycz R., Olex- Zarychta D.  – Uczymy grać w koszykówkę . AWF Katowice 2006 rok, 
6. Przepisy gry w koszykówkę PZKosz Warszawa 2010 rok 

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 (60h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym ( h) + udział w egzaminie (.. h) 

60 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 25 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 25 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 10 

Inne 0 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (60h) 2,0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (70h) 2,3 

 
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 

Kierunek studiów 
 

Wychowanie fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Lekkoatletyka 

Course / group of courses Athletics 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 6 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2,3 Semestr 3,4,5,6, 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ĆP 15 1 3 Zaliczenie z oceną 

ĆP 30 2 4 Zaliczenie z oceną 

ĆP 30 1 5 Zaliczenie z oceną 

ĆP 30 2 6 
Zaliczenie z oceną 

Egzamin  

Koordynator dr Beata Nowak 



Prowadzący 
dr Piotr Kuczek 
dr Renata Błyszczuk 

Język wykładowy polski 

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Studenci spełniają je z chwilą ukończenia procedury rekrutacyjnej i przyjęciu ich na ten kierunek studiów. 

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 
Egzamin, kolokwium 

pisemne, wypowiedź ustna 

2 

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

WF1_W11 
Kolokwium pisemne, 

wypowiedź ustna 

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

WF1_U01 
Sprawdzian praktyczny 

Wykonanie zadania 

4 
prawidłowo identyfikuje potencjał motoryczny, komunikuje się z 
osobami w każdym wieku w celu nauczania, doskonalenia i 
korygowania błędów podstawowych sekwencji ruchowych; 

WF1_U05 
Sprawdzian praktyczny 

Wykonanie zadania 

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

WF1_U06 
Sprawdzian praktyczny 

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

WF1_K01 
obserwacja 

8 

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

WF1_K02 

obserwacja 

9 jest świadomy zasad i norm etycznych obowiązujących 
nauczyciela, trenera, sportowca i kibica; 

WF1_K04 
obserwacja 



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 ( 105h) + inne (…h) + konsultacje z prowadzącym (… h) + udział w egzaminie (1h) 

106 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 25 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 35 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 14 

Inne 0 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 180 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (106 h) 3,5 

Zajęcia o charakterze praktycznym (116h) 3,9 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

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

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

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

Warunki zaliczenia 

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

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

Acquainting with all kinds of  the mastery of basic and athletic events. Explore the potential use of athletic training at school 
and sports club 

Treści programowe (pełny opis) 

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

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

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



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 gimnastyka korekcyjna z odnową biologiczną oraz 
instruktor sportu/profil praktyczny  

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Metodyka wychowania fizycznego 

Course / group of courses Physical education methodology 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 8 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1,2 Semestr 2,3,4 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykłady  30 1 2,3 Egzamin 

Ćwiczenia laboratoryjne  75 3 2,3,4 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr hab. Eligiusz Madejski  prof. PWSZ 

Prowadzący dr hab. Eligiusz Madejski  prof. PWSZ 
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 

zna istotne pojęcia z zakresu kultury fizycznej, posiada 
podstawową wiedzę na temat miejsca kultury fizycznej w historii, 
i w systemie nauk oraz jej związków z naukami pokrewnymi, zna 
wychowawcze i  społeczno-kulturowe wartość kultury fizycznej; 
posiada zaawansowaną wiedzę na temat wychowania i 
kształcenia, zna istotną terminologię związaną z 
psychofizycznym i społecznym rozwojem człowieka; 
zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, nauczania i 
uczenia się; 
 

WF1_W01 
WF1_W03 
WF1_W06  

 

 

2 

skutecznie prezentuje ustnie wyniki swoich działań, obserwacji, 
badań i przemyśleń; 
prawidłowo projektuje,  realizuje  i w razie potrzeby modyfikuje 
program aktywności fizyczne dla indywidualnych podmiotów 
oraz grupy osób w każdym wieku; 
posiada umiejętności pedagogiczne związane z prowadzeniem 
procesu nauczania; 
 

WF1_U07 
WF1_U09  
WF1_U12 

 

3 

właściwie ocenia swoją wiedzę i kompetencje; wie, kiedy 
zasięgnąć opinii specjalisty lub osoby bardziej doświadczonej; 
okazuje szacunek współpracownikom, zawodnikom, 
podopiecznym, uczniom; zwraca uwagę na zachowanie swoich 
podopiecznych, okazując wyrozumiałość dla ich słabości i 
problemów; 

WF1_K01 
WF1_K02 

 

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

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

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

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

Warunki zaliczenia 

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

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

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

Treści programowe (pełny opis) 

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



Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Bielski J. 2005. Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków. 
2. Janikowska – Siatka M. 2006. Materiały pomocnicze do ćwiczeń z metodyki wychowania fizycznego. Wydawnictwo 

Skryptowe AWF, Kraków, nr 51. 
3. Madejski E., Węglarz J. 2018. Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego. Oficyna 

