
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  Lektorat z j. angielskiego 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 1,2 Semestr 1,2,3 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia 90 4 1,2,3 zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący Studium języków obcych 

Język wykładowy polski, angielski 

  

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

umiejętności nabyte w poprzednich etapach edukacji w zależności od poziomu grupy 

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 umiejętności językowe pozwalające na porozumiewania 
się w wybranym języku obcym nowożytnym zgodnie z 
wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

WF2_U13 wykonanie zadania 

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

 metody podające: objaśnienie, opis; 

 metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja w podgrupach, wypowiedzi indywidualne, debata; 

 metody eksponujące: nagrania audio i video; 

 metody praktyczne: praca z podręcznikiem, ćwiczenia leksykalne, ćwiczenia sprawdzające znajomość struktur 
gramatycznych, ćwiczenia rozwijające sprawność pisania. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

 aktywność na zajęciach;  

 prace pisemne;  

 projekty;  

 zadania domowe;  

 prezentacje. 

Kryteria oceny zgodne z kryteriami oceniania przyjętymi w SJO. 

1. Ocena (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli student w zakresie  jednej z czterech sprawności językowych nie opanował 
wymaganej wiedzy w więcej niż 50%. 

2. Ocena (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanuje 
obowiązujący materiał przynajmniej w 51%.  

3. Ocena (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanuje 
obowiązujący materiał przynajmniej w 61 – 70%.  

4. Ocena (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanuje 
obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanuje 
obowiązujący materiał przynajmniej w 81 – 90%.  

6. Ocena (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanuje 
obowiązujący materiał w 91%. 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę po każdym semestrze II, III, IV – po zrealizowaniu kolejnych 30 godzin zajęć. Na ocenę składają się 
osiągnięcia w zakresie wszystkich sprawności językowych i podsystemów języka.  

Treści programowe (skrócony opis) 

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i 
pisanie.  

Słuchanie ze zrozumieniem umożliwia zapoznanie się z użyciem języka w naturalnych warunkach, ze sposobem wymowy, 
akcentowania, intonacji.  

Czytanie ze zrozumieniem przejawia się w umiejętności wyszukania konkretnych informacji lub zrozumienia ogólnego sensu 
tekstu. 

Mówienie to umiejętność uczestniczenia w rozmowie wymagającej bezpośredniej wymiany informacji na znane uczącemu 
się tematy, posługiwania się ciągiem wyrażeń i zdań niezbędnych, by wziąć udział lub podtrzymać rozmowę na dany temat, 
relacjonowania wydarzeń, opisywania ludzi, przedmiotów, miejsc, przedstawiania i uzasadniania swojej opinii.  

Umiejętność pisania dotyczy wyrażenia myśli, opinii w sposób pisany uwzględniający reguły gramatyczno-ortograficzne, 
dostosowujący język i formę do sytuacji. Przejawia się w redagowaniu listu, maila, rozprawki, referatu, relacji, krótkich i 
prostych notatek lub wiadomości wynikających z doraźnych potrzeb. 

Contents of the study programme (short version) 

During the course four language skills are developed: listening comprehension, reading comprehension, speaking, writing, 
Listening comprehension allows students to get acquainted with using the language in natural conditions, with pronunciation, 
accentuation, intonation. Reading comprehension is manifested in the ability to search for specific information, or to 
understand the general meaning of the text. Speaking is the ability to participate in a dialogue requiring a direct exchange of 
information on familiar topics, using a series of phrases and sentences necessary to participate or keep the conversation on 
the given topic, relation of events, describing people, objects, places, presenting and justifying own views. The ability to write 
refers to expressions of thoughts, written opinions considering grammar and spelling rules, adapting language and form of 
the situation. It manifests in drafting a letter, an e-mail, an essay, a paper, a report, short and easy notes or news resulting 
from the immediate needs. 



Treści programowe (pełny opis) 

Kurs opiera się na podręczniku i programie uwzględniającym różnorodne bloki tematyczno-leksykalne dotyczące życia 
codziennego, o charakterze społeczno-kulturowym, uzupełniane blokami leksykalno-tematycznymi związanymi z kierunkiem 
studiów (osadzone w realistycznym kontekście teksty pozwalające na poznawanie specjalistycznego słownictwa), a także 
zagadnienia gramatyczne dostosowane do poziomu kursu. 

Zagadnienia gramatyczne 

Czasowniki: regularne, nieregularne, czasowniki frazowe, wybrane czasowniki, po których stosuje się formę gerund lub 
bezokolicznik. 

Czasowniki modalne. 

Czasy gramatyczne; główny podział; wyrażanie teraźniejszości, wyrażanie przeszłości, wyrażanie przyszłości. 

Rzeczowniki: policzalne i niepoliczalne, złożone (compound nouns). 

Przymiotniki: podział, stopniowanie. 

Przysłówki: tworzenie, rodzaje, funkcje, pozycja w zdaniu; 

przedimki: rodzaje, użycie. 

Zdania przydawkowe. 

Mowa zależna. 

Zdania warunkowe. 

Strona bierna. 

Konstrukcje pytające. 

Tryb przypuszczający; wyrażenia: I wish, if only. 

Zagadnienia leksykalne 

Przyjaciele: relacje międzyludzkie, cechy charakteru, nawiązywanie znajomości. 

