
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 i patobiomechanika narządu ruchu 

Course / group of courses Biomechanics and pathobiomechanics of the musculoskeletal system 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia  15 1 3 zaliczenie z oceną 

wykłady 15 1 3 egzamin 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr Andrzej Nosiadek 

Język wykładowy polski 

   

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Znajomość anatomii układu ruchu człowieka, znajomość biomechaniki ogólnej na poziomie I stopnia 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 
posiada poszerzoną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, 
zna terminologię związaną z psychofizycznym i społecznym 
rozwojem człowieka 

WF2_W02 kolokwium 

2 
potrafi interpretować dane liczbowe będące wynikami oceny 
postawy ciała, sprawności fizycznej lub efektami treningu 
sportowego 

WF2_U06 wykonanie zadania 

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

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

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 - część rozszerzona. 

Contents of the study programme (short version) 

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

Treści programowe (pełny opis) 

Pomiary siły chwytu. 

Pomiar wytrzymałości chwytu. Rejestracja i analiza otrzymanych wartości. 

Goniometryczna rejestracja zmian kątowych w stawie kolanowym w różnych formach lokomocji (chód fizjologiczny i 
patologiczny). 

Biomechaniczna analiza zarejestrowanych zmian kątowych stawu kolanowego podczas chodu. 

Rejestracja zmian siły reakcji podłoża (oraz jej składowych) w różnych formach lokomocji. 

Opracowanie wyników pomiarów pionowej i poziomej składowej siły reakcji podłoża w chodzie patologicznym i normalnym. 

Prezentacja możliwości systemu do trójwymiarowej (3D) analizy ruchu i jego wykorzystanie w biomechanicznych badaniach 
lokomocji. Zaliczenie ćwiczeń. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Bober T, Zawadzki J. (2006): Biomechanika układu ruchu człowieka, Wydawnictwo BK Wrocław, 

2. Błaszczyk J. Biomechanika kliniczna, Warszawa, 2004, PZWL. 

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 (2 h) + udział w egzaminie (1 h) 

33 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 5 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 9 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 3 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 



Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (33 h) 1,3 

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  antropomotoryka  

Course / group of courses anthropomotorics 

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 

Wykład 15 1 2 egzamin  

Ćwiczenia 15 1 2 zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr Mariusz Pociecha 

Język wykładowy Polski 

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Zaliczony kurs antropomotoryki 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 

1 
zna w pogłębionym zakresie koncepcje, pojęcia, systematykę i 
strukturę sprawności fizycznej i motoryczności ludzkiej; 

WF2_W04 
kolokwium, odpowiedź ustna, 

egzamin 

2 
umie analizować i interpretować wyniki oceny aspektów   
kinematycznych i dynamicznych ruchu, które służą do oceny 
potencjału motorycznego człowieka 

WF2_U06 
opracowanie karty badań i 

realizacja badań   

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

• wykład klasyczny, dyskusja i prezentacja multimedialna; 

• praca indywidualna, praca dwójkowa, praca grupowa; 

• motoskopia i pomiar asocjatywny; 

• samokształcenie 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Aktywność na zajęciach, kolokwia, realizacja pomiarów indywidualnych i grupowych, 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 merytorycznej prezentacji/referatu z wybranym problemem obszaru motorycznego: 
90% – 100 % – jakości i zgodności z problemem – bardzo dobry 
   89% – 85% – jakości i zgodności z problemem – plus dobry 



   84% – 71% – jakości i zgodności z problemem – dobry 
   70% – 66% – jakości i zgodności z problemem – plus dostateczny 
   50% – 65% – jakości i zgodności z problemem – dostateczny 

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

Warunki zaliczenia 

Frekwencja, zaliczenia cząstkowe z kolokwiów oceniających poziom wiedzy, praktyczne zaliczenie różnych form pomiaru 
asocjatywnego, złożenie indywidualnej karty badań, prezentacja multimedialna z wybranego zakresu teorii motoryczności   

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

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

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady i ćwiczenia  

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

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

3. Kontrola i sterowanie czynnością ruchową; 

4. Modele sterowania czynnościami ruchowymi; 

5. Zróżnicowanie koncepcji kontroli motorycznej; 

6. Uczenie motoryczne i intensyfikacja procesu; 

7. Rodzaje nawyków ruchowych; 

8. Efektywne budowanie nawyków ruchowych; 

9. Psychiczne komponenty potencjału motorycznego - percepcyjne, mnemoniczne, kognitywne oraz  efektoryczne; 

10. Pamięć motoryczna; 

11. Wątpliwości i uwagi krytyczne na temat motoryczności ludzkiej; 

12. Identyfikacja motorycznego potencjału strukturalnego; 

13. Identyfikacja motorycznego potencjału energetycznego; 

14. Identyfikacja motorycznego potencjału informacyjnego; 

15. Sprawdzian wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

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

2. Osiński W. 2003.  Antropomotoryka. AWF, 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.) 

SS/SN 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 
SS/SN 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (15h) + laboratorium (… h) + 
ćwiczenia (15 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (2 h/) + udział w egzaminie (1 h) 

33 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 3 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 9 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 5 

Inne 0 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (33h) 1,3 



Zajęcia o charakterze praktycznym (8h) 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  Emisja głosu 

Course / group of courses Voice emission 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 1 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 SUM Semestr 2 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia15  1 2 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 

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 wykonanie zadania 

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody ćwiczeń praktycznych 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Zaliczenia poszczególnych etapów ćwiczeń:  

1. Oddychanie - opanowanie prawidłowego toru oddechowego. 

2. Prawidłowa czynność fonacyjna z właściwym używaniem rezonatorów. 

3.   Wyraźna dykcja i artykulacja. 

Warunki zaliczenia 

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

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

News on the construction and functioning of the voice and pronunciation apparatus, prevention of diseases of the speech 
organs. Breathing exercises, motor skills of speech organs, conducting voice to the hard palate using resonators, articulation 
and diction exercises. 

Treści programowe (pełny opis) 

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

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

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

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

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

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. 2 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 

Liczba punktów ECTS 

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



Zajęcia o charakterze praktycznym (10 h) 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 Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów wychowanie fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  gerontoprofilaktyka 

Course / group of courses gerontoprevention 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 1 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 4 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia 15 1 4 zaliczenie z oceną  

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr Mariusz Pociecha 

Język wykładowy Polski 

           

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Zaliczone kursy psychologii i pedagogiki oraz metodyk szczegółowych 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 
zna etapy procesu starzenia, i wie jak prawidłowo dobrać 
metody, formy i środki do wieku oraz możliwości uczestników 
zajęć; 

WF2_W04 kolokwium, odpowiedź ustna 

2 
organizuje różnorodne w formie zajęcia ruchowe dla osób 
starszych, dostosowane do ich wskazań i przeciwwskazań oraz 
do posiadanych warunków, sprzętu i zainteresowań odbiorców; 

WF2_U02, 
WF2_U03, 
WF2_U10 

przygotowanie i realizacja  
jednostki zajęć ruchowych  

3 
współpracuje z osobami starszymi oraz rozumie i dba o ich 
bezpieczeństwo w trakcie zajęć ruchowych 

WF2_K03 
obserwacja  w trakcie 

realizacji zajęć 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

• opis, instruktaż, ćwiczenia praktyczne; 

• dyskusja, prezentacja multimedialna;  

• praca indywidualna, praca grupowa; 

• zabawowa, kompleksowa, syntetyczna, analityczna 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Aktywność studenta na zajęciach, kolokwia - pytania otwarte, konspekt zajęć i realizacja ćwiczeń ruchowych,. 
Ocena efektów uczenia się 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 

- opracowanie konspektu zajęć i realizacja: 
  90% –100 % – zgodności prowadzenia z opracowaniem – bardzo dobry 
   89% –  85% – zgodności prowadzenia z opracowaniem – plus dobry 
   84% –  71% – zgodności prowadzenia z opracowaniem – dobry 
   70% –  66% – zgodności prowadzenia z opracowaniem – plus dostateczny 



   50% –  65% – zgodności prowadzenia z opracowaniem – dostateczny 
  Szczegółowe wymagania i kryteria oceny prezentowane są na pierwszych zajęciach. 