Wydawnicza „Impuls”, Kraków.   
4. Maszczak T. 2004. Metodyka wychowania fizycznego. Wydawnictwo AWF, Warszawa. 
5. Strzyżewski S. 2013. Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej. WSiP, 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 (30 h.) + laboratorium (… h) + 
ćwiczenia (75 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (1h) + udział w egzaminie (1 h) 

107 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 45 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 50 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 38 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 240 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (107 h) 3,6 

Zajęcia o charakterze praktycznym (100 h) 3,3 

 

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  Organizacja i prawo w oświacie 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 1 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 3 Semestr 6 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

wykłady 15 1 6 zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak  

Prowadzący dr hab. Andrzej Nowakowski prof. PWSZ 

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 

prezentuje zaawansowaną wiedzę o rozwoju psychicznym 
człowieka rozumie prawidłowości rządzące związkami 
interpersonalnymi i społecznymi, zachodzące między nimi 
relacje i zakłócenia 

WF1_W04 odpowiedź 

2 
włada podstawową wiedzę z zakresu prawa i organizacji w 
szkolnictwie, sporcie i kulturze fizycznej oraz z zakresu praw 
autorskich i własności przemysłowej 

 

WF1_W10 
odpowiedź 

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

WF1_U07 wykonanie zadania 

4 
umiejętnie przedstawia w formie pisemnej program 
zamierzonych działań oraz dokumentuje wyniki pracy swojej lub 
zespołu, zgodnie z wymaganiami instytucji oświatowych 

 

WF1_U08 

 

wykonanie zadania 

5 
prawidłowo dobiera obciążenia treningowe oraz środki i metody 
pracy szkoleniowej w zależności od sprawności fizycznej 
podopiecznych 

 

WF1_U21 

 

wykonanie zadania 

6 
właściwie ocenia swoją wiedzę i kompetencje; wie, kiedy 
zasięgnąć opinii specjalisty lub osoby bardziej doświadczonej; 

 

WF1_K01 
obserwacja 

7 
jest świadomy zasad i norm etycznych obowiązujących 
nauczyciela, trenera, sportowca i kibica 

 

WF1_K04 

 

obserwacja 

8 
uczestniczy w różnych formach życia kulturalnego, potrafi 
oceniać je oraz wykorzystać w kontekście przedsiębiorczości i 
rozwoju różnych placówek oświatowych 

 

WF1_K05 

 

obserwacja 

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykład konwersatoryjny, warsztaty, ćwiczenia, prezentacje Power Point, filmy edukacyjne 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Kolokwia pisemne, ustne odpowiedzi, samodzielne opracowania tematów 

Warunki zaliczenia 

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

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

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

Treści programowe (pełny opis) 

Organizacja systemu oświaty oraz zadania szkół i placówek oświatowych.  

Wychowanie i kształcenie jako proces rozwoju. Plany i aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów. 

Szkoły publiczne i niepubliczne. Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki.  

Zarządzanie szkołami i placówkami  oświatowymi. Kompetencje ministra, kuratora, organu prowadzącego, dyrektora, rady 
pedagogicznej w szkołach publicznych i niepublicznych. 

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.  

Społeczne organy w systemie oświaty – ich kompetencje.  

Zakładanie, łączenie i likwidacja szkół i placówek. Finansowanie szkół i placówek publicznych.  

Szkoły i placówki niepubliczne. 

Kształcenie zawodowe i ustawiczne.  

Organizacja procesu wychowawczego i dydaktycznego. 

Dopuszczalne formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Podstawowe zasady i przepisy bhp i ergonomii 
podczas zajęć wychowania fizycznego (kultury fizycznej) na terenie szkoły i poza szkołą. 

Zadania i obowiązki nauczyciela, ochrona pracy i ochrona prawna. Ocena pracy. 

Prawo autorskie jako zabezpieczenie interesów majątkowych twórców oraz wydawców. 

Ochrona własności przemysłowej: projektów wynalazczych (w tym: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów 
przemysłowych) znaków towarowych. Prawa autorskie w sieci. Utwory pracownicze. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Organizacja systemu oświaty oraz zadania szkół i placówek oświatowych.  

Wychowanie i kształcenie jako proces rozwoju. Plany i aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów. 

Szkoły publiczne i niepubliczne. Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki.  

Zarządzanie szkołami i placówkami  oświatowymi. Kompetencje ministra, kuratora, organu prowadzącego, dyrektora, rady 
pedagogicznej w szkołach publicznych i niepublicznych. 

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.  

Społeczne organy w systemie oświaty – ich kompetencje.  

Zakładanie, łączenie i likwidacja szkół i placówek. Finansowanie szkół i placówek publicznych.  

Szkoły i placówki niepubliczne. 

Kształcenie zawodowe i ustawiczne.  



Organizacja procesu wychowawczego i dydaktycznego. 

Dopuszczalne formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Podstawowe zasady i przepisy bhp i ergonomii 
podczas zajęć wychowania fizycznego (kultury fizycznej) na terenie szkoły i poza szkołą. 

Zadania i obowiązki nauczyciela, ochrona pracy i ochrona prawna. Ocena pracy. 