Media: rodzaje, zastosowanie, rozmowa o filmach, czasopismach – wyrażanie opinii. 

Styl życia: miejsce zamieszkania, nazwy budynków, opis mieszkania/domu. 

Bogactwo: pieniądze, sukces, zakupy, reklama. 

Czas wolny: czynności czasu wolnego – preferencje/opis, ulubiona restauracja jako miejsce spędzania czasu wolnego – 
opis/rekomendacja, opis przedmiotu: kształt, waga, rozmiar, zastosowanie. 

Wakacje: rodzaje, doświadczenia związane z podróżą, miejsce, które warto zobaczyć, zwiedzić – opis. 

Edukacja: uczenie się – zwroty, wyrażenia, wspomnienia o latach szkolnych, cechy dobrego/złego nauczyciela/trenera – 
opis. 

Zmiany: kwestie ogólnoświatowe (środowisko naturalne, polityka itp.) – opis wybranego problemu / proponowanie zmian. 

Praca: warunki zatrudnienia, wymagania/cechy charakteru potrzebne do wykonywania różnych zawodów, rozmowa 
kwalifikacyjna 

Trening Fitness, gimnastyka: budowa ciała, ćwiczenia cardio, najczęstsze kontuzje, dieta, sprzęt do treningu, zagadnienia 
związane z prowadzeniem zajęć fitnessu, możliwości rozwoju zawodowego. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa 

1.Crace A., Acklam R.,  New Total English. Upper Intermediate, Students’ Book, Harlow: Pearson Education Limited, 2012.. 

Literatura uzupełniająca 

2.Clare A., Wilson J. J., Cosgrove A., New Total English. Upper Intermediate, Workbook, Harlow: Pearson Education Limited, 
2011. 

3.Evans V., Dooley J., J Donsa, Fitness Training, Career paths, Express Publishing, 2016. 

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

92 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 6 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 9 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 12 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (…92h) 3,1 

Zajęcia o charakterze praktycznym (85 h) 2,8 

 
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  Lektorat z j. niemieckiego 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 1,2 Semestr 1,2,3 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia 90 4 1,2,3 zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący Studium języków obcych 

Język wykładowy polski, niemiecki 

   

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

umiejętności nabyte w poprzednich etapach edukacji w zależności od poziomu grupy 

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 umiejętności językowe pozwalające na porozumiewania 
się w wybranym języku obcym nowożytnym zgodnie z 
wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

WF2_U13 wykonanie zadania 

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

- metody podające: objaśnienie, opis,  

- metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja w podgrupach, wypowiedzi indywidualne, praca w parach, 
debata,  

- metody eksponujące: nagrania audio i video, wyjaśnienia na bazie materiałów graficznych,  

- metody praktyczne: praca z podręcznikiem, ćwiczenia leksykalne, ćwiczenia sprawdzające znajomość struktur 
gramatycznych, ćwiczenia rozwijające sprawności receptywne i produktywne. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Metody sprawdzania wiedzy i umiejętności:  

- aktywność na zajęciach,  

- prace pisemne,  

- projekty i wypowiedzi ustne,  

- zadania domowe,  

- prezentacje.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych, formułuje 
ocenę, posługując się następującymi kryteriami formalnymi: Ocena 2,0 wystawiana jest wtedy, jeśli student w zakresie 
choćby tylko jednej z czterech sprawności językowych nie opanował wymaganej wiedzy w więcej niż 50%.  

Ocena 3,0 wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 51%.  

Pozostałe oceny w przypadku opanowania materiału w stopniu następującym:  

Ocena 3,5:  61 – 70% 

Ocena 4,0: 71 – 80% 

Ocena 4,5: 81 – 90%  

Ocena 5,0: 91% - 100%. 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę po każdym semestrze II, III, IV – po zrealizowaniu kolejnych 30 godzin zajęć. Na ocenę składają się 
osiągnięcia w zakresie wszystkich sprawności językowych i podsystemów języka. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Kurs opiera się na podręczniku i programie uwzględniającym różnorodne bloki tematyczno-leksykalne dotyczące życia 
codziennego o charakterze społeczno-kulturowym, a także zagadnienia gramatyczne dostosowane do poziomu kursu. 
Obejmuje także elementy kultury fizycznej i sportu 

Contents of the study programme (short version) 

. The course is based on the handbook and on the program that takes into consideration various thematic and lexical blocks 
of socio-cultural character related to everyday life as well as grammatical issues adjusted to the level of the course. 

Treści programowe (pełny opis) 

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i 
pisanie, umiejętność tłumaczenia i znajomość podsystemów języka.  

 

Zakres gramatyczny:  

 Czasowniki: regularne, nieregularne 

  Czasowniki modalne 

 Czasy gramatyczne; główny podział; wyrażanie teraźniejszości, wyrażanie przeszłości, wyrażanie przyszłości 

 Zdania przydawkowe 

 Zdania porównawcze 



  Mowa zależna 

 Zdania warunkowe 

 Strona bierna 

Zakres leksykalny:  

Komunikacja ustna w sytuacjach życia codziennego: powitanie, pożegnanie, podziękowanie, przeprosiny. Podawanie 
danych personalnych, wypełnianie formularza, przedstawianie się i przedstawianie innej osoby, jej opis. Przeprowadzanie 
rozmowy telefonicznej. Zapraszanie i proponowanie, akceptacja i odmowa, wyrażanie własnej opinii, upodobania i 
dezaprobaty. Wyrażanie uczuć, woli, przymusu, nakazu i zakazu, zachęty, porównywanie. Rodzina, świętowanie i  tradycje, 
dom – wynajem i kupno mieszkania, zwyczaje żywieniowe, stan zdrowia, sport. Wypoczynek, wakacje i podróże. Nauka, 
studia i praca – plany na przyszłość.  