Warunki zaliczenia 

Kolokwium pisemne; lekcja obserwowana 

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

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

Treści programowe (pełny opis) 

1. Podstawowe pojęcia z zakresu gerontologii. 

2. Aktywność fizyczna w prewencji przedwczesnego starzenia się organizmu człowieka. 

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

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

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

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

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

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

9. Metodyka zajęć ruchowych z osobami starszymi. 

10. Praktyczna realizacja zajęć ukierunkowanych na aktywność seniora 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Osiński W. 2013.  Gerokinezjologia: nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym. Wyd. 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 (…h.) + laboratorium (… h) + 
ćwiczenia (15h) + 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. 2 

Inne 0 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 

Liczba punktów ECTS 

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

Zajęcia o charakterze praktycznym (10h) 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 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 4 Rodzaj zajęć1  

Rok studiów 1 Semestr 1,2 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia 60 4 1,2 zaliczenie z oceną, egzamin 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr Renata Błyszczuk 

Język wykładowy polski 

   

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

zaliczenie gimnastyki na I stopniu 

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, 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 kolokwium, odpowiedź ustna 

2 

zna procedurę przygotowania i przeprowadzania imprez 
sportowo-rekreacyjnych z zakresu sportów indywidualnych i 
zespołowych, rozumie potrzebę przestrzegania podstaw 
prawnych i dostrzega inne uwarunkowania 

WF2_W14 kolokwium, odpowiedź ustna 

3 

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 

4 
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 

5 

umie oceniać prawidłowość doboru obciążeń treningowych oraz 
dobierać środki i metody pracy szkoleniowej w zależności od 
sprawności fizycznej, wieku osób ćwiczących oraz stopnia 
zaawansowania, potrafi identyfikować przeciwwskazania do 
sportu oraz błędy i zaniedbania i potrafi je korygować w praktyce 

WF2_U17 

 

wykonanie zadania 

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Pokaz, objaśnienie, prezentacja multimedialna. Metoda zadaniowa, problemowa, syntetyczna, kombinowana. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Sprawdzian praktyczny i teoretyczny. Frekwencja, aktywny udział w zajęciach. Sprawdzian praktyczny składający się z 
pokazu układów ćwiczeń (dowolnych i obowiązkowych) na poszczególnych przyrządach. 

90% - 100% wzorcowego wykonania układu – bdb 

75% - 89% wzorcowego wykonania układu – db 

60% - 74% wzorcowego wykonania układu – dst 

Poniżej 60% wzorcowego wykonania układu – ndst 

Zaliczenie kolokwium pisemnego 

90% - 100% max liczby pkt – bdb 

75% - 89% max liczby pkt – db 

60% - 74% max liczby pkt – dst 

Poniżej 60% max liczby pkt - ndst 

 

Warunki zaliczenia 

Praktyczne zaliczenie układów wolnych i na przyrządach oraz pisemne kolokwium. 

Egzamin 

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

Repetition and improvement of the methodology of teaching exercises from first-cycle studies. Expanding the principles of 
self-insurance and assurance. Shaping a high level of physical fitness, mastering further gymnastic skills. Organization and 
conducting gymnastic shows. 

Treści programowe (pełny opis) 

1.Doskonalenie ćwiczeń zrealizowanych na studiach I go stopnia 10 h. 

2.Technika, metodyka nauczania oraz sposoby asekuracji nowych ćwiczeń na ścieżce gimnastycznej (wychwyt z głowy, 
przerzut w tył, skomplikowane łączenia kilku elementów) 4 h. 

3.Technika, metodyka nauczania oraz sposoby asekuracji nowych ćwiczeń w zwisach i podporach na drążku i drabinkach 4 
h. 

4.Technika, metodyka nauczania oraz sposoby asekuracji wcześniej poznanych i nowych ćwiczeń równoważnych (różne 
wejścia i wyskoki na przyrząd, przejścia, pozycje równoważne oraz zeskoki) – 6 h. 

5.Technika, metodyka nauczania oraz sposoby asekuracji skoków prostych i złożonych 4h. 

6.Akrobatyka sportowa metodyka nauczania i technika wykonania piramid dwójkowych, trójkowych i wieloosobowych - 4 h. 

7.Komponowanie układów wieloosobowch gimnastyczno-tanecznych na zaliczenie – 4 h. 

8.Nauka i doskonalenie układów obowiązkowych na przyrządach na zaliczenie-  4 h. 

9.Komponowanie własnych układów na przyrządach na zaliczenie -4 h. 

10.Nauka organizacji imprez o charakterze gimnastycznym – pokazy gimnastyczno-akrobatyczne, pokazy cheerleaderingu – 
6 h. 

11.Prowadzenie elementów lekcji gimnastyki z programu szkoły średniej - 6 h. 

12.Zaliczenia praktyczne i teoretyczne – 4h. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 



1.Drobnik A. i wsp 1998 Gimnastyka, Wydawnictwo Sport Bydgoszcz 

2.Jezierski R, Rybicka A., 1997 Gimnastyka –teoria i metodyka, AWF Wrocław 

3.Karkosz K.,1998 Akrobatyka sportowa, AWF Kaowice 

.4.Miczkowski T., 1997 Nauczanie akrobatki, Uniwersytet Szczeciski 

4.Omorczyk j.,2010 Gimnastyka podstawowa  szkolnym systemie współzawodnictwa, EAS Kraków 

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 (2 h) + udział w egzaminie (1h) 

63 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 12 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 17 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 8 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (63 h) 2,5 

Zajęcia o charakterze praktycznym (27 h) 1,1 

 
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/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 4 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 1,2 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS  Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia,  60 4 1,2 Zaliczenie z oceną i egzamin 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr Mariusz Pociecha 

Język wykładowy Polski 

 

 

            
   



Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Posiadanie efektów uczenia się w zakresie kursu gimnastyki realizowanego 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 
w pogłębionym zakresie zna pojęcia, systematykę i strukturę 
sprawności gimnastycznych;  

WF2_W06 
WF2_W14 

kolokwium, odpowiedź ustna 

2 

umie wykonać i nauczyć wybrane gimnastyczne akty ruchowe i 
kombinacje sukcesywne; dysponuje specjalistycznymi 
umiejętnościami technicznymi, umożliwiającymi prezentowanie 
prawidłowej gimnastycznej techniki ruchu 

WF2_U01 
WF2_U11 
WF2_U17 

wykonanie układów ćwiczeń  

3 
uaktualnia poziom swojej wiedzy i dba o własną  sprawność oraz 
komunikację interpersonalną. 

WF2_K01 obserwacja 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

• wykład klasyczny;   

• opis, instruktaż, pokaz; 

• ekspresji ruchowej, metody 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 z formalnymi 
wymogami: 

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 jednostki lekcyjnej (sem. II). Egzamin pisemny - 
pytania otwarte 

Treści programowe (skrócony opis) 

Pogłębienie  wiedzy w zakresie metodyki nauczania i wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. Zasady asekuracji. 
Organizacja i prowadzenie imprez rekreacyjnych o charakterze gimnastycznym. Zasady sędziowania. Organizacja i 
prowadzenie gimnastycznych pokazów oraz zawodów sportowych. 

Contents of the study programme (short version) 

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

Treści programowe (pełny opis) SS/SN 

1. Rodzaje oraz zasady asekuracji biernej i czynnej - 2h 
2. Powtórzenie ćwiczeń zrealizowanych na studiach pierwszego stopnia i ich doskonalenie - 8h 
3. Technika i metodyka nauczania ćwiczeń wolnych - wybrane sposoby asekuracji - 4h 
4. Technika i metodyka nauczania ćwiczeń równoważnych - belka gimnastyczna i przyrządy zastępcze - wybrane sposoby 

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

asekuracji - 4h 
7. Technika i metodyka nauczania zwisów i podporów - kółka gimnastyczne - wybrane sposoby asekuracji - 4h 
8. Technika i metodyka nauczania skoków złożonych - skoki podstawowe - wybrane sposoby asekuracji - 4h 
9. Technika i metodyka nauczania skoków złożonych - skoki obrotowe - wybrane sposoby asekuracji - 4h 
10. Akrobatyka sportowa - technika i metodyka nauczania ćwiczeń dwójkowych i wieloosobowych - wybrane sposoby 



asekuracji - 8h 
11. Zasady sędziowania - 2h 
12. Komponowanie układów ćwiczeń obowiązkowych i  dowolnych - 4h 
13. Organizacja i realizacja imprez rekreacyjnych i sportowych o charakterze gimnastycznym - 4h 
14. Praktyczne zaliczenie i egzamin - 4h 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Jezierski R., Rybicka A. 2000. Gimnastyka. Teoria i metodyka. AWF Wrocław.  
2. Omorczyk J. 2010. Gimnastyka podstawowa w szkolnym systemie współzawodnictwa. EAS, Kraków. 
3. Karniewicz J., Kochanowicz K. 2002. Ćwiczenia wolne w gimnastyce sportowej. COS, Gdańsk. 