Prawo autorskie jako zabezpieczenie interesów majątkowych twórców oraz wydawców. 

Ochrona własności przemysłowej: projektów wynalazczych (w tym: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów 
przemysłowych) znaków towarowych. Prawa autorskie w sieci. Utwory pracownicze. 

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 (15 h.) + laboratorium (… h) + 
ćwiczenia (… h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (1 h) + udział w egzaminie (… h) 

16 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 7 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 4 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 3 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (16 h) 0,5 

Zajęcia o charakterze praktycznym (0 h) 0,0 

 

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  Organizacja i zarządzanie w kulturze fizycznej 

Course / group of courses Organization and management in physical culture 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 1 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 3 Semestr 6 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

W 15 1 6 Zaliczenie 

Ć 15 1 6 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr hab. Andrzej Nowakowski prof. PWSZ 

Język wykładowy Polski 

     



Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Podstawowe wiadomości prawno-ustrojowe wyniesione z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie ze szkoły ponadpodstawowej 

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 podstawową wiedzę z zakresu prawa i organizacji w kulturze 
fizycznej, w tym w sporcie 

WF1_W10 
Sprawdziany wiedzy 

podczas ćwiczeń 

2. 
posiada wiedzę niezbędną do podejmowania inicjatywy 
zawodowej i projektowania własnego rozwoju 

WF1_W12 
Wygłaszanie referatów na 

zadane tematy 

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

WF1_U07 wykonanie zadania 

4 
prawidłowo projektuje,  realizuje  i w razie potrzeby modyfikuje 
program aktywności fizyczne dla indywidualnych podmiotów 
oraz grupy osób w każdym wieku; 

WF1_U09 
wykonanie zadania 

5 
właściwie ocenia swoją wiedzę i kompetencje; wie, kiedy 
zasięgnąć opinii specjalisty lub osoby bardziej doświadczonej; 

WF1_K01 
obserwacja 

6 
uczestniczy w różnych formach życia kulturalnego, potrafi 
oceniać je oraz wykorzystać w kontekście przedsiębiorczości i 
rozwoju różnych placówek oświatowych; 

WF1_K05 
obserwacja 

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykład przy pomocy metod audiowizualnych, omawianie konkretnych instytucji prawa sportowego oraz form 
organizacyjnych polskiej kultury fizycznej 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Dwa kolokwia sprawdzające w trakcie semestru, aktywność i obecność na zajęciach. 

Warunki zaliczenia 

Uzyskanie pozytywnych ocen z obu kolokwiów, połączona z aktywnością na zajęciach, np. w formie przygotowania 
referatów. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Ustrój i organizacja kultury fizycznej w Polsce, z uwzględnieniem czynnika samorządowego, we współczesnej Polsce wraz 
ze znajomością głównych treści ustawy z 2010 r. o sporcie. 

Contents of the study programme (short version) 

The basic science about the organization of physical culture in Poland with the elements of sport law. 

Treści programowe (pełny opis) 

Konstytucyjne podstawy kultury fizycznej w Polsce (art. 68 ust. 5 Konstytucji RP). Ustrój kultury fizycznej we współczesnej 
Polsce: a) pion rządowy, b) pion samorządowy. Rozstrzygnięcia organów władzy publicznej (rządowej, samorządowej) 
dotyczące kultury fizycznej. Pozarządowe podmioty występujące w kulturze fizycznej (stowarzyszenia kultury fizycznej, w 
tym kluby sportowe, polskie związki sportowe). Amatorstwo i profesjonalizm w sporcie. Podmioty szkolnej kultury fizycznej 
(SKS, UKS oraz tryb ich powstawania). Organizacja i bezpieczeństwo podczas imprez sportowo-rekreacyjnych. Podstawowe 
zagadnienia dopingu i korupcji w sporcie. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1.Nowakowski A. (2005); Zarządzanie kulturą fizyczną w Polsce w latach 1944-2001, Rzeszów. 

2.Cajsel W. (2011); Ustawa o sporcie – komentarz, Warszawa. 

3.Szwarc A. (red.), (2017); Sportowa odpowiedzialność dyscyplinarna z tytułu dopingu w sporcie, Poznań.   

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 (15… h.) + laboratorium (… h) + 
ćwiczenia (15… h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (h) + udział w egzaminie (… h) 

30 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 0 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 0 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 0 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (30h) 1,0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (12h) 0,4 

 
 
 
 



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  Piłka ręczna 

Course / group of courses Handball 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 3,4 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne 30 2 III Zaliczenie z oceną 

Ćwiczenia praktyczne 30 2 IV Zaliczenie z oceną 

Koordynator Dr Beata Nowak 

Prowadzący Mgr Kazimierz Mróz 

Język wykładowy Polski 

   

Dane merytoryczne     

Wymagania wstępne 

Posiadanie efektów uczenia się w zakresie piłki ręcznej realizowanej na studiach I stopnia 

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 genezę, rozwój oraz 
bieżące wydarzenia w piłce ręcznej. Opanował metodykę 
nauczania  elementów  technicznych i taktycznych oraz przepisy 
gry. Potrafi zaplanować i przeprowadzić rozgrzewkę  

WF1_W08 
Kolokwium, odpowiedz 

2 

Zna procedurę przygotowania i przeprowadzania imprez 
sportowo-rekreacyjnych z zakresu piłki ręcznej,  posiada wiedzą 
na temat BHP; rozumie potrzebę przestrzegania podstaw 
prawnych z zakresu organizacji i przeprowadzania imprez 
sportowych.  