Przeprowadzanie rozmowy w następujących sytuacjach: w sekretariacie, w podróży (na stacji, w pociągu, na lotnisku), w 
restauracji, w kawiarni, w hotelu, w sklepie, u lekarza, na poczcie. Składanie życzeń, wypowiedzi na temat pogody, 
opowiadanie o zainteresowaniach i spędzaniu wolnego czasu. Uzyskiwanie i udzielanie informacji dotyczących liczby, czasu 
(godziny i daty), kształtu i koloru oraz odnoszących się do usytuowania przedmiotów i orientacji w mieście; wyrażanie relacji 
przestrzennych i czasowych.  

Elementy z zakresu kultury. 

Słownictwo i sytuacje komunikacyjne związane z kierunkiem studiów, własnymi zainteresowaniami i przyszłą pracą 
zawodową: czas wolny, kultura fizyczna, elementy anatomii i zdrowy tryb życia, wybrane dyscypliny sportowe i ich 
uprawianie.   

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Podstawowa: 

Studio d B2, H. Funk, S. Demme, Ch. Kuhn  

Uzupełniająca: 

Alles Klar Grammatik, WSiP 2004. Gabriele Kniffka, Barbel Gutzat, 

Training TestDaF,  

KG Langenscheidt 2006 

Materiały z internatu/prasy oraz wszystkie inne teksty fachowe z dziedziny związanej z kierunkiem studiów kompilowane 
przez lektora prowadzącego 

 

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

92 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 6 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 9 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 12 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (…92h) 3,1 

Zajęcia o charakterze praktycznym (85 h) 2,8 

 
 
 



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  Lektorat z j. rosyjskiego 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 1,2 Semestr 1,2,3 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia 90 4 1,2,3 zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący Studium języków obcych 

Język wykładowy polski, rosyjski 

  

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

umiejętności nabyte w poprzednich etapach edukacji w zależności od poziomu grupy 

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 umiejętności językowe pozwalające na porozumiewania 
się w wybranym języku obcym nowożytnym zgodnie z 
wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

WF2_U13 wykonanie zadania 

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

- metody podające: objaśnienie, opis 

- metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja w podgrupach, wypowiedzi indywidualne, debata 

- metody eksponujące: nagrania audio  

- metody praktyczne: praca z podręcznikiem, ćwiczenia leksykalne, ćwiczenia sprawdzające znajomość struktur 
gramatycznych, ćwiczenia rozwijające sprawność pisania 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Metody sprawdzania: 

- aktywność na zajęciach, 

- prace pisemne,  

- projekty,  

- zadania domowe, 

- prezentacje. 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego 
przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi kryteriami 
formalnymi.   

1. Ocena (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli student w zakresie  jednej z czterech sprawności językowych nie opanował 
wymaganej wiedzy w więcej niż 50%. 

2. Ocena (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanuje 
obowiązujący materiał przynajmniej w 51%.  

3. Ocena (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanuje 
obowiązujący materiał przynajmniej w 61 – 70%.  

4. Ocena (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanuje 
obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  

5. Ocena (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanuje 
obowiązujący materiał przynajmniej w 81 – 90%.  

6. Ocena (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanuje 
obowiązujący materiał w 91%. 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę po każdym semestrze II, III, IV – po zrealizowaniu kolejnych 30 godzin zajęć. Na ocenę składają się 
osiągnięcia w zakresie wszystkich sprawności językowych i podsystemów języka. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Kurs opiera się na podręczniku i programie uwzględniającym różnorodne bloki tematyczno-leksykalne dotyczące życia 
codziennego o charakterze społeczno-kulturowym, a także zagadnienia gramatyczne dostosowane do poziomu kursu. 
Obejmuje także elementy kultury fizycznej i sportu. 

Contents of the study programme (short version) 

The course is based on the handbook and on the program that takes into consideration various thematic and lexical blocks of 
socio-cultural character related to everyday life as well as grammatical issues adjusted to the level of the course. 

Treści programowe (pełny opis) 

Kurs opiera się na podręczniku i programie uwzględniającym różnorodne bloki tematyczno-leksykalne dotyczące życia 
codziennego, o charakterze społeczno-kulturowym, uzupełniane blokami leksykalno-tematycznymi związanymi z kierunkiem 
studiów (osadzone w realistycznym kontekście teksty pozwalające na poznawanie specjalistycznego słownictwa), a także 
zagadnienia gramatyczne dostosowane do poziomu kursu. 

Treści leksykalne: 

1. Czas wolny i zainteresowania.  

2. Pisanie CV. Zawody, miejsca pracy, kwalifikacje, tytuły zawodowe, stopnie naukowe. Obowiązki w pracy, programy pracy 
studentów za granicą. 

3. Oznaczenie czasu, wskazywania godzin czasu oficjalnego i nieoficjalnego, dat, ważnych wydarzeń ostatnich lat na 



świecie. Opis porządku dnia. Wiadomości telewizyjne.  