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 (2 h) + udział w egzaminie (1 h) 

63 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 2 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 17 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 8 

Inne 0 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (63 h) 2,5 

Zajęcia o charakterze praktycznym (27 h) 1,1 

 
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 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 2 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 1 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia 30 2 I Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący mgr Janusz Stawarz 

Język wykładowy Polski  

 

 

 

 

    



Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Posiadanie efektów kształcenia w zakresie koszykówki weryfikowane programem realizacji 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 uporządkowaną wiedzę obejmującą terminologię, teorię i 
metodykę koszykówki, zna przepisy mające zastosowanie w 
koszykówce oraz podstawy treningu sportowego i praktyczne 
zastosowanie tej wiedzy 

WF2_W06 
 kolokwium 

2 

zna procedury przygotowania i przeprowadzania imprez 
sportowo-rekreacyjnych z zakresu sportów zespołowych, 
rozumie potrzebę przestrzegania podstaw prawnych i dostrzega 
inne uwarunkowania 

WF2_W14 
wykonanie zadania  

 

3 

posiada wysokie umiejętności techniczne i ruchowe  w zakresie 
koszykówki, prezentuje poziom sprawności ruchowej 
umożliwiający prezentowanie podopiecznym pokazu prawidłowej 
techniki  

WF2_U01 

 

wykonanie zadania 

4 
posiada umiejętności sędziowania koszykówki na poziomie 
sportu młodzieżowego, współdziała                  z innymi,  kieruje 
pracą zespołu i podejmuje w nim wiodącą rolę 

WF2_U11 
 

wykonanie zadania  

5 

umie doceniać prawidłowość doboru obciążeń treningowych 
oraz dobierać środki i metody pracy szkoleniowej zależności od 
sprawności fizycznej, wieku osób ćwiczących oraz stopnia 
zaawansowania, potrafi identyfikować przeciwwskazania do 
sportu oraz błędy                     i zaniedbania, potrafi je 
korygować w praktyce 

WF2_U17 

 

wykonanie zadania  

6 
jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy          i dokonań, 
umie korzystać z dorobku innych i wie kiedy zasięgnąć opinii 
specjalisty 

WF2_K01 
obserwacja 

7 

docenia znaczenie profesjonalizmu w kulturze fizycznej, zwraca 
uwagę na zachowanie swoich podopiecznych, okazując 
wyrozumiałość dla ich słabości i problemów wypełniając w ten 
sposób zobowiązania społeczne 

WF2_K02 

obserwacja 

8 

dba o bezpieczeństwo swoich wychowanków, odpowiedzialnie 
pełniąc rolę zawodową, obowiązki zawodowe wykonuje z 
zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa pracy, tworząc 
wzory właściwego postępowania w pracy i w życiu 

WF2_K03 

obserwacja 

9 

jest gotów angażować uczniów do wspólnego inicjowania i 
przeżywania wydarzeń sportowych, przewodzić grupie i ponosić 
za nią odpowiedzialność, orientuje się na bieżąco w 
wydarzeniach związanych ze sportem i kulturą fizyczną 
realizując w ten sposób działania na rzecz interesu społecznego, 
myśli i działa w sposób przedsiębiorczy 

WF2_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 teoretyczny i praktyczny pod koniec semestru. Ocena umiejętności na podstawie obserwacji poprawności 
wykonania elementów techniki koszykówki.  

Obecność na zajęciach zgodnie z regulaminem studiów  PWSZ w Tarnowie. 

Warunki zaliczenia 

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

 

Treści programowe (skrócony opis) 

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie koszykówki , doskonalenie elementów techniki z akcentem na ćwiczenia 
kompleksowe i wykonywane we fragmentach gry. Szczegółowe poznanie założeń systemów atakowania i obrony. Założenia 



planowania          i kontroli procesu treningowego w koszykówce. 
 

Contents of the study programme (short version) 

Acguinted 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) 

1.Zajęcia organizacyjne. Doskonalenie podstaw techniki koszykarskiej ćwiczenia      kompleksowe. 
2. Strategia i taktyka gry: 
- działania indywidualne, 
- działania grupowe, 
- działania drużynowe. 
3. Gra 1x1 – zachowanie się zawodnika w grze w ataku z piłką i bez piłki. Ścięcie, obiegnięcie, uwolnienie, ucieczka za 
plecy. 
4. Poszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu krycia zawodnika z piłką i bez piłki. 
5. Współpraca zawodników w grze w ataku. Zasłony – sposoby ich wykonania i ich wykorzystanie. Gra właściwa , 
sędziowanie. 
6. Założenia współpracy w grze w obronie. Zasady krycia po stronie mocnej (piłki) i słabej (pomocy) w ćwiczeniach 4x4. 
7. Atakowanie szybkie zorganizowane – analiza, przykłady ćwiczeń w formie ścisłej            i fragmentów gry. 
8. Atak pozycyjny – zasady ustawienia i przemieszczania przy rozgrywaniu ataku pozycyjnego. 
9. Atak pozycyjny 5-0  oparty na grze na zasadach. 
10. Sposoby zespołowej gry w obronie – obrona „każdy swego” i jej odmiany. 
11. Obrona „strefowa” , ustawienia – sposoby ustawiania i krycia. 
12. Planowanie procesu szkoleniowego – podział na cykle – wyznaczanie celów konstrukcja zajęć. 
13. Koszykówka 3x3 – jako gra sportowo-rekreacyjna. Założenia, zasady, przepisy. 
14. Organizacja i przeprowadzenie turnieju i rozgrywek w koszykówkę. 
15. Sprawdzian teoretyczny i praktyczny z zakresu tematów zajęć. 

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

32 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 4 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 9 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 5 

Inne 0 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

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

Zajęcia o charakterze praktycznym (27h) 1,1 

 
 
 
 
 
 
 



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  Lekkoatletyka 

Course / group of courses Athletics 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 6 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1,2, Semestr 2,4, 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ĆP 30 2 2 Zaliczenie z oceną 

ĆP 30 2 4 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący 
dr Piotr Kuczek 
dr Renata Błyszczuk 

Język wykładowy polski 

      

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Nabyte podczas studiów pierwszego stopnia efekty uczenia się. 

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, 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 
Egzamin, kolokwium 

pisemne, wypowiedź ustna 

2 

zna procedurę przygotowania i przeprowadzania imprez 
sportowo-rekreacyjnych z zakresu sportów indywidualnych i 
zespołowych, rozumie potrzebę przestrzegania podstaw 
prawnych i dostrzega inne uwarunkowania 

WF2_W14 
Kolokwium pisemne, 

wypowiedź ustna 

3 

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 Sprawdzian praktyczny 
Wykonanie zadania 

4 
posiada umiejętność sędziowania podstawowych dyscyplin 
sportu na poziomie sportu młodzieżowego, współdziała z innymi, 
kieruje pracą zespołów i podejmuje w nich wiodącą rolę  

WF2_U11 Sprawdzian praktyczny 
Wykonanie zadania 

5 

umie oceniać prawidłowość doboru obciążeń treningowych oraz 
dobierać środki i metody pracy szkoleniowej w zależności od 
sprawności fizycznej, wieku osób ćwiczących oraz stopnia 
zaawansowania, potrafi identyfikować przeciwwskazania do 
sportu oraz błędy i zaniedbania i potrafi je korygować w praktyce 

WF2_U17 Sprawdzian praktyczny 
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 ( 60h) + inne (..h) + konsultacje z prowadzącym (2 h) + udział w egzaminie (1h) 

63 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 12 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 17 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 8 

Inne 0 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

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. 2,4, 
Egzamin pisemny po semestrze 4 

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

Expanding knowledge and skills in the field of athletics to technically more difficult and advanced competitions such as pole 
vault and discus throw. Strengthening the skills of basic athletic competitions such as long jump and shot put. 

