
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  Biochemiczna i fizjologiczna kontrola treningu 

Course / group of courses Biochemical and physiological control of training 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 4 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykład 15 1 4 egzamin 

Ćwiczenia 15 1 4 Zaliczenie z oceną  

Koordynator Dr Beata Nowak 

Prowadzący Dr hab. Marcin Maciejczyk, prof. PWSZ 

Język wykładowy polski 

      

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Wiedza z kursu fizjologii, fizjologii wysiłku fizycznego oraz fizjologii sportu 

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 specyfikę działalności sportowej w sensie społecznym, 
psychologicznym i biologicznym, w tym specyfikę zachowań 
zdrowotnych sportowca 

WF2_W13 kolokwium 

2 zna reguły, prawidłowości i zasady treningowe niezbędne do 
przygotowania zawodnika do zawodów sportowych 

WF2_W12 kolokwium 

3 
potrafi interpretować dane liczbowe będące wynikami oceny 
postawy ciała, sprawności fizycznej lub efektami treningu 
sportowego 

WF2_U06 raport 

4 

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 raport 

 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia praktyczne w grupach laboratoryjnych w pracowni fizjologicznej z 
wykorzystaniem dostępnego sprzętu 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Kolokwium i egzamin– minimum 60% pozytywnych odpowiedzi. 

Warunki zaliczenia 

Obecność na wykładach i ćwiczeniach. Przygotowanie kompletu sprawozdań z ćwiczeń. Zdane kolokwia (min. 60% 
pozytywnych odpowiedzi). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń 



Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

Monitorinf of aerobic power and anaerobic power. Ventilatory thresholds. Running economy. Acid-base balance during 
exercise. Muscle damage indiactors. 

Treści programowe (pełny opis) 

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

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

K. Birch, K. George, D. MacLaren – Fizjologia sportu. Krótkie wykłady. 2017  
M. Zatoń. A. Jastrzębska - Testy fizjologiczne w ocenie wydolności fizycznej, 2010 
E. Hubner-Wozniak, G. Lutosławska — Podstawy biochemii wysiłku fizycznego,, Warszawa, 2000, Centralny Osrodek 
Sportu 

 

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.) + ćwiczenia (15 h) 
+konsultacje (2h)+egzamin (1h) 

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 (33h) 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 Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

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

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Dietetyka w sporcie 

Course / group of courses Dietetics in sport 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 Do wyboru 

Rok studiów 1 Semestr 1 



Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia 30 2 I Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr Monika Frys-Żurek 

Język wykładowy polski 

   

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

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

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 

ma rozbudowaną wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania, 
prowadzenia zdrowego trybu życia i zapobiegania przewlekłym 
chorobom niezakaźnym (dawniej cywilizacyjnym), rozumie 
potrzebę edukowania innych (uczniów, zawodników, 
podopiecznych) w tym zakresie i rozstrzygania fundamentalnych 
dylematów współczesnej cywilizacji w tym zakresie 

WF2_W10 
Kolokwium  

Odpowiedź ustna 

2 
zna reguły, prawidłowości i zasady treningowe niezbędne do 
przygotowania zawodnika do zawodów sportowych 

WF2_W12  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykłady i ćwiczenia; prezentacje multimedialne. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Ocena z kolokwium końcowego 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną – semestr I. Zaliczenie teoretyczne ćwiczeń (kolokwium), 

Treści programowe (skrócony opis) 

Charakterystyka podstawowych składników żywieniowych. Żywienie sportowców w różnych okresach treningowych. 
Regulowanie masy ciała. Charakterystyka naturalnych suplementów żywieniowych w różnych dyscyplinach sportowych. 
Rozpoznania zagrożeń zdrowotnych związanych z pierwotnymi i wtórnymi wadami żywieniowymi sportowców. Aktywne 
współuczestniczenie w tworzeniu programów upowszechniających wiedzę o żywieniu w środowisku sportowym zależności 
od wieku. 

Umiejętności bycia partnerem fachowego personelu medycznego w zakresie monitorowania objawów wad żywieniowych i 
ich skutków wśród sportowców. 

Contents of the study programme (short version) 

Characteristics of basic nutritional ingredients. Nutrition for athletes at various training periods. Body weight regulation. 
Characteristics of natural nutritional supplements in various sports. Diagnosis of health hazards associated with primary and 
secondary nutritional defects of athletes. Active participation in the creation of programs disseminating knowledge about 
nutrition in a sports environment depending on age. 