WF1_W11 

Kolokwium, odpowiedz 

Wykonanie zadania 

3 

Posiada wysokie umiejętności techniczne i fizyczne w zakresie 
piłki ręcznej, prezentuje poziom sprawności fizycznej, 
umożliwiający prezentowanie podopiecznym pokazu prawidłowej 
techniki.  

WF1_U01 
Obserwacja 

4 
Potrafi ocenić potencjał motoryczny, potrafi nawiązać właściwą 
relację z osobami w różnym wieku w celu skutecznego 
nauczania, dostrzega błędy i umie je korygować  

WF1_U05 

Wykonanie zadania 

Obserwacja 

5 

Opanowała umiejętność sędziowania zawodów piłki ręcznej na 
poziomie sędziego kandydata. Potrafi, współdziałać z innymi, 
kierować pracą zespołów i podejmować w nich wiodącą rolę  

WF1_U06 

 

Wykonanie zadania  
Obserwacja 

6 Poprawnie projektuje scenariusze i konspekty, umie zrealizować 
zaplanowane zajęcia  

WF1_U10  

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

WF1_ K01 Obserwacja 

8 

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

WF1_ K02 

Obserwacja 



9 
współpracuje w zespole, wykorzystując własne możliwości oraz 
możliwości każdego z członków grupy do osiągnięcia wspólnie 
postawionych celów; 

WF1_ K03 
Obserwacja 

10 jest świadomy zasad i norm etycznych obowiązujących 
nauczyciela, trenera, sportowca i kibica; 

WF1_ K04 Obserwacja 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

- objaśnienie (wyjaśnienie, omówienie), 
- pokaz, metody: analityczna, syntetyczna, kompleksowa 
- instruktarz, metody sytuacyjne, metody aktywizujące, 
Samokształcenie 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

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.  
Teoria – technika – taktyka:                                       przepisy gry;   
                                            51% - 60%   -   dst                            70% -   76% -   dst                            
                                            61% - 68%   - +dst                            77% -   81% - +dst 
                                            69% - 79%   –   db                            82% -   88% -   db 
                                            80% 0 89%  -  +db                            89% -   94% - +db 
                                            90% - 100% -  bdb                            95% - 100% - bdb 
Ocena umiejętności technicznych na podstawie obserwacji i stopnia odwzorowania pokazu do prezentowanego wzorca: 
chwyty i podania, kozłowanie, rzuty, zwody. Opracowanie konspektu i przeprowadzenie rozgrzewki. Sędziowanie. 
Bezpośrednia obserwacja meczu. 

Warunki zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia jest brak nieusprawiedliwionych nieobecności oraz ocena pozytywna z wszystkich sprawdzianów. 

Treści programowe (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 uczniowskich klubach sportowych. Zasady 
organizacji prowadzenia zawodów sportowych  w piłce ręcznej. 

Contents of the study programme (short version) 

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. 

Treści programowe (pełny opis) 

Geneza piłki ręcznej w kraju i na świecie. Charakterystyka gry, przygotowanie motoryczne i fizyczne, systematyka elementów 
technicznych. Nauka i doskonalenie elementów technicznych: 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. Kompleksowe 
ćwiczenia doskonalące technikę pod presją przeciwnika i większego obciążenia fizycznego. Systematyka elementów 
taktycznych. Doskonalenie elementów taktyki indywidualnej w obronie i w atakowaniu.   
 - atak szybki (bezpośredni, pośredni, szybkie wznowienie gry po stracie bramki                                                                                                                                                  
 - atak pozycyjny (2 : 1 : 3  i  2 : 2 : 2)                                          
Doskonalenie taktyki zespołowej obrony:  
- obrony każdy swego                                                                    
- obrony strefowe (6 : 0  i  5 :  1)                                                               
Nauka i doskonalenie  innych systemów gry w ataku i obronie (gra w przewadze, gra w osłabieniu)                                             
Wskazówki metodyczne: zasady, metody, formy nauczania, korygowanie błędów, typy lekcji, konstruowanie konspektów. 
Prowadzenie rozgrzewki na podstawie opracowanego konspektu.                                                                                                                                                                                         
Zaliczenie praktyczne, kolokwium. Bezpośrednia obserwacja meczu. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Czerwiński J. – (1999) Charakterystyka gry w piłkę ręczną AWF Gdańsk  
2. Jans W. – (1997) Atlas ćwiczeń piłkarza ręcznego 
3. Krowicki L. (2006) Piłka ręczna 555 ćwiczeń. ZPRP Warszawa  
4. Majorek S. - (2007) Konspekty do nauczania piłki ręcznej. MZPR Kraków 
5. Majorek S. - (2007) Program zajęć pozalekcyjnych w piłce ręcznej. MZPR Kraków 
6. Majorek S. - (2006) Program szkolenia piłki ręcznej w klasach sportowych. MZPR Kraków 
7. Norkowski H. – (1998) Piłka Ręczna – Bramkarz AWF Warszawa 
8. Spieszny M., Tabor R. , Walczyk L. - (2001) Piłka ręczna w szkole. C.O.S. Warszawa  
9. Spieszny M., Walczyk L. – (2001) Program szkolenia dzieci i młodzieży. C.O.S. Warszawa 
10. Skutnik R., Walczyk L. – (2006) Piłka ręczna C.O.S. 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 – (60h)  + konsultacje z prowadzącym (… h) 60 