Treści programowe (pełny opis) 

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

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Iskra J. (2004) Lekkoatletyka - podręcznik dla studentów AWF Katowice 
2. Mleczko E. red. Lekkoatletyka. AWF Kraków 2007 
3. Wojnar J., Iskra J. red. Atlas ćwiczeń lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży  Wydawnictwo Politechniki Opolskiej 2008 
4. Gabryś T., Bober Z. Lekkoatletyka – Podręcznik dla studentów, nauczycieli i trenerów – Część I – Biegi i chód sportowy. 
AWF Katowice 2005 
5. Gabryś T., Bober Z. Lekkoatletyka podręcznik dla studentów, nauczycieli i trenerów - część II - Skoki, rzuty i wieloboje. 
AWF Katowice 2007 



Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (63 h) 2,5 

Zajęcia o charakterze praktycznym (27h) 1,1 

 

 

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/Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

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

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Metodyka wychowania fizycznego 

Course / group of courses Physical education methodology     

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 

Wykłady  15 1 1 Egzamin 

Ćwiczenia laboratoryjne  75 5 1,2,3 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr hab. Eligiusz Madejski  prof. PWSZ 
 

Język wykładowy Polski 

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Posiadanie wiedzy i umiejętności zgodnie z obowiązującym programem i kierunkiem studiów licencjackich - pierwszego 
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 

zna teorie dotyczące wychowania, nauczania i uczenia się, ma 
pogłębioną wiedzę na temat praw wyjaśniających mechanizmy 
oddziaływania na ciało i psychikę wychowanka w procesie 
edukacji i zna zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności 
zawodowej; 
ma rozbudowaną wiedzę z zakresu profilaktyki urazów 
sportowych, rozumie potrzebę i specyfikę prowadzenia ćwiczeń 
ruchowych z osobami sprawnymi, wybitnie sprawnymi oraz 
niepełnosprawnymi w grupie młodzieży i dorosłych; 

WF2_W05 
WF2_W08 

kolokwium, odpowiedź ustna 

2 

posiada umiejętność pisemnego przedstawienia programu 
zamierzonych działań oraz dokumentowania wyników pracy 
swojej lub zespołu, zgodnie z wymaganiami instytucji 
oświatowych wykorzystując posiadaną wiedzę; 
posiada umiejętność identyfikowania potencjału motorycznego, 
formułowania i rozwiązywania problemu typowego dla 
działalności zawodowej, komunikowania się z osobami w 
każdym wieku w celu nauczania sekwencji ruchowych, ich 
doskonalenia i poprawiania błędów, formułując i testując w ten 
sposób hipotezy związane z prostymi problemami 
wdrożeniowymi w zakresie ruchu; 

WF2_U03 
WF2_U10 

wykonanie zadania 



3 

uwzględniając zmieniające się potrzeby społeczne jest gotów do 
pełnienia roli zawodowej i realizowania zadań trenera; 
przekazuje młodym zawodnikom zasadę szlachetnej rywalizacji, 
zwalczania dopingu we wszystkich postaciach, oraz zasadę 
równości szans w sporcie przestrzegając i wdrażając w ten 
sposób zasady etyki zawodowej; 

WF2_K06 
WF2_KO7 

obserwacja 

  

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

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

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

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

Warunki zaliczenia 

Frekwencja, przygotowanie do zajęć, pozytywne zaliczenie wyznaczonych prac, pozytywne zaliczenie sprawdzianów 
pisemnych w poszczególnych semestrach - 1, 2, 3. Egzamin ustny po semestrze 3.   

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

Deepening and improving knowledge and skills in planning, documenting and evaluating work in modern physical education 
at various levels of education. 
 

Treści programowe (pełny opis) 

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

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Acman J., Ryll R. 2005. Awans zawodowy nauczyciela. Warszawa-Łódź, Wydawnictwo Szkolne PWN.  
2. Denek K. 2009. Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna. Wydawnictwo WSP i A, Poznań. 
3. Kosiba G. 2009. Doskonalenie i rozwój zawodowy nauczycieli wychowania fizycznego. Studia i Monografie AWF, 

Kraków, nr 58.  
4. Madejski E., Węglarz J. 2018. Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego. Podręcznik dla 

nauczycieli i studentów. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków. 
5. Pawłucki A. 2007. Osoba w pedagogice ciała. Wydawnictwo OSW, Gdańsk-Olsztyn. 
6. Pospiech J. 2006. Jakość europejskiego wychowania fizycznego w świetle badań. Wydawnictwo PWSZ, Racibórz. 
 



Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej 
nauki  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 (75 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (2 h) + udział w egzaminie (1h) 

93 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 25 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 25 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 7 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (93 h) 3,7 

Zajęcia o charakterze praktycznym (70 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 Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

Wychowanie fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Naukowe Podstawy Treningu 

Course / group of courses Scientific basics of training 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 4 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykłady 15 1 5 Zaliczenie 

Ćwiczenia 15 2 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 

ma rozbudowaną wiedzę na temat budowy i funkcjonowania 
organizmu człowieka w kolejnych etapach ontogenezy, rozumie 
procesy zachodzące w ciele zdrowego człowieka, zna w stopniu 
pogłębionym fizjologię wysiłku fizycznego, dysponuje poszerzoną 
wiedzą na temat nieprawidłowości postawy ciała, wad postawy 
ciała i zaburzeń przebiegu ruchu 
 

WF2_W04 kolokwium 

2 

zna procedurę przygotowania i przeprowadzania imprez 
sportowo-rekreacyjnych z zakresu sportów indywidualnych i 
zespołowych, rozumie potrzebę przestrzegania podstaw 
prawnych i dostrzega inne uwarunkowania 

WF2_W14 dyskusja 

3 
potrafi zaprojektować, zrealizować i w razie potrzeby 
zmodyfikować program aktywności fizycznej/prozdrowotnej dla 
indywidualnych podmiotów oraz grupy osób w każdym wieku 

WF2_U02 dyskusja 

4 
potrafi przygotować plan treningowy z zakresu wybranej 
dyscypliny sportowej i w oparciu o wiedzę płynącą z pedagogiki, 
psychologii i teorii sportu zrealizować go w praktyce 

WF2_U16 kolokwium 

5 

umie oceniać prawidłowość doboru obciążeń treningowych oraz 
dobierać środki i metody pracy szkoleniowej w zależności od 
sprawności fizycznej, wieku osób ćwiczących oraz stopnia 
zaawansowania, potrafi identyfikować przeciwwskazania do 
sportu oraz błędy i zaniedbania i potrafi je korygować w praktyce 

WF2_U17 kolokwium 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykłady i prezentacje multimedialne. Ćwiczenia angażujące pracę własną studenta. 

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. Sprawdzian teoretyczny w formie testu lub pytań otwartych. W obu przypadkach 
wymagana liczba zdobytych punktów na poszczególne oceny wygląda następująco.  

90% – 100 % – max liczby punktów – bardzo dobry  

89% – 85% – max liczby punktów – plus dobry  

84% – 71% – max liczby punktów – dobry  

70% – 66% – max liczby punktów – plus dostateczny  

50% – 65% – max liczby punktów – dostateczny.  

Egzamin końcowy 

Warunki zaliczenia 

Kolokwium sprawdzające oraz aktywność frekwencja na zajęciach. Egzamin. 

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

Comprehensive preparation of a competitor to start using scientific foundations. Motor preparation based on exercise 
physiology, technical preparation based on sport biomechanics, psychological preparation. 

Treści programowe (pełny opis) 

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



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. 

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 (15h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (2 h) + udział w egzaminie ( 1 h) 

33 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 12 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 18 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 12 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (33h) 1,3 

Zajęcia o charakterze praktycznym (12 h) 0,5 

 
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 specjalnością gimnastyka korekcyjna, instruktor sportu 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Nowoczesne formy ruchu 

Course / group of courses Modern forms of movement 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 1 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

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 Beata Nowak 

Język wykładowy polski 

 

 

 

            
   



Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

strój sportowy, koordynacja ruchowa 

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, 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 

2. 