4. Święta: państwowe, sakralne; święta polskie i rosyjskie. Atrybuty świąteczne i prezenty. 

5. Wyznaczanie planów na przyszłość - życie rodzinne i zawodowe.  

5. Produkty spożywcze i inne towary. Porcje produktów. Zakupy w supermarkecie. Przepisy kulinarne, przygotowanie dań.  

6. Kształcenie w uczelni, plan zajęć, egzaminów, zaliczeń z określonych przedmiotów. Nauczanie języków obcych 

7. Mieszkanie i wyposażenie, meble, urządzenia domowe,  

akademik i mieszkania  wynajmowane.  

8. Człowiek. Wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, odzież na każdą okazję i porę roku. 

9. Świat i przyroda: geografia, geopolityka, podstawowe wiadomości o różnych zjawiskach pogodowych, zmianach 
klimatycznych. 

10. Rosja: informacje o kulturze, historii i gospodarce. 

11. Sport, zainteresowanie, ызщкен ekstremalne. 

Zagadnienia gramatyczne: 

● Rzeczownik (deklinacja I, II i III, singularia tantum, pluralia tantum, rzeczowniki dwurodzajowe) 

● Czasownik (koniugacja I i II, czasowniki nieregularne: хотеть, есть, дать, czas przyszły prosty i złożony, czas 
przeszły, tryb rozkazujący, tryb warunkowy, rekcja czasowników, czasowniki zakończone na -нуть) 

● Przymiotnik (deklinacja przymiotników twardo- i miękkotematowych, forma pełna i krótka, stopniowanie) 

● Przysłówek (tworzenie, stopniowanie) 

● Zaimek (odmiana zaimków osobowych i dzierżawczych, zaimek zwrotny себя, zaimki nieokreślone) 

● Przyimek (użycie przyimków w konstrukcjach okolicznikowych miejsca i kierunku czasu, przyczyny, różne użycia 
przyimka по)  

● Zdania złożone 

● Mowa zależna 

● Strona bierna 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Litertura podstawowa: 

1.A. Pado. Start.ru. Cz.2. Język rosyjski dla średniozaawansowanych. WSiP, Warszawa (2006) 

2.A. Махнач, Нз первых уст. Русский язык для среднего уровня. Wydawnictwo Kram, Warszawa (2014) 

3.A. Махнач, Нз первых уст. Русский язык для продвинутого уровня. Wydawnictwo Kram, Warszawa (2009) 

 

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

92 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 6 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 9 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 12 

Inne  



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (…92h) 3,1 

Zajęcia o charakterze praktycznym (85 h) 2,8 

 

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  Lektorat z j. włoskiego 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 1,2 Semestr 1,2,3 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia 90 4 1,2,3 zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący Studium języków obcych 

Język wykładowy polski, wloski 

            
   

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

umiejętności nabyte w poprzednich etapach edukacji w zależności od poziomu grupy 

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 umiejętności językowe pozwalające na porozumiewania 
się w wybranym języku obcym nowożytnym zgodnie z 
wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

WF2_U13 wykonanie zadania 

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

- metody podające: objaśnienie, opis,  

- metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja w podgrupach, wypowiedzi indywidualne, praca w parach, 
debata,  

- metody eksponujące: nagrania audio i video, wyjaśnienia na bazie materiałów graficznych,  

- metody praktyczne: praca z podręcznikiem, ćwiczenia leksykalne, ćwiczenia sprawdzające znajomość struktur 
gramatycznych, ćwiczenia rozwijające sprawności receptywne i produktywne. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Metody sprawdzania wiedzy i umiejętności:  

- aktywność na zajęciach,  

- prace pisemne,  

- projekty i wypowiedzi ustne,  

- zadania domowe,  

- prezentacje.  

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych, formułuje 
ocenę, posługując się następującymi kryteriami formalnymi: Ocena 2,0 wystawiana jest wtedy, jeśli student w zakresie 
choćby tylko jednej z czterech sprawności językowych nie opanował wymaganej wiedzy w więcej niż 50%.  

Ocena 3,0 wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 51%.  

Pozostałe oceny w przypadku opanowania materiału w stopniu następującym:  

Ocena 3,5:  61 – 70% 

Ocena 4,0: 71 – 80% 

Ocena 4,5: 81 – 90%  

Ocena 5,0: 91% - 100%. 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę po każdym semestrze II, III, IV – po zrealizowaniu kolejnych 30 godzin zajęć. Na ocenę składają się 
osiągnięcia w zakresie wszystkich sprawności językowych i podsystemów języka.  

Treści programowe (skrócony opis) 

Kurs opiera się na podręczniku i programie uwzględniającym różnorodne bloki tematyczno-leksykalne dotyczące życia 
codziennego o charakterze społeczno-kulturowym, a także zagadnienia gramatyczne dostosowane do poziomu kursu. 
Obejmuje także elementy kultury fizycznej i sportu. 

Contents of the study programme (short version) 

The course is based on the handbook and on the program that takes into consideration various thematic and lexical blocks of 
socio-cultural character related to everyday life as well as grammatical issues adjusted to the level of the course. 

Treści programowe (pełny opis) 

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i 
pisanie, umiejętność tłumaczenia i znajomość podsystemów języka.  