Przygotowanie do ćwiczeń, zajęć, opracowanie konspektu 25 

Przygotowanie do kolokwium 25 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, itp. 10 

Inne 0 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (60 h) 2,0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (70 h) 2,3 

 
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 

Kierunek studiów 
 

Wychowanie fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Piłka nożna 

Course / group of courses Football 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 3 Semestr 5,6 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne 30 2 5 Zaliczenie z oceną 

Ćwiczenia praktyczne 30 2 6 Zaliczenie z oceną 

Koordynator Dr Beata Nowak 

Prowadzący Mgr Krzysztof Tomalski 

Język wykładowy Polski 

 

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Studenci spełniają je w momencie przyjęcia ich na ten kierunek studiów. 

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, 

odpowiedź 

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

WF1_W11 
Wykonanie zadania 

Ocena prowadzenia 

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

WF1_U01 
Wykonanie zadania 

Ocena wykonania 

4 
prawidłowo identyfikuje potencjał motoryczny, komunikuje się z 
osobami w każdym wieku w celu nauczania, doskonalenia i 
korygowania błędów podstawowych sekwencji ruchowych; 

WF1_U05 
Wykonanie zadania 

obserwacja 

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

WF1_U06 
Wykonanie zadania 

Ocena wykonania 

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 

Ocena konspektu i 
prowadzenia 

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

WF1_K01 Obserwacja 

8 

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

WF1_K02 Obserwacja 

9 
współpracuje w zespole, wykorzystując własne możliwości oraz 
możliwości każdego z członków grupy do osiągnięcia wspólnie 
postawionych celów; 

WF1_K03 Obserwacja 

10 
jest świadomy zasad i norm etycznych obowiązujących 
nauczyciela, trenera, sportowca i kibica; 

WF1_K04 Obserwacja 

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

-pokaz ,prezentacja 

-objaśnienie (wyjaśnienie, omówienie) 

-instruktaż 

-metoda problemowa 

-samokształcenie 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

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

Semestr V: 1. Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach 2. Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych -przepisy gry w piłkę 
nożną, technika piłki nożnej ,organizacja sportu piłkarskiego w Polsce i na świecie ,historia piłki nożnej w Polsce i na świecie. 
3. Zaliczenie sprawdzianów praktycznych-żonglerka piłki stopą (na przemian lewa prawa) , żonglerka piłki głową . 

Semestr VI: 1. Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach.2. Zaliczenie sprawdzianu teoretycznego-taktyka piłki nożnej, 
przepisy futsalu, szkolenie dzieci i młodzieży.             3. Ocena z przygotowania konspektu i prowadzenia zajęć 4. 
Praktyczne sędziowanie         5. Sprawdziany praktyczne-test sprawdzający dokładność i szybkość uderzeń piłki 
wewnętrznymi częściami stopy, kompleksowy sprawdzian kilku elementów technicznych(przyjęcie i prowadzenie piłki ,strzał 
na bramkę). 

Warunki zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia jest brak nieusprawiedliwionych nieobecności oraz ocena pozytywna z wszystkich sprawdzianów, 
ćwiczeń/zajęć. 

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

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

Treści programowe (pełny opis) 

-Historia gry w piłkę nożną -Organizacja tego sportu w Polsce i na świecie - Podniesienie sprawności ogólnej i specjalnej 
studentów - Opanowanie i doskonalenie wszystkich technik piłkarskich oraz umiejętność ich metodycznego nauczania. 
Poznanie i zrozumienie podstawowych założeń taktycznych - Analiza i metodyka nauczania podstawowych systemów gry 
stosowanych w piłce nożnej. -Poznanie ćwiczeń w formie gier i zabaw doskonalących elementy techniczne -Rodzaje i 
zastosowanie gier pomocniczych w piłce nożnej -Planowanie pracy treningowej. -Szkolenie dzieci i młodzieży - Teoretyczne i 
praktyczne opanowanie przepisów gry w piłkę nożną - Umiejętność organizacji zawodów piłki nożnej -Halowa piłka nożna –
przepisy 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

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

 2.Talaga J.(1997):Taktyka piłki nożnej.COS, Warszawa. 

 3.Talaga J.(1999):Atlas ćwiczeń piłkarskich- technika. Warszawa. 