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 

3. 
umie wykorzystać muzykę do zajęć ruchowych, w tym w 
nowoczesnych formach ruchu, potrafi nauczyć podstawowych 
kroków wybranych tańców narodowych i towarzyskich 

 

WF2_U08 
wykonanie zadania 

4. 

posiada umiejętność identyfikowania potencjału motorycznego, 
formułowania i rozwiązywania problemu typowego dla 
działalności zawodowej, komunikowania się z osobami w 
każdym wieku w celu nauczania sekwencji ruchowych, ich 
doskonalenia i poprawiania błędów, formułując i testując w ten 
sposób hipotezy związane z prostymi problemami 
wdrożeniowymi w zakresie ruchu 

 

WF2_U10 
wykonanie zadania 

5. 
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) 

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

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

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

Warunki zaliczenia 

zaliczenie z oceną (praktyczne) 

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

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

Treści programowe (pełny opis) 



 

 

 

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  Piłka nożna 

Course / group of courses Football 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 1 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Kształtowanie siły mięśniowej wśród osób początkujących, metodyka nauczania oraz technika wykonywania ćwiczeń 
angażujących poszczególne grupy mięśniowe 
Kształtowanie wytrzymałości siłowej. Charakterystyka metody obwodowej oraz H.I.T. Metody mieszane treningu siły 
mięśniowej.   
Trening aerobowy w ćwiczeniach siłowych 
Metodyka prowadzenia zajęć w wodzie: podstawowe kroki i ćwiczenia w aqua-aerobiku, zasady bezpieczeństwa podczas 
zajęć w wodzie,  tok lekcji dla różnych rodzajów zajęć w wodzie,  dobór muzyki do różnych typów zajęć aquafitness    
Basic Step aerobik i jego odmiany,  Pilates,  ćwiczenia z oporem własnego ciała,  ćwiczenia z przyborami,  BOSU,  
wariacje i kombinacje kroków bazowych i zaawansowanych w ćwiczeniach wzmacniających, obwody stacyjne 
(wzmacniające, wytrzymałościowe, rozciągające)   
Podstawowe zasady tworzenia choreografii oraz jej zapisu 
Nordic Walking - nauka kroku podstawowego stosowanego w NW, nauka kroku klasycznego stosowanego w NW, nauka 
prowadzania rozgrzewki Nordic Walking – różne warianty miejsca i terenu do prowadzenia zajęć Nordic Walking. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

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

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

3. Burger D., 2007 Nordic Walking sposób na zdrowie i kondycję. Bauer-Weltbild Media Sp.z o.o 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 (… 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. 2 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 

Liczba punktów ECTS 

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

Zajęcia o charakterze praktycznym (10h) 0,4 



Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne 30 1 3 Zaliczenie z oceną 

Koordynator Dr Beata Nowak 

Prowadzący Mgr Krzysztof Tomalski 

Język wykładowy Polski 

   

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Studenci spełniają je w momencie zaliczenia przedmiotu na studiach 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 

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 
Kolokwium 

 odpowiedź 

2 

zna procedurę przygotowania i przeprowadzania imprez 
sportowo-rekreacyjnych z zakresu sportów indywidualnych i 
zespołowych, rozumie potrzebę przestrzegania podstaw 
prawnych i dostrzega inne uwarunkowania 

WF2_W14 Odpowiedź 

3 

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 

4 
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 

5 

umie oceniać prawidłowość doboru obciążeń treningowych oraz 
dobierać środki i metody pracy szkoleniowej w zależności od 
sprawności fizycznej, wieku osób ćwiczących oraz stopnia 
zaawansowania, potrafi identyfikować przeciwwskazania do 
sportu oraz błędy i zaniedbania i potrafi je korygować w praktyce 

WF2_U17 
Wykonanie zadania 

  



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. Sędziowanie i organizacja  meczów piłki nożnej. 

Warunki zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia jest brak nieusprawiedliwionych nieobecności oraz ocena pozytywna z wszystkich sprawdzianów 
,prowadzonych ćwiczeń i sędziowania. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Poszerzenie wiadomości, umiejętności i kompetencji wykonywania i nauczania elementów techniki i taktyki z zakresu piłki 
nożnej niezbędnych do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych i średnich . Przygotowanie i przeprowadzenie 
zawodów/turniejów piłki nożnej. Doskonalenie sędziowania. 

Contents of the study programme (short version) 

Expanding knowledge, skills and competences of performing and teaching elements of football technique and tactics 
necessary to conduct classes in primary and secondary schools. Preparation and conducting of football competitions / 
tournaments. Improving refereeing. 

Treści programowe (pełny opis) 

Organizacja tej dyscypliny w Polsce i na świecie (FIFA,UEFA,PZPN) i prowadzone przez nie rozgrywki. 

-Zasady i sposoby prowadzenia rozgrzewki przed treningiem i przed zawodami. 

- Podniesienie sprawności ogólnej i specjalnej studentów(ćwiczenia kształtujące zdolności motoryczne). 

-  Doskonalenie wszystkich technik piłkarskich w różnych formach treningowych. 

-Taktyczne umiejętności indywidualne i zespołowe. 

- Poznanie i zrozumienie  założeń taktycznych piłki nożnej w systemach 1-4-3-3,1-4-4-2,1-4-2-3-1.  

- Kształtowanie sprawności fizycznej. 

-Poznanie ćwiczeń w formie gier i zabaw doskonalących elementy techniczne i taktyczne. 

-Rodzaje i zastosowanie gier pomocniczych w piłce nożnej 

-Planowanie pracy treningowej, metody treningowe. 

-Szkolenie dzieci i młodzieży: polskie i europejskie nazewnictwo grup szkoleniowych oraz przygotowanie techniczne i 
taktyczne na różnych etapach szkolenia. 

- Teoretyczne i praktyczne doskonalenie  przepisów gry w piłkę nożną i futsal.. 

- Umiejętność organizacji i przeprowadzenia  zawodów/turniejów piłki nożnej. 

 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

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

Dorna M.(2016):Narodowy Model Gry, PZPN, Warszawa. 

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

Bednarski L.(2000):Piłka nożna - zajęcia treningowe w rocznym cyklu szkoleniowym. Extrema Kraków. 

Przepisy gry w piłkę nożną.(2005). PZPN, Warszawa. 



Przepisy gry w futsal.(2012/2013).TONOBIS 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 (30 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 (30 h) 1,0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (26 h) 0,9 

 

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

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

Wychowanie Fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Piłka ręczna 

Course / group of courses Handball 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 1 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne 30 1 3 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 rozbudowaną wiedzę obejmującą genezę, rozwój oraz 
bieżące wydarzenia w piłce ręcznej. Opanował metodykę 
nauczania  elementów  technicznych i taktycznych oraz przepisy 
gry. Potrafi zaplanować i przeprowadzić jednostkę lekcyjną i 
treningową  

WF2_W06 

Kolokwium, odpowiedz, 

Wykonanie zadania 

2 

Zna procedurę przygotowania i przeprowadzania imprez 
sportowo-rekreacyjnych z zakresu piłki ręcznej, rozumie 
potrzebę przestrzegania podstaw prawnych z zakresu 
organizacji i przeprowadzania imprez sportowych 

WF2_W14 

Kolokwium, odpowiedz 

Wykonanie zadania 

3 

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

WF2_U01 
Obserwacja 

4 
Opanowała umiejętność sędziowania zawodów piłki ręcznej na 
poziomie sędziego kandydata. Potrafi, współdziałać z innymi, 
kierować pracą zespołów i podejmować w nich wiodącą rolę  

WF2_U11 

Wykonanie zadania 

Obserwacja 

5 

umie oceniać prawidłowość doboru obciążeń treningowych oraz 
dobierać środki i metody pracy szkoleniowej w zależności od 
sprawności fizycznej, wieku osób ćwiczących oraz stopnia 
zaawansowania, potrafi identyfikować przeciwwskazania do 
sportu oraz błędy i zaniedbania i potrafi je korygować w 
praktyce. 

WF2_U17 

 

Wykonanie zadania  
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. Sprawdzian umiejętności zastosowania taktyki indywidualnej i zespołowej w 
obronie i atakowaniu. Opracowanie konspektu i przeprowadzenie lekcji. 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. Powtórzenie elementów technicznych zrealizowanych na studiach I stopnia: sposoby poruszania się w obronie i 
ataku, chwyty i podania, kozłowanie, rzuty (z przeskokiem, w wyskoku, z padem), zwody, zasłony, technika gry na pozycji 
bramkarza. 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 lekcji na podstawie opracowanego konspektu.                                                                                                                                                                                         
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży– etapy i struktura treningu. Organizacja zawodów, systemy rozgrywek  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  

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 – (30h) + obserwacja meczu (…h) + 
konsultacje z prowadzącym (… h) 

30 

Przygotowanie do ćwiczeń, zajęć, opracowanie konspektu 0 

Przygotowanie do kolokwium 0 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, itp. 0 

Inne 0 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 

Liczba punktów ECTS 

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

Zajęcia o charakterze praktycznym (26 h) 0,9 

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

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

Wychowanie fizyczne – studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Piłka siatkowa 

Course / group of courses Volleyball 

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 3 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 uporządkowaną wiedzę obejmującą terminologię teorię i 
metodykę nauczania piłki siatkowej, zna przepisy tej dyscypliny 
sportu, jest przygotowany do planowania i prowadzenia treningu 
sportowego. 