Skills to be a partner of professional medical staff in monitoring the symptoms of nutritional defects and their effects among 
athletes. 

 

 

Treści programowe (pełny opis) 

Ćwiczenia i wykłady: 

1. Źródła informacji o problematyce żywieniowej. Informacja żywieniowa na opakowaniu – źródło wiedzy o produkcie 
żywnościowym. 

2. Podstawowe pojęcia związane z żywieniem człowieka – mierniki zdrowotne. 

3. Determinanty sposobu żywienia: styl życia, status ekonomiczny, rodzaj zamieszkania (dom rodzinny,stancja itd.), mass 
media, wiek, płeć, status rodzinny, czynnik psychologiczny (stres, samotność), pochodzenie (miasto, wieś),wykształcenie, 
oświata żywieniowa 

4. Czynniki warunkujące sposób żywienia człowieka w czasie życia: życie płodowe, niemowlęctwo, dzieciństwo, 
młodzieńczy, dorośli, osoby starsze 

5. Metody oceny stanu odżywienia. Metody jakościowe, metody ilościowe, zalety i wady. 

6. Czynniki wpływające na indywidualny stan odżywienia. Zewnętrzne wyznaczniki stanu odżywienia. 

7. Podstawowe składniki odżywcze – białka, węglowodany tłuszcze, woda, składniki mineralne i witaminy. Tabele wartości 
odżywczej. 

8. Warunki prawidłowego żywienia – piramidy żywieniowe (ze szczególnym uwzględnieniem piramidy żywieniowej dla 
sportowców) zalecenia żywieniowe. 

9. Błędy żywieniowe Polaków i występowanie zaburzeń odżywiania w populacji sportowców. 

10. Żywienie sportowców w różnych okresach treningowych. 

11.Regulowanie masy ciała. Charakterystyka naturalnych suplementów żywieniowych w różnych dyscyplinach sportowych. 

12. Choroby dietozależne – cukrzyca, otyłość, zespół metaboliczny, alergia pokarmowa, celiakia, choroby układu sercowo-
naczyniowego. Prewencja – prozdrowotne składniki żywności oraz substancje aktywne biologicznie ze szczególnym 
omówieniem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy n-3 i n-6. Zagrożenia wystąpieniem chorób dietozależnych – 
szkodliwe składniki żywności ze szczególnym omówieniem Kwasów Tłuszczowych Trans pochodzenia przemysłowego. 

13. Programy związane z promowaniem prawidłowych zachowań żywieniowych w sporcie. 

14. Programy żywieniowe dla dyscyplin wytrzymałościowych, siłowych i szybkościowych. 

15. Niedozwolone wspomaganie w diecie sportowca. 



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 (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 Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

Wychowanie Fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Fizjologia sportu 

Course / group of courses Sport physiology 

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 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa: 

1. Bean A., Żywienie w sporcie. wyd. Zysk i S-ka, Poznań, 2008. 

2. Celejowa I., Żywienie w sporcie. wyd. PZWL, Warszawa, 2008. 

3. Ciborowska H., Dietetyka. wyd. PZWL, Warszawa, 2010. 

4. Eksterowicz J., Zarys żywienia sportowców. Bydgoszcz, 2007. 

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

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

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

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

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

 



Wykład 15 0 3 egzamin 

Ćwiczenia 15 0 3 Zaliczenie z oceną  

Koordynator Dr Beata Nowak 

Prowadzący Dr hab. Marcin Maciejczyk, prof. PWSZ 

Język wykładowy polski 

      

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Wiedza z kursu fizjologii 

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 reguły, prawidłowości i zasady treningowe niezbędne do 
przygotowania zawodnika do zawodów sportowych 

WF2_W12 kolokwium 

 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia praktyczne w grupach laboratoryjnych w pracowni fizjologicznej z 
wykorzystaniem dostępnego sprzętu 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Kolokwium i egzamin– minimum 60% pozytywnych odpowiedzi. 

Warunki zaliczenia 

Obecność na wykładach i ćwiczeniach. Przygotowanie kompletu sprawozdań z ćwiczeń. Zdane kolokwia (min. 60% 
pozytywnych odpowiedzi). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń 

Treści programowe (skrócony opis) 

Wydolność tlenowa, czynniki determinujące, sposoby pomiaru. Wydolność beztlenowa, czynniki determinujące, sposoby 
pomiaru. Wpływ treningu fizycznego na organizm. Progi metaboliczne 

Contents of the study programme (short version) 

Physical capacity. Maximal oxygen uprake, maximal anaerobic power. Metabolic thresholds. Evaluation of aerobic and 
anaerobic power. 