 4.Bednarski L, Koźmin A.(1996):Piłka nożna. Atlas ćwiczeń techniczno-taktycznych.AWF, 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 (… h.) + laboratorium (… h) + 
ćwiczenia (60h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (… h) + udział w egzaminie (… h) 

60 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 25 



Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 25 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 10 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (60h) 2,0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (70 h) 2,3 

 
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  Piłka siatkowa 

Course / group of courses Volleyball  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 1, 2 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne 60 4 1,2 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 piłki siatkowej, zna przepisy tej dyscypliny 
sportu  
i podstawy treningu sportowego. 

 

WF1 _W08 

 

kolokwium 

2 
Posiada wiedzę na temat higieny i bezpieczeństwa pracy, jest 
przygotowany do bezpiecznego i odpowiedzialnego 
prowadzenia lekcji w-f, zajęć rekreacyjno-sportowych. 

WF1_W11 
Prowadzenie zajęć podczas 

praktyki 

3 
Legitymuje się ponadprzeciętnym poziomem sprawności 
fizycznej oraz posiada umiejętności w zakresie gry w piłkę 
siatkową. 

WF1_U01 Sprawdzian praktyczny. 

4 
prawidłowo identyfikuje potencjał motoryczny, komunikuje się z 
osobami w każdym wieku w celu nauczania, doskonalenia i 
korygowania błędów podstawowych sekwencji ruchowych; 

WF1_U05 wykonanie zadania 



5 
Potrafi zorganizować i sędziować zawody sportowe na poziomie 
szkolnej rywalizacji dzieci i młodzieży. 

WF1_U06 
Organizacja zawodów 

podczas praktyki. 

6 

Profesjonalnie przygotowuje konspekt lekcyjny  
z zakresu realizacji planu nauczania w oparciu  
o wiedzę płynącą z pedagogiki, psychologii  
i metodyki nauczania techniki i taktyki gry 

WF1_U10 
Ocena opracowanego 

konspektu. 

7 
Potrafi ocenić swoją wiedzę i kompetencje, współpracować w 
zespole w osiąganiu celów nauczania, jest świadomy zasad i 
norm etycznych nauczyciela, sportowca i kibica. 

WF1_K01 
Samoocena, 

postawa podczas zajęć 

8 

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

WF1_K02 

obserwacja 

9 
współpracuje w zespole, wykorzystując własne możliwości oraz 
możliwości każdego z członków grupy do osiągnięcia wspólnie 
postawionych celów; 

WF1_K03 
obserwacja 

10 jest świadomy zasad i norm etycznych obowiązujących 
nauczyciela, trenera, sportowca i kibica; 

WF1_K04 obserwacja 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

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

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

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

Warunki zaliczenia 

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

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

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

Treści programowe (pełny opis) 

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

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

 

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

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

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



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 (60 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (… h) + udział w egzaminie (… h) 

60 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 25 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 25 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 10 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (60h) 2,0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (70 h) 2,3 

 
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 Pierwsza Pomoc Przedmedyczna 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 1 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 1 

Formaprowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia 15 1 1 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący Mgr Zdzisław Wolak 

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. 

dysponuje podstawową wiedzą na temat budowy i 
funkcjonowania organizmu człowieka w kolejnych etapach 
ontogenezy, rozumie procesy zachodzące w ciele zdrowego 
człowieka, zna w stopniu podstawowym fizjologię wysiłku 
fizycznego; 

WF1_W05 Test jednokrotnego wyboru 

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

WF1_U07 Odpowiedź ustnai 

3. prawidłowo udziela pierwszej pomocy przedmedycznej WF1_U13 
Zaliczenie praktyczne na 
fantomie 

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) 

- objaśnienie (wyjaśnienie, omówienie), 
- pokaz, prezentacja, 
- instruktaż, ćwiczenia przedmiotowe 
- obserwacja 
 - samokształcenie 

Kryteria ocenyi weryfikacji efektów uczenia się 

Kryteria procentowe oceny kolokwium zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie  

 Wiedza: 

- aktywność studenta, odpowiedzi ustne 

- niezbędna obecność na zajęciach, znajomość zasad udzielania pomocy, niezbędna do zaliczenia testu 

Umiejętności:  

- wykonywanie rękoczynów  resuscytacyjnych 

- rozwiązywanie symulowanych sytuacji na fantomach 

- jakość podejmowanych interwencji resuscytacyjnych i doraźnych w zagrożeniu zdrowia w warunkach symulowanych. 

Kompetencje: 

Obserwacja pod  kątem właściwej oceny konsekwencji  podejmowanych działań , samodzielności i odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną na którą składa się:  ocena z kolokwium,  ocena z aktywność na zajęciach, , Zgodnie z obowiązującym 
Regulaminem studiów. Zaliczenie w formie pisemnej: test jednokrotnego wyboru  (po 1 pkt. za prawidłową odpowiedź oraz 
60% prawidłowych odpowiedzi). 