WF2_W06 kolokwium 

2 

zna procedurę przygotowania i przeprowadzania imprez 
sportowo-rekreacyjnych z zakresu sportów indywidualnych i 
zespołowych, rozumie potrzebę przestrzegania podstaw 
prawnych i dostrzega inne uwarunkowania 

WF2_W14 
Postawa podczas zajęć 

samoocena 

3 

Posiada wysokie umiejętności techniczne  
w zakresie gry w piłkę siatkową, prezentuje poziom sprawności 
ruchowej umożliwiający prezentowanie podopiecznym pokazu 
prawidłowej techniki w tej dyscyplinie sportu. 

WF2   U01 
Sprawdzian wykonania 

elementów techniki gry w 
piłkę siatkową. 

4 
Potrafi zorganizować zawody i turnieje, posiada umiejętność 
sędziowania i organizacji grup szkolenia sportowego. 

WF2   U11 

Sprawdzian przepisów. 

Organizacja zawodów 
podczas praktyki. 

5 

Potrafi przygotować plan treningowy z zakresu szkolenia w piłce 
siatkowej, umie ocenić prawidłowość doboru obciążeń 
treningowych oraz dobierać środki i metody pracy szkoleniowej 
w zależności od wieku, stopnia zaawansowania, sprawności 
fizycznej. 

WF2   U17 

Kolokwium 

Samodzielne opracowanie 
planu treningowego 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

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

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

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

Warunki zaliczenia 

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

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

 

 

Treści programowe (pełny opis) 

Teoria: 

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



2) Struktura zespołu                                                                             1 godz. 
3) Taktyka zespołowa i indywidualna                                                   2 godz. 
4) Kontrola techniki i sprawności fizycznej                                           2 godz. 
5) Przepisy gry, sędziowanie, protokołowanie                                     1 godz. 
 
Praktyka: 
1) Systematyka techniki gry i metodyka 

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

wybranych elementów techniki gry 
i zdolności motorycznych                                    2 godz. 

6) Przygotowanie i prowadzenie zajęć                    4 godz. 
 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Grządziel G., Ljach W.J., 2000 Piłka siatkowa. Podstawy treningu, zasób ćwiczeń, Warszawa. COS 

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 (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 9 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 5 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

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

Zajęcia o charakterze praktycznym (27 h) 1,1 

 

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 Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

Wychowanie Fizyczne  

Nazwa zajęć / grupy zajęć Pierwsza Pomoc przedmedyczna 

Course / group of courses First aid 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 1 



Formaprowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia 30 2 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. 

ma rozbudowaną wiedzę na temat budowy i funkcjonowania 
organizmu człowieka w kolejnych etapach ontogenezy, rozumie 
procesy zachodzące w ciele zdrowego człowieka, zna w stopniu 
pogłębionym fizjologię wysiłku fizycznego, dysponuje 
poszerzoną wiedzą na temat nieprawidłowości postawy ciała, 
wad postawy ciała i zaburzeń przebiegu ruchu 

WF2_W04 odpowiedź ustna 

2. 
ma umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy 
przedmedycznej niezbędne w sytuacjach krytycznych 

WF2_U07 odpowiedź ustna 

  



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) 

Zasady pierwszej pomocy 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. Pozycja boczna bespieczna. Udrożnienie górnych dróg 
oddechowych – sposoby bezprzyrządowe i przyrządowe. Przyczyny i rozpoznanie częściowej /całkowitej niedrożności 
oddechowej. Technika rękoczynu Heimilcha. Sztuczna wentylacja płuc – metody bezprzyrządowe i przyrządowe. Ocena 
skuteczności sztucznej wentylacji. Worek Ambu – zasady stosowania. Mechanizmy nagłego zatrzymania krążenia. 
Rozpoznanie ostrej niewydolności krążenia. Pośredni masaż serca – 1v.2 ratowników.  Reanimacja dorosłych, noworodków, 
dzieci, kobiet ciężarnych, osób starszych, z zastosowaniem AED. Nagła utrata przytomności. Omdlenie. Udar mózgowy, 
napad drgawkowy. Zatrucia, ukąszenia. Ostre stany chorobowe – zawał m. sercowego, stany śpiączkowe, obrzęk krtani, 
astma. Utonięcie. Zachłyśnięcie. Rażenie prądem i piorunem. Uraz – rana, krwotok, wstrząs krwotoczny. Tamowanie 
krwotoku, bandażowanie. Zwichnięcia, złamania otwarte/zamknięte. Unieruchomienie transportowe. Uraz kręgosłupa. 
Oparzenia.     Wydobywanie ofiar wypadków z samochodów. Apteczka I pomocy.       

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 
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) 

33 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 3 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 9 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 5 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego(33 h) 1,3 

Zajęcia o charakterze praktycznym (23 h) 0,9 

 

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

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

Wychowanie fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Pływanie 

Course / group of courses  

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 30 2 1 Zaliczenie z oceną 

Ćwiczenia 30 2 2 Zaliczenie z oceną, egzamin 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący mgr Ryszard Mróz 

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 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 ustna, 
kolokwium 

2 

zna procedurę przygotowania i przeprowadzania imprez 
sportowo-rekreacyjnych z zakresu sportów indywidualnych i 
zespołowych, rozumie potrzebę przestrzegania podstaw 
prawnych i dostrzega inne uwarunkowania 

WF2_W14 odpowiedź 

3 

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 
Sprawdzian umiejętności 
praktycznych 

4 
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 

5 

umie oceniać prawidłowość doboru obciążeń treningowych oraz 
dobierać środki i metody pracy szkoleniowej w zależności od 
sprawności fizycznej, wieku osób ćwiczących oraz stopnia 
zaawansowania, potrafi identyfikować przeciwwskazania do 
sportu oraz błędy i zaniedbania i potrafi je korygować w praktyce 

WF2_U17 wykonanie zadania 

 Dane jakościowe 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

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

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

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

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie teorii i umiejętności praktycznych po sem. 1 i 2, egzamin po sem. 2 

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

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

Treści programowe (pełny opis) 

Teoria: Zasady bezpieczeństwa na pływalniach, systematyka i metodyka nauczania pływania, startów i nawrotów. 
podstawy treningu pływackiego dzieci i młodzieży, organizacja pływania sportowego w Polsce i na świecie, formy rekreacji 
w wodzie, wybrane zagadnienia z ratownictwa wodnego. 

Praktyka: Doskonalenie techniki, startów i nawrotów przy zastosowaniu metod treningu pływackiego (ćw. techniczne: 
kształtowanie „czucia wody”, pozycja, rotacja, chwyt wody). Ćwiczenia na lądzie, kształtowanie   wytrzymałości i szybkości, 
nurkowanie ze sprzętem ABC, prowadzenia akcji ratowniczej indywidualnie i zespołowo z użyciem sprzętu ratowniczego. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

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



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 (60h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (2 h) + udział w egzaminie (1 h) 

63 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 12 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 17 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 8 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta w semestrze 100 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (63 h) 2,5 

Zajęcia o charakterze praktycznym (55 h) 2,2 

 

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 Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

Wychowania Fizycznego, specjalność Instruktor gimnastyki korekcyjnej 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Reedukacja posturalna 

Course / group of courses Postural reeducation 

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 praktyczne 30 2 2 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr hab. Agnieszka Jankowicz-Szymańska, prof. PWSZ 

Język wykładowy polski 

   

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Znajomość anatomii topograficznej i czynnościowej człowieka, fizjologii człowieka, umiejętności z zakresu metodyki 
nauczania ruchu 

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 rozbudowaną wiedzę na temat budowy i funkcjonowania 
organizmu człowieka w kolejnych etapach ontogenezy, rozumie 
procesy zachodzące w ciele zdrowego człowieka, zna w stopniu 
pogłębionym fizjologię wysiłku fizycznego, dysponuje 
poszerzoną wiedzą na temat nieprawidłowości postawy ciała, 
wad postawy ciała i zaburzeń przebiegu ruchu 