 

Zakres gramatyczny:  

Rozróżnianie i stosowanie: liczby pojedynczej i mnogiej, rodzaju męskiego i żeńskiego rzeczowników i przymiotników, 
rodzajników, zaimków wskazujących, dzierżawczych, zaimków dopełnienia bliższego i dalszego. Zaimki ci, ne, pronomi 
combinati, pronomi relativi. 

Przyimki, przysłówki, forma grzecznościowa.  

Czasowniki regularne trzech koniugacji i ważniejsze czasowniki nieregularne w następujących czasach trybu 
oznajmującego: presente, passato prossimo i imperfetto, futuro semplice i futuro anteriore. Tryby: il condizionale, 
l’imperativo, il gerundio, il congiuntivo. Budowa zdań pojedynczych i złożonych. Zgodność czasów. Okresy warunkowe. 
Mowa zależna i niezależna. Strona bierna. Poznanie różnych rejestrów języka. 



Zakres leksykalny:  

Komunikacja ustna w sytuacjach życia codziennego: powitanie, pożegnanie, podziękowanie, przeprosiny. Podawanie 
danych personalnych, wypełnianie formularza, przedstawianie się i przedstawianie innej osoby, jej opis. Przeprowadzanie 
rozmowy telefonicznej. Zapraszanie i proponowanie, akceptacja i odmowa, wyrażanie własnej opinii, upodobania i 
dezaprobaty. Wyrażanie uczuć, woli, przymusu, nakazu i zakazu, zachęty, porównywanie. Rodzina, świętowanie i włoskie 
tradycje, włoski dom – wynajem i kupno mieszkania, zwyczaje żywieniowe, stan zdrowia, sport. Wypoczynek, wakacje i 
podróże. Nauka, studia i praca – plany na przyszłość.  

Przeprowadzanie rozmowy w następujących sytuacjach: w sekretariacie, w podróży (na stacji, w pociągu, na lotnisku), w 
restauracji, w kawiarni, w hotelu, w sklepie, u lekarza, na poczcie. Składanie życzeń, wypowiedzi na temat pogody, 
opowiadanie o zainteresowaniach i spędzaniu wolnego czasu. Uzyskiwanie i udzielanie informacji dotyczących liczby, czasu 
(godziny i daty), kształtu i koloru oraz odnoszących się do usytuowania przedmiotów i orientacji w mieście; wyrażanie relacji 
przestrzennych i czasowych.  

Elementy włoskiej kultury. 

Słownictwo i sytuacje komunikacyjne związane z kierunkiem studiów, własnymi zainteresowaniami i przyszłą pracą 
zawodową: czas wolny, kultura fizyczna, elementy anatomii i zdrowy tryb życia, wybrane dyscypliny sportowe i ich 
uprawianie.   

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

M. La Grassa, L’Italiano all’Università, Edilingua, Roma, 2010 – 2012.  

B. Quirino, Italia, Italiano, Italiani. Corso di lingua italiana per studenti polacchi.  Wyd. Scan & Hybryda, Tarnów, 2014.  

D. Piotti, G. De Savorgnani, UniversItalia, corso di italiano, Alma Edizioni, Firenze, 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 (90 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (2 h) + udział w egzaminie (… h) 

92 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 6 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 9 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 12 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (…92h) 3,1 

Zajęcia o charakterze praktycznym (85 h) 2,8 

 

 

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

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

wychowanie fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Metodyczne zastosowanie technik informacyjnych 

Course / group of courses Methodical application of information techniques 



Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 1 SUM 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 mgr inż. Piotr Kisilewicz 

Język wykładowy polski 

   

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

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

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

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

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 

zna programy komputerowe i testy statystyczne oraz metody 
obliczeniowe stosowane celem wymiernego wyrażania 
obserwacji poczynionych w praktyce sportowej, wychowawczej i 
korekcyjnej 

WF2_W09 
odpowiedź ustna lub 

kolokwium 

2 

zna programy komputerowe i testy statystyczne oraz metody 
obliczeniowe stosowane celem wymiernego wyrażania 
obserwacji poczynionych w praktyce sportowej, wychowawczej i 
korekcyjnej 

WF2_U03 wykonanie zadania 

3 
potrafi właściwie dobierać źródła informacji, dokonywać  
korzystać z nowoczesnych technik informacyjnych w celu 
pozyskiwania, gromadzenie i analizowania danych 

WF2_U05 wykonanie zadania 



 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 (2 h) + udział w egzaminie (… h) 

32 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 4 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 12 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 2 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (32 h) 1,3 

Zajęcia o charakterze praktycznym (21 h) 0,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Ćwiczenia, pokaz i objaśnienie z wykorzystaniem środków audiowizualnych. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Wysyłanie plików z każdego ćwiczenia z wykorzystaniem poczty internetowej. 

Stworzenie zapytań (kwerend) wg podanych założeń (kolokwium). 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną na podstawie pozytywnej oceny 60% ćwiczeń przesyłanych z wykorzystaniem poczty internetowej oraz 
zaliczenia kolokwium. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Zaprojektowanie bazy „szkoła” (tabele, zapytania, formularze, raporty). Wczytywanie danych „zewnętrznych”. Eksport tabel 
do plików MS Excel. 

Contents of the study programme (short version) 

Designing the "school" database (tables, queries, forms, reports). Loading "external" data. Table export to MS Excel files. 