 

Treści programowe (skrócony opis) 

Przedmiotem zajęć jest postępowanie reanimacyjne w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, oraz pomoc doraźna  w 
innych stanach zagrożenia zdrowia i życia, z wykorzystaniem fantomów do nauki zabiegów ratowniczych. Zapoznanie z 
podstawowymi aktami prawnymi w obszarze ratownictwa medycznego, oraz organizacją udzielania pomocy w zdarzeniach 
pojedynczych, mnogich i katastrofach. 

Contents of the study programme (short version) 

The subject of the course is the resuscitation procedure in the states of immediate life threat, and emergency help in other 
states of health and life threat, using phantoms to learn rescue procedures. Acquainting with the basic legal acts in the field 
of emergency medical services, and organization of providing assistance in individual, multiple and disaster events 

Treści programowe (pełny opis) 

Pierwsza pomoc w nagłych zdarzeniach, wypadkach, katastrofach i klęskach żywiołowych. 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. Ocena skuteczności sztucznej 
wentylacji. Rozpoznanie ostrej niewydolności krążenia. Pośredni masaż serca – 1v.2 ratowników.  Resuscytacja dorosłych, 
noworodków, dzieci, kobiet ciężarnych, osób starszych, z zastosowaniem AED. Nagła utrata przytomności. Omdlenie. Udar 
mózgowy, napad drgawkowy. Zatrucia, ukąszenia. Ostre stany chorobowe . Utonięcie. Zachłyśnięcie. Rażenie prądem i 
piorunem. Uraz – rana, krwotok, wstrząs krwotoczny. Tamowanie krwotoku, Zwichnięcia, złamania otwarte/zamknięte. 
Oparzenia. Apteczka pierwszej pomocy.       

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1.Pierwsza pomoc, podręcznik dla studentów – Mariusz Goniewicz PZWL 2011 

2.Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2015 www.prc.krakow.pl 

3. Medycyna ratunkowa i katastrof – red. A. Zawadzki, PZWL 2011 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej  

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

16 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 7 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 4 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 3 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego(16 h) 0,5 

Zajęcia o charakterze praktycznym (10 h) 0,3 

 

 
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  Pływanie 

Course / group of courses Swimming 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 6 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1,2 Semestr 1, 2, 3 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia 90 6 1,2,3 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący mgr Ryszard Mróz 

Język wykładowy polski 

         

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

umiejętność pływania 

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, 

kolokwium 

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

WF1_W11 
Odpowiedź ustna, 

kolokwium 



 

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

WF1_U01 
Sprawdzian umiejętności 

praktycznych 

4 
prawidłowo identyfikuje potencjał motoryczny, komunikuje się z 
osobami w każdym wieku w celu nauczania, doskonalenia i 
korygowania błędów podstawowych sekwencji ruchowych; 

WF1_U05 Odpowiedź ustna 

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

WF1_U06 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 ocenia swoją wiedzę i kompetencje; wie, kiedy 
zasięgnąć opinii specjalisty lub osoby bardziej doświadczonej; 

WF1_K01 obserwacja 

8 

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

WF1_K02 obserwacja 

9 jest świadomy zasad i norm etycznych obowiązujących 
nauczyciela, trenera, sportowca i kibica; 

WF1_K04 obserwacja 

 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

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

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

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

Warunki zaliczenia 

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

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

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

Treści programowe (pełny opis) 

Pływanie. 

Teoria: Cechy środowiska wodnego, cele i zadania poszczególnych etapów procesu nauczania pływania, zasady 
prowadzenia lekcji nauki pływania, zasady i metody nauczania pływania, sekwencje ruchowe ramion i nóg w poszczególnych 
stylach, koordynacja pracy ramion, nóg i oddychania, przepisy pływania. 

Praktyka: Przedstawienie ćwiczeń:  oswajających  z wodą, oddechowych, wypornościowych, pływania statycznego i 
dynamicznego. Nauczanie ruchów napędowych, koordynacja pracy ramion i nóg z oddychaniem. Nauczanie umiejętności 
posługiwania się poprawną techniką w pływania kraulem na grzbiecie, kraulem na piersiach, żabką i delfinem. Starty i 
nawroty do stylu dowolnego, grzbietowego, klasycznego i zmiennego. 

Ratownictwo wodne. 

Teoria: Podstawy funkcjonowania ratownictwa wodnego w Rzeczypospolitej Polskiej, przyczyny i okoliczności utonięć, 
specyfika ratownictwa wodnego na poszczególnych obszarach wodnych (lód, cieki, powódź, miejsca bagniste), podstawowa 
wiedza o sprzęcie pływającym i ratowniczym, prowadzenie akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa 
wodnego. 

Praktyka:  Nauczanie sposobów pływania stosowanych w ratownictwie (kraul ratowniczy, żabka ratownicza, pływanie na 
boku, żabka na grzbiecie), samoratownictwo, skoki ratownicze i sposoby bezpiecznego wejścia do wody, pływanie pod 
powierzchnią wody i nurkowanie, holowanie osoby zagrożonej, ewakuacja z wody. 