WF_W04 Sprawdzian pisemny 

2 

potrafi dokonać oceny postawy ciała oraz rozpoznać 
podstawowe schorzenia narządu ruchu charakterystyczne dla 
wieku rozwojowego dobrać metody przeciwdziałania 
ewentualnym zaburzeniom 

WF_U19 

Sprawdzian praktyczny 

3 

posiada umiejętność posługiwania się podstawowym sprzętem 
służącym ocenie budowy i postawy ciała, potrafi zastosować 
właściwą metodę badawczą, potrafi ocenić podstawowe 
parametry opisujące ruch, np. zakres ruchu 

WF_U20 

Sprawdzian praktyczny 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

- objaśnienie (wyjaśnienie, omówienie, pokaz) 
- metoda problemowa, 
- ćwiczenia praktyczne 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Kolokwium pisemne oraz zaliczenie praktyczne 

0% -59% ndst;      60%-74% dst;      75%-80% +dst;      81%-84% db;      85%-89% +db; 90%-100% pkt bdb 

Warunki zaliczenia 

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

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

The ability to perceive human motor acts in different approaches to the process of learning and teaching movements, 
including development aspects and methodology of teaching movements; using various forms of activity in teaching 
movements as well as planning and controlling the process of mastering motor skills. 

Treści programowe (pełny opis) 

Kształcenie umiejętności ruchowych 
Akty ruchowe w różnych ujęciach - rozwojowym, kinezjologicznym i ergonomicznym. Uczenie się i nauczanie czynności 
ruchowych 
Uwarunkowania i możliwości motorycznej edukacji i reedukacji 
Etapy opanowywania czynności ruchowych 
Edukacja i reedukacja posturalna 
Reedukacja chodu 
Reedukacja funkcji kończyn górnych 
Ogólna systematyka ćwiczeń 
Układ ciała jako ćwiczenie lub pozycja wyjściowa do ćwiczeń 
Ćwiczenia elongacyjne, ćw stabilizujące tułowia, ćw oddechowe i otwierające kl p, ćw obręczy barkowej i kończyn dolnych, 
ćw na powierzchniach niestabilnych, ćw funkcjonalne, ćw wg Felfenkreisa, reedukacja w skoliozie 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Johnson Jane (2016). Korekcja postawy ciała. Edra Urban & Partner, Wrocław 

2. Comeford M, Mottran S. (2016).  Kinetic control. Ocena i reedukacja niekontrolowanego ruchu, Edra Urban & Partner, 
Wrocław 

3. Feldenkrais M. (2012). Świadomość poprzez ruch. Virgo 

4.Gallagher-Mundy Ch. (2007). Ćwiczenia z piłką.  Świat książki 7. Gabryś T., Bober Z. Lekkoatletyka – Podręcznik dla 
studentów, nauczycieli i trenerów – Część I – Biegi i chód 

 

 

 



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 –ćwiczenia praktyczne 30 h) + konsultacje z 
prowadzącym (2 h) 

32 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 9 

Przygotowanie do kolokwiów i zaliczenia 9 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego  
(32 h) 

1,3 

Zajęcia o charakterze praktycznym (20 h) 0,8 

 

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 ze specjalnością gimnastyka korekcyjna z odnową biologiczną, 
instruktor sportu, edukacja dla bezpieczeństwa 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Sport Osób Niepełnosprawnych 

Course / group of courses Sport for the Disabled 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr I 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia,  15 1,5 I Zaliczenie z oceną 

Wykład 15 0,5 I Zaliczenie 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący mgr Bartłomiej Tott 

Język wykładowy Polski 

   

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Wiadomości i umiejętności z metodyki nauczania ruchu oraz podstaw kształcenia ruchowego. Podstawy lekkoatletyki oraz 
gier zespołowych osób niepełnosprawnych. 

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, 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 
WF2_W08 
WF2_W14 

Zaliczenie, kolokwium, 
odpowiedź 

2 

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_U09 
WF2_U11 

Wykonanie zadania  
Praca zaliczeniowa 

3 

docenia znaczenie profesjonalizmu w kulturze fizycznej, zwraca 
uwagę na zachowanie swoich podopiecznych, okazując 
wyrozumiałość dla ich słabości i problemów wypełniając w ten 
sposób zobowiązania społeczne 

WF2_K02 Obserwacja 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

- wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji (PP) i demonstracją przykładów,  
- odczyt,  
- objaśnienie (wyjaśnienie, omówienie), 
- metody aktywizujące, 
- metoda problemowa  
- metoda sytuacyjna  
- pokaz, prezentacja, 
- materiał audiowizualny, 
- zajęcia terenowe 
Samokształcenie 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Aktywność uczestnika na zajęciach, kolokwia i sprawdziany praktyczne.  

Ocena efektów kształcenia na podstawie:  
- frekwencji zgodnej z Regulaminem studiów w PWSZ; 

- zaliczenia kolokwium z pytaniami otwartymi,  na ocenę:  

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

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

Warunki zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia jest brak nieusprawiedliwionych nieobecności oraz ocena pozytywna z wszystkich 
sprawdzianów a następnie z zaliczenia końcowego 

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

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

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Krzak j., Prażmy R., Goalball PZSN „Start” Warszawa, 2005 
2. Kosmol A., (red): Teoria i praktyka sportu  niepełnosprawnych. Wyd. AWF. Warszawa, 2008; 
3.Molik B.: Morgulec-Adamowicz N,., Kosmol A.: Zespołowe gry sportowe osób niepełnosprawnych 
4. PZSN Start „VADEMECUM Sport Niepełnosprawnych” Warszawa 2007 
5. PKPar „Dyscypliny Paraolimpijskie” Warszawa 2017 
6. Bolach E. Sportowe gry zespołowe w uprawianiu osób niewidomych, AWF Wrocław, 1999 



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 (2 h) + udział w egzaminie (…h) 

32 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 4 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 8 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 6 

Inne 0 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

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

Zajęcia o charakterze praktycznym (12 h) 0,5 

 
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 Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

Wychowanie fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Turystyka i rekreacja 

Course / group of courses Tourism and Recreation 

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 30 2 1 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący mgr Przemysław Markowicz 

Język wykładowy polski 

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Efekty uczenia się po pierwszym stopniu studiów z zakresu teorii turystyki i rekreacji. 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

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

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 

ma 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 

Kolokwium, ocena 
prezentacji multimedialnej, 

odpowiedź ustna 



2 
potrafi organizować i zarządzać imprezą sportową w oparciu 
obowiązujące prawo w sportach indywidualnych i zespołowych, 
również na zaawansowanym poziomie sportowym 

WF2_U18 
Wykonanie zadania  
Praca zaliczeniowa 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

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

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Sprawdziany teoretyczne z wiedzy i umiejętności obejmujące poznany materiał. Aktywność studenta i obecności na 
zajęciach zgodnie z regulaminem studiów. 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykazanie się znajomością wszystkich zagadnień teoretycznych oraz umiejętność ich 
praktycznej interpretacji oraz zaliczenie prezentacji – na ocenę.  
Zaliczenie teoretyczne przedmiotu w formie kolokwium a na koniec semestru testu z poznanych treści.  
Ocena bardzo dobra: student posiada pogłębioną wiedzę wymienioną w efektach kształcenia, posiada umiejętność 
wykonywania prac metodycznych charakteryzujących się trafnością doboru treści szczegółowych z rekreacji i turystyki oraz 
wykazał się dużym zaangażowaniem w przygotowanie materiałów na ćwiczenia.  
Ocena dobra: student opanował wszystkie zagadnienia teoretyczne dotyczące rekreacji i turystyki, jednak ma pewne 
trudności z ich praktyczną interpretacją i wykorzystaniem w pracy, wykonał prawidłowo prace metodyczne oraz uczęszczał 
na ćwiczenia wykazując w nich średnie zaangażowanie.  
Ocena dostateczna: student opanował wiadomości i umiejętności w stopniu podstawowym, jednak posiada znaczne luki w 
ich pogłębionej i praktycznej interpretacji, w zajęciach wykazał się małym zaangażowaniem. 
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 sprawdzianów oraz 
wykonanie prezentacji 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 ruchowej do uatrakcyjnienia obowiązkowych zajęć wychowania 
fizycznego w szkole jak i pozaszkolnych, ponadobowiązkowych. Wykorzystanie różnych form turystyki do uatrakcyjnienia 
zajęć obowiązkowych w szkole jak i pozaszkolnych, ponadobowiązkowych. Wykorzystanie różnych form turystycznych do 
poznania regionu.  