Treści programowe (pełny opis) 

Wprowadzenie do relacyjnych baz danych. Przygotowanie projektu „szkoła”. Tabele: uczniowie, nauczyciele, klasy, oceny i 
szkoła (właściwości tabel). Dla wprowadzania danych przygotowanie formularza opisującego dane ucznia. Przykłady 
zapytań (kwerend) wybierających i tworzących tabele. Przygotowanie raportu „arkusz ocen”. Eksport tabeli do MS Excela, 
zbudowanie wykresu złożonego. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Danuta Mendrala, Marcin Szeliga, Access 2013 PL, ISBN:978-83-246-7542-5 

2. Strona firmowa pomocy technicznej: https://support.office.com/pl-pl/access 



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 w sporcie 

Course / group of courses Organization in sport 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 1 Rodzaj zajęć1 Do wyboru 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ĆWICZENIA 15 1 3 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr hab. Andrzej Nowakowski prof. PWSZ 

Język wykładowy polski 

   

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Podstawowa znajomość wyniesiona ze studiów licencjackich w zakresie struktur organizacyjnych sportu polskiego 

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

WF2_W07 Kolokwia zaliczeniowe 

2 

zna i rozumie prawne, ekonomiczne, etyczne uwarunkowania 
działalności zawodowej związanej ze szkolnictwem, sportem i 
kulturą fizyczną, w tym zasady higieny i bezpieczeństwa pracy, 
zasady ochrony praw autorskich i własności przemysłowej oraz 
podstawowe zasady przedsiębiorczości w działalności 
zawodowej 

WF2_W11 Kolokwia zaliczeniowe 

3 
potrafi organizować i zarządzać imprezą sportową w oparciu 
obowiązujące prawo w sportach indywidualnych i zespołowych, 
również na zaawansowanym poziomie sportowym 

WF2_U18 wykonanie zadania 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Aktywność na ćwiczeniach, podejmowanie konkretnych tematów w formie wypowiedzi, referatów. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Student przerabia materiał według wskazówek prowadzącego zajęcia. 

Warunki zaliczenia 

Frekwencja i aktywność na ćwiczeniach, pozytywne oceny z dwóch kolokwiów w trakcie semestru. 

Treści programowe (skrócony opis) 



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 (2 h) + udział w egzaminie (… h) 

17 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 3 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 3 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 5 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (17 h) 0,7 

Zajęcia o charakterze praktycznym (8 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 Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

wychowanie fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Statystyka matematyczna 

Course / group of courses Mathematical Statistics 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 1 SUM Semestr 2 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Prawno-organizacyjne postawy działalności w zakresie kultury fizycznej w współczesnej Polsce. 

Contents of the study programme (short version) 

The sport law and organization conditions of physical culture in the contemporary Poland. 

Treści programowe (pełny opis) 

Konstytucyjne podstawy kultury fizycznej . Ustawa o sporcie z 25 czerwca 2010 r. i jej znaczenie. Wychowanie fizyczne i 
współzawodnictwo sportowe: 1) uczniów, 2) studentów, 3) pozostałej populacji i jego uwarunkowania prawne. Podstawowe 
formy organizacyjne kultury fizycznej w Polsce (kluby sportowe, polskie związki sportowe, inne stowarzyszenia kultury 
fizycznej). Specyficzne formy organizacyjne szkolnej kultury fizycznej. Zarządzanie kulturą fizyczną na szczeblu centralnym 
(rządowym) i lokalnym (samorządowym). Zapobieganie i zwalczanie dopingu 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 Andrzej (red.), (2017); Sportowa odpowiedzialność dyscyplinarna z tytułu dopingu w sporcie, Poznań.   



ćwiczenia 30 2 2 zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący mgr inż. Piotr Kisilewicz 

Język wykładowy polski 

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Umiejętność wykonywania obliczeń i tworzenia wykresów w programie MS Excel 

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 programy komputerowe i testy statystyczne oraz metody 
obliczeniowe stosowane celem wymiernego wyrażania 
obserwacji poczynionych w praktyce sportowej, wychowawczej i 
korekcyjnej 

WF2_W09 
odpowiedź ustna lub 

kolokwium 

2 

zna programy komputerowe i testy statystyczne oraz metody 
obliczeniowe stosowane celem wymiernego wyrażania 
obserwacji poczynionych w praktyce sportowej, wychowawczej i 
korekcyjnej 

WF2_U03 wykonanie zadania 

3 
potrafi właściwie dobierać źródła informacji, dokonywać  
korzystać z nowoczesnych technik informacyjnych w celu 
pozyskiwania, gromadzenie i analizowania danych 

WF2_U05 wykonanie zadania 

   



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 (2 h) + udział w egzaminie (… h) 

32 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 4 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 12 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 2 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (32 h) 1,3 

Zajęcia o charakterze praktycznym (21 h) 0,8 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Ćwiczenia, pokaz i objaśnienie z wykorzystaniem środków audiowizualnych. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Wysyłanie plików z każdego ćwiczenia z wykorzystaniem poczty internetowej. 

Stworzenie zapytań (kwerend) wg podanych założeń (kolokwium). 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną na podstawie pozytywnej oceny 60% ćwiczeń przesyłanych z wykorzystaniem poczty internetowej oraz 
zaliczenia kolokwium. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Zastosowanie programu Statistica (StatSoft Polska) do obliczeń statystycznych. 