 
Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. „Wskazówki metodyczne do nauczania pływania”(2002): Ewa Dybińska, Andrzej Wójcicki, AWF Kraków. 
2. „Zabawy i rekreacja w wodzie” (2004): Andrzej Ostrowski, WSiP Warszawa. 
3. „Ratownictwo wodne” (2001):  P. Błasiak, M. Chadaj, K.  Kurek,  Warszawa. 
4. „Przepisy Pływania FINA” (2019): PZP Warszawa. 
5. Poradnik „Teoria pływania cz. I i II” (2009), Ryszard Mróz, PWSZ Tarnów.  
6. Poradnik „Elementy ratownictwa wodnego” (2010), Ryszard Mróz, PWSZ Tarnów. 
 

 

Dane jakościowe 

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

Sposób określenia liczby punktów ECTS: Zgodnie z europejskim systemem akumulacji pkt. ECTS. Nakładowi pracy studenta 
w wymiarze od 25 - 30 godz. przysługuje 1 pkt. ECTS.   

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

Obciążenie studenta  
[w godz.] w sem. 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (… h.) + laboratorium (… h) + 
ćwiczenia (90 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (… h) + udział w egzaminie (1h) 

91 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 35 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 35 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 19 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 180 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (91h) 3,0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (111 h) 3,7 

 
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  Rytmika i taniec 

Course / group of courses Rhythmics and dance 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 4 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne 30 2 4 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący mgr Magdalena Zyznar - Wardzała 

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. 

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

WF1_W11 
 

Obserwacja zachowań 

2. 

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

WF1_U01 Sprawdzian 

3. 
prawidłowo identyfikuje potencjał motoryczny, komunikuje się z 
osobami w każdym wieku w celu nauczania, doskonalenia i 
korygowania błędów podstawowych sekwencji ruchowych; 

WF1_U05 Obserwacja zachowań 

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

WF1_U06 Obserwacja zachowań 

5. 

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 Obserwacja 

6. 
właściwie wykorzystuje muzykę do zajęć ruchowych, potrafi 
nauczyć podstawowych kroków wybranych tańców narodowych i 
towarzyskich; 

WF1_U14 
Sprawdzian/wykonywanie 

zadań 

7. 
właściwie ocenia swoją wiedzę i kompetencje; wie, kiedy 
zasięgnąć opinii specjalisty lub osoby bardziej doświadczonej; 
 

WF1_K01 Obserwacja zachowań 

8. 

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

WF1_K02 Obserwacja zachowań 

9. 
współpracuje w zespole, wykorzystując własne możliwości oraz 
możliwości każdego z członków grupy do osiągnięcia wspólnie 
postawionych celów; 

WF1_K03 Obserwacja zachowań 

10. 
jest świadomy zasad i norm etycznych obowiązujących 
nauczyciela, trenera, sportowca i kibica; 

WF1_K04 Obserwacja zachowań 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody nauczania ruchu: syntetyczna, analityczna 
Metody prowadzenia lekcji: odtwórcze (naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła, programowego uczenia się) 
Metody nauczania: pogadanka, opis, pokaz 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Zgodnie z obowiązującą skalą ocen. Sprawdzian, wykonywanie zadań/obserwacja zachowań. 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną semestr IV. Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach, zaliczenie podstawowych elementów 
technicznych w formie sprawdzianu. 

Treści programowe (skrócony opis) 



 
Opanowanie podstawowych elementów technicznych wybranych tańców. Nuka tańca z partnerem. 

Contents of the study programme (short version) 

Learning the basic technical elements of a chosen dances. Learning to dance with a partner. 

 

Treści programowe (pełny opis) 

1. Bhp na zajęciach rytmiki i tańca . 2. Regulamin korzystania z sali gimnastycznej (choreograficznej).  

3. Taniec towarzyski -historia, definicje, podział.   

4. Opanowanie umiejętności praktycznych z zakresu poszczególnych tańców:  

a). Walc angielski (krok podstawowy po kwadracie, krok podstawowy po kwadracie w prawą stronę i lewą stronę, kroki 
zmienne) 

b). Walc wiedeński ( kroki balansowe do przodu i tyłu, w obrocie i na boki) 

c). Cha-cha ( krok elementarny, krok podstawowy, new York, hand to hand, tree cha chas, obrót)  

d). Samba ( krok podstawowy do przodu i tyłu, w obrocie, na boki) 

e). Jive ( krok podstawowy, odejście partnerki, obrót partnerki) 

f). Krakowiak ( cwał, kaszka, kszesane, chołpce)  

g). Polonez ( krok podstawowy, czwórki, tunel) 

h). Mazur ( krok podstawowy) 

i). Pozycje klasyczne ( pozycje stóp: I, II, III, IV, pozycje rąk: podstawowa, I, II, III) 

j). Taktowanie ( na 2, na 4)  

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Wieczysty M. (1981) . Tańczyć może każdy. Polskie Wydawnictwo Muzyczne 
Hryniewiecka J.: „Pięć tańców polskich CPARA Warszawa 1970 
Waganowa A. : „Zasady tańca klasycznego” PWM Kraków 1961 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej  

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 (30h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (2 h) + udział w egzaminie (… h) 

32 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 12 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 12 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 6 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (32 h) 1,0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (27 h) 0,9 

 