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) 

Rekreacja – jako szerokie znaczenie wykorzystania czasu wolnego. Podstawowe pojęcia: rodzaje rekreacji, formy rekreacji, 
czas wolny i jego rodzaje – sposoby wykorzystania czasu wolnego. Determinanty czynności wolnoczasowych, funkcje 
rekreacji. Motywy czynności wolnoczasowych. Bariery, które ograniczają rekreację. Zachowania prozdrowotne dzieci i 
młodzieży, osób dorosłych oraz starszych. Zagospodarowanie czasu wolnego różnych grup społecznych. Diagnozowanie 
potrzeb rekreacyjnych dzieci w wieku szkolnym oraz potrzeb rekreacyjnych osób dorosłych. Najnowsze metody i środki 
rekreacji. Współczesne narzędzia diagnostyki aktywności fizycznej. Nowoczesne formy rekreacji ruchowej, które można 
wykorzystać do prowadzenia zajęć w szkole. 

Turystyka – podstawowe pojęcia: turysta, ruch turystyczny. Geneza aktywności turystycznej, turystyka jako źródło 
zaspokajania potrzeb ludzkich. Wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży. Formy letniego i zimowego wypoczynku dzieci i 
młodzieży, procedury organizacji kolonii lub obozu szkolnego. Treści realizowane podczas kolonii lub obozu, zasady 
organizacji bezpiecznego wypoczynku. Formy turystyki szkolnej. Zasady organizacji wycieczki szkolnej. Etapy organizacji 
wycieczki, cele wycieczki, przepisy prawne, karta wycieczki. Atrakcyjność turystyczna na przykładzie województwa 
małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego. Oferta turystyki szkolnej w biurach podroży. Bezpieczeństwo na 
zajęciach turystycznych. Bezpieczeństwo nad wodą, w czasie korzystania ze środków komunikacji miejskiej, w czasie 
poruszania się po drogach, w czasie zwiedzania miasta. 



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. 
4. Wojtycza J., Organizacja turystyki młodzieży szkolnej, Kraków 2000. 
5. Żukowska-Kowalska K., Medyczne aspekty turystyki i rekreacji, Wrocław 2005. 

Literatura uzupełniająca: 

1. Gołaszewski J, Paterka S., Wieczorek A., Organizacja wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownych, AWF 
Poznań 2000. 

2. Gospodarek J., Prawo w turystyce i rekreacji, Warszawa 2007. 
3. Teoretyczne i empiryczne zagadnienia rekreacji i turystyki, Młynarski W. (red.), AWF Katowice 2008. 

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 5 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 7 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 6 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

 

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

Zajęcia o charakterze praktycznym (25 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 Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

Wychowanie Fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Wychowanie prozdrowotne 

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 Wiesław Wojtanowski 

Język wykładowy polski 

   

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Podstawowe wiadomości z zakresu zdrowego stylu życia. 

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 

Zasady zdrowego stylu życia. Poszerzanie wiadomości i 
doskonalenie zachowań prozdrowotnych. Student zna założenia 
koncepcji „health-related fitness” oraz aktywności fizycznej 
prozdrowotnej, zna mechanizmy jej wpływania na poprawę lub 
utrzymanie prawidłowego funkcjonowania organizmu i zdrowia. 
Poszerzenie wiedzy z zakresu pojęć ekologicznych: populacja, 
zasoby przyrody, ekosystem, działania na rzecz ochrony 
środowiska, wskaźniki zdrowia oraz genezy wychowania 
zdrowotnego. 
 

 
WF2_W05 
WF2-WO7 
WF-W17 

 Kolokwium 

Aktywność na zajęciach 

2 

Posiada pogłębioną umiejętność planowania aktywności 
fizycznej lub treningu prozdrowotnego osób z każdej grupy 
wiekowej. Potrafi dostosować rodzaj i intensywność aktywności 
do poziomu wydolności i umiejętności motorycznych 
podopiecznego w różnych jednostkach chorobowych. Potrafi 
zastosować 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. 

 

 

WF2_U03 

WF2-UO7 

WF2-U10 

WF2-U19 

 

 

Wykonanie zadania   

3 

Posiada pogłębioną umiejętność planowania aktywności 
fizycznej lub treningu prozdrowotnego osób z każdej grupy 
wiekowej. Potrafi dostosować rodzaj i intensywność aktywności 
do poziomu wydolności i umiejętności motorycznych 
podopiecznego. Edukacja zdrowotna i ochrona środowiska w 
Unii Europejskiej. 

WF2_K08  
Obserwacja 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne): 

- objaśnienie (wyjaśnienie, omówienie), 
- metoda problemowa, 
- metoda sytuacyjna, 
- metody aktywizujące, 
- samokształcenie 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Sprawdziany teoretyczne pod koniec semestru. Udział w zajęciach i ocena aktywności studenta. Ocena końcowa jest 
średnią ocen z pisemnych kolokwiów cząstkowych, realizowanych w trakcie semestru i przygotowanej przez studenta 
prezentacji na temat dotyczący aktywności prozdrowotnej. Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz 
uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich sprawdzianów pisemnych. 
 

Warunki zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia jest prawidłowa frekwencja oraz ocena pozytywna z wszystkich sprawdzianów i prezntacji. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Dostarczenie, pogłębienie i doskonalenie wiadomości z zakresu teorii edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i ekologizmu. 
Wpływ aktywności fizycznej na funkcjonowanie organizmu. Sposoby postępowania mające zapewnić utrzymanie wydolności 
prozdrowotnej człowieka w różnych etapach jego rozwoju. Zasady zdrowego stylu życia (ruch, dieta oraz strona 
emocjonalna). Trening fizyczny i warunki jego bezpieczeństwa w wybranych jednostkach chorobowych. 



Contents of the study programme (short version) 

Providing, deepening and improving knowledge on the theory of health education, health promotion and environmentalism. 
Impact of physical activity on the functioning of the body. Procedures to ensure the maintenance of human health-related 
fitness at various stages of his development. Principles of a healthy lifestyle (movement, diet and emotional side). Physical 
training and its safety conditions in selected disease entities. 

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), 
Funkcjonowanie organizmu podczas uprawiania aktywności fizycznej, Ocena wydolności prozdrowotnej – ćwiczenia 
praktyczne, Stymulowanie prawidłowego rozwoju dziecka do 3-go roku życia, Stymulowanie prawidłowego rozwoju dziecka 
w wieku przedszkolnym, Opowieść ruchowa – ćwiczenia fizyczne pobudzające wyobraźnię, Zabawy z elementami masażu, 
Metoda Ruchu Rozwijającego – ćwiczenia praktyczne, Zasady prowadzenia treningu prozdrowotnego dla osób z nadwagą i 
otyłością, chorobą niedokrwienną serca, astmą oskrzelową, POChP, cukrzycą, chorobą nadciśnieniową, osteoporozą, osób 
obciążonych dużym ryzykiem upadku. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Rodziewicz-Gruhn J., Pyzik M., Problemy rozwoju, zdrowia, edukacji prozdrowotnej i ekologicznej, Wydawnictwo 
WSP, Częstochowa, 1995/1996 

2. Słońska Z., Edukacja zdrowotna a promocja zdrowia w: Promocja zdrowia, red. J.B. Karski, Wydawnictwo Ignis, 
Warszawa, 1999. 

3. Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN. 2007. 
4. Figurska M., Figurski T. „Nordic walking -dla ciebie”, Wyd. Interspar, 2008. 
5. Grofik D. „Metodyka stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce i terapii”, AWF Katowice, 2009. 
6. Kuński H. „Trening zdrowotny osób dorosłych”, Medsportpress, W-wa, 2003. 

. 
 

Dane jakościowe                

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

fizycznej 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

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

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (15h.) + laboratorium (… h) + 
ćwiczenia (15h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (2 h). 

32 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 4 

Przygotowanie do kolokwiów. 9 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 5 

Inne 0 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

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

Zajęcia o charakterze praktycznym (6h) 0,2 

 

 

 

 

 



 