Zastosowanie rozszerzonych sposobów obliczania i diagnozowania w statystyce 

Contents of the study programme (short version) 

Use of Statistica (StatSoft) for statistical calculations. Use of expanded calculation and diagnostic methods in statistics 

Treści programowe (pełny opis) 

Praktyczne obliczanie podstawowych charakterystyk dla prób jednej zmiennej. Narzędzia statystyki opisowej dostępne w 
programie Statistica. Tworzenie histogramu i dystrybuanty. Praktyczne ćwiczenia w zastosowaniu wybranych testów 
istotności. Poszerzone zagadnienia testu T studenta i testu Shapiro-Wilka. Poszerzone informacje obliczeń regresji i 
korelacji; test istotności korelacji, prognozowanie. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Mieczysław Sobczyk, Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2007 

2. Adam Łomnicki, Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2003 

3. Strona firmowa StatSoft: https://www.statsoft.pl/ 



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 
 

Instruktor Gimnastyka Korekcyjna II Stopień 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Wspinaczka 

Course / group of courses  Climbing 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 Do wyboru 

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 mgr Marcin Bibro 

Język wykładowy polski 

   

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Wiadomości i umiejętności z metodyki nauczania ruchu oraz podstaw kształcenia ruchowego, minimum średnia sprawność 
fizyczna 

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 

 

ma uporządkowaną wiedzę, obejmującą terminologię, teorię i 
metodykę różnych dyscyplin sportowych, zna przepisy, mające 
powszechne zastosowanie w oświacie dyscyplin sportu oraz 
podstawy treningu sportowego i praktyczne zastosowanie tej 
wiedzy 

WF2_W06 odpowiedź 

 

posiada wysokie umiejętności techniczne i ruchowe w zakresie 
podstawowych dyscyplin sportowych, prezentuje poziom 
sprawności ruchowej umożliwiający prezentowanie 
podopiecznym pokazu prawidłowej techniki w poszczególnych 
dyscyplinach 

WF2_U01 Wykonanie zadania 

 
posiada umiejętność sędziowania podstawowych dyscyplin 
sportu na poziomie sportu młodzieżowego, współdziała z innymi, 
kieruje pracą zespołów i podejmuje w nich wiodącą rolę 

WF2_U11 Wykonanie zadania 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

pokaz,  instruktaż, działanie praktyczne - indywidualne i grupowe, samokształcenie 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Wiedza: Ocena z kolokwium 

Umiejętności: praktyczne w zakresie obsługi sprzętu asekuracyjnego : uprzęży, liny, przyrządu asekuracyjnego. Asekuracja 
partnera sposobem górnym 

Umiejętności praktyczne – wejście na ścianę wspinaczkową na trzy dowolne drogi z sześciu do wyboru. (3 drogi ocena bdb, 
2 drogi –ocena db, 1 droga –ocena  dst). 

Kompetencje: Obserwacja podczas wykonywania zadań w trakcie zajęć, dyskusja na tematy związane z zajęciami, rozmowa 
nieformalna 



Warunki zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem Studiów, aktywny udział w zajęciach, 
przygotowanie do zajęć, przygotowanie i poprowadzenie wybranych technik wspinaczkowych. Szczegółowe kryteria oceny 
podaje prowadzący na pierwszych zajęciach. 

Treści programowe (skrócony opis) 

1. Zapoznanie ze sztuczną ścianą 2. Podstawowe informacje o sprzęcie 3. Zasady asekuracji 4. Węzły i ich zastosowanie 5. 
Nauczanie techniki wspinania 6. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia. 

Contents of the study programme (short version) 

1. Getting to know the artificial climbing wall 2. Basic information about the climbing equipment 3. Protecting principles 4. 
Nodes and their application 5. Teaching climbing techniques 6. Principles of climbing in Poland, training system. 

Treści programowe (pełny opis) 

Zasady bezpieczeństwa na zajęciach wspinaczkowych. Regulamin korzystania z sali gimnastycznej, ścianki wspinaczkowej. 
Zasady asekuracji: właściwe ubranie i zapięcie uprzęży, przywiązanie do niej liny, asekuracja na wędkę (obsługa kubka lub 
płytki); właściwa postawa asekurującego, asekuracja w trakcie boulderingu. Podstawowe techniki wspinania: wykorzystanie 
chwytów i stopni; ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna; wspinaczka statyczna i dynamiczna; poruszanie się w terenie 
przewieszonym. Współzawodnictwo sportowe, zawody z cyklu Pucharu Świata oraz Mistrzostw Świata, konkurencje i 
kategorie wiekowe. Zawody organizowane w Polsce. 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. B. i Łukasz Kaczmarek Trening uzupełniający dla wspinaczy i nie tylko Góry Books 2015 
2. C.  Luebben Wspinaczka w skale Galaktyka 2012 
3. E. J. Horst Trening wspinaczkowy Warszawa 2014 
 

 

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

32 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 9 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 7 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 2 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (32 h) 1,3 

Zajęcia o charakterze praktycznym (40h) 1,6 

 

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

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów wychowanie fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  sport do wyboru - narciarstwo alpejskie  



Course / group of courses sport to choose - skiing 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 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 Mariusz Pociecha 

Język wykładowy Polski 

   
Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Zaliczony kurs narciarstwa alpejskiego na poziomie studiów 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 

W1 

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

WF2_W01 
WF2_W06 

kolokwium, wypowiedź ustna 

U1 

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

WF2_U01 
WF2_U 11 

wykonanie zadania  
 

K1 
docenia znaczenie profesjonalizmu w narciarstwie, zwraca 
uwagę na zachowanie swoich podopiecznych, potrafi 
motywować do wzmożonego wysiłku fizycznego 

WF2_K02 obserwacja 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

• omówienie, instruktaż, pokaz; 

• prezentacja multimedialna; 

• metody: zabawowa, zadaniowa, analityczna, syntetyczna, kompleksowa 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Ćwiczenie praktyczne, jazda obserwowana, sprawdzian wiedzy. 
Ocena efektów uczenia się na podstawie:  
- uczestnictwa i aktywności na zajęciach; 
- techniki indywidualnej i jazdy terenowej: 

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

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

Szczegółowe kryteria oceny prezentowane są na pierwszych zajęciach. 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie praktyczne jazdy na nartach, sprawdzian wiadomości w formie pisemnej 

Treści programowe (skrócony opis) 

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



Contents of the study programme (short version) 

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

Treści programowe (pełny opis) 

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

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

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

Dane jakościowe                

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

fizycznej 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

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

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (…) + laboratorium (… h) + 
ćwiczenia (30 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (2 h) + udział w egzaminie (… h) 

32 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 9 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 7 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 2 

Inne 0 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (32 h) 1,3 

Zajęcia o charakterze praktycznym (40 h) 1,6 

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  Seminarium magisterskie 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 14 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 3,4 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia 30 4 3 Zaliczenie z oceną 

Ćwiczenia 15 8 4 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr hab. Andrzej Nowakowski prof. PWSZ, dr hab. Zbigniew Szyguła prof. PWSZ 

Język wykładowy Polski 



   

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Znajomość podstawowej metodologii badań wyniesiona ze studiów licencjackich 

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 umiejętność pisemnego przedstawienia programu 
zamierzonych działań oraz dokumentowania wyników pracy 
swojej lub zespołu, zgodnie z wymaganiami instytucji 
oświatowych wykorzystując posiadaną wiedzę 

WF2_U03 
Sporządzanie pod kontrolą 

promotora kolejnych 
rozdziałów pracy 

2. 
potrafi właściwie dobierać źródła informacji, dokonywać  
korzystać z nowoczesnych technik informacyjnych w celu 
pozyskiwania, gromadzenie i analizowania danych 

WF2_U05 
Dyskusja naukowa 

przygotowującego pracę z 
promotorem 

3. 

potrafi interpretować dane liczbowe będące wynikami oceny 
postawy ciała, sprawności fizycznej lub efektami treningu 
sportowego 

WF2-U06 

Zbieranie materiałów, 
przeprowadzanie badań 

niezbędnych do 
sporządzenia pracy 

 

potrafi uczestniczyć w debacie, zaprezentować ustnie wyniki 
swoich działań, obserwacji, badań i przemyśleń w sposób 
precyzyjny i merytoryczny, wykorzystując przy tym wiedzę 
innych autorów oraz praw i teorii z zakresu kultury fizycznej, 
komunikować się na tematy specjalistyczne z różnymi kręgami 
odbiorców 

WF2_U12 

Zbieranie materiałów, 
przeprowadzanie badań 

niezbędnych do 
sporządzenia pracy 

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Aktywne współdziałanie magistrantów z prowadzącym seminarium (promotorem) w toku całego seminarium. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Postęp w przygotowywaniu poszczególnych elementów (rozdziałów) pracy, zgodnie z zaleceniami promotora i regulaminem 
studiów 

Warunki zaliczenia 

Wypełnienie warunków stawianych przez osobę prowadzącą seminarium (promotora), rzetelne i terminowe ukończenie 
pracy bądź jej istotnych fragmentów 

Treści programowe (skrócony opis) 

Systematycznie sporządzanie pracy dyplomowej (magisterskiej) zgodnie z zalecanymi współczesnymi zasadami metodologii 
nauk. 

Contents of the study programme (short version) 

The active works during all period of the final seminar of studies 

Treści programowe (pełny opis) 

Przedstawienie przez prowadzącego warunków formalno-merytorycznych przyszłej pracy. Wskazanie zakresu tematyczno-
chronologicznego badań. Ustalenie narzędzi badawczych, zgodnie z charakterem pracy. Bieżąca kontrola i weryfikacja 
pracy. Finalizacja pracy (kontrola antyplagiatowa), dopuszczenie jej do obrony i końcowy egzamin magisterski.  

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Zaleca się następujące pozycje z metodologii nauk: 

1. Kuc.R.B (2012); Funkcje nauki. Wstęp do metodologii. Nauka nie jest grą, Warszawa. 

2. Zenderowski J. (2009); Praca magisterska, licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy 
dyplomowej, Warszawa. 

3. Zieliński J. (2012); Metodologia pracy naukowej, Warszawa. 

 

Dane jakościowe 

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

fizycznej 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

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

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (… h.) + laboratorium (… h) + 
ćwiczenia (45 h) + inne h) + konsultacje z prowadzącym (40 h) + udział w egzaminie (h) 

85 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 85 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu magisterskiego 75 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 60 

Inne wyjazdy po materiały badawcze, pisanie pracy, jej oprawa  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 350 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (85 h) 3,4 

Zajęcia o charakterze praktycznym (270 h) 10,8 

 