Treści programowe (pełny opis) 

Bezpośrednia i pośrednie metody wyznaczania maksymalnego minutowego poboru tlenu. Analiza zmian wskaźników 
fizjologicznych w czasie wysiłku progresywnego, kryteria wyznaczania maksymalnego minutowego poboru tlenu. 
Mechanizmy zaopatrzenia tlenowego. Progi metaboliczne, strefy metaboliczne, zakresy tętna. Metody oceny maksymalnej 
mocy beztlenowej. Analiza i interpretacja wyników testu Wingate. Wykorzystanie hipoksji w treningu sportowym. 
Przetrenowanie przyczyny, objawy i sposoby zapobiegania. Wpływ treningu na organizm. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

K. Birch, K. George, D. MacLaren – Fizjologia sportu. Krótkie wykłady. 2017  
M. Zatoń. A. Jastrzębska - Testy fizjologiczne w ocenie wydolności fizycznej, 2010 
A. Ronikier — Fizjologia Sportu, Warszawa, 2001, Centralny Osrodek Sportu 

 

 

 



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.) + ćwiczenia (15 h) 
+konsultacje (2h)+ egzamin (1h) 

33 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 3 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 8 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 6 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

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 

Kierunek studiów 
 

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

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Medycyna i Traumatologia Sportowa 

Course / group of courses Medicine and Traumatology in Sport 

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 

Wykład 15 1 Pierwszy Egzamin 

Ćwiczenia 15 1 Pierwszy Zaliczenie z oceną 

Koordynator Dr Beata Nowak 

Prowadzący Dr hab. Zbigniew Szyguła, prof. Uczelni 

Język wykładowy Polski 

 

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Znajomość anatomii, biologii i fizjologii człowieka oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. 

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 

 

Ocena studentów na 
podstawie aktywności 

podczas zajęć oraz testu 
końcowego - egzamin. 

2 

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_W08 

 

Ocena studentów na 
podstawie aktywności 

podczas zajęć oraz testu 
końcowego - egzamin. 

3 zna reguły, prawidłowości i zasady treningowe niezbędne do 
przygotowania zawodnika do zawodów sportowych 

WF2_W12 

 

Ocena na podstawie 
opracowanego programu 
aktywności fizycznej dla 

wybranej osoby 

4 

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) 

Wykłady, pokazy multimedialne, ćwiczenia praktyczne.   

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Ocena aktywności podczas zajęć oraz jakości opracowanego programu aktywności fizycznej dla wybranej osoby, a także na 
podstawie wyniku testu egzaminacyjnego: Na ocenę 3: 51% prawidłowych odpowiedzi studenta na pytań w teście 
końcowym, Na ocenę 4: 65% prawidłowych odpowiedzi studenta na pytań w teście końcowym, Na ocenę 5: ponad 80% 
prawidłowych odpowiedzi studenta na pytań w teście końcowym  

Warunki zaliczenia 

Wymagana obecność na zajęciach, przygotowanie programu aktywności fizycznej dla wybranej osoby, egzamin końcowy. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami medycyny sportowej i traumatologii sportowej. Omówienie wpływu 
niedoboru ruchu na zdrowie człowieka – choroby cywilizacyjne, sposoby profilaktyki. Omówienie korzystnego i 
niekorzystnego wpływu wysiłku i treningu fizycznego na zdrowie człowieka.  

Contents of the study programme (short version) 

To acquaint students with the most important issues of sports medicine and sports traumatology. Discussion of the impact of 
hypokinesia on human health – civilization diseases, way of prevention. Discussion of the beneficial and adverse effects of 
exercise and physical training on human health. 

Treści programowe (pełny opis) 

Znaczenie aktywności fizycznej w poszczególnych okresach życia człowieka. Następstwa zdrowotne ograniczenia 
aktywności fizycznej. Znaczenie aktywności ruchowej w okresie rozwojowym oraz w prewencji pierwotnej i wtórnej chorób 
cywilizacyjnych. Organizacja opieki medycznej w sporcie. Zmiany adaptacyjne wywołane treningiem oraz aspekty medyczne 
treningu sportowego kobiet, dzieci i młodzieży oraz sportowców niepełnosprawnych. Odrębności w sporcie dzieci i 
młodzieży. Wskazania i przeciwwskazania do udziału w lekcjach wf oraz do uprawiania sportu i rekreacji w różnych grupach 
wiekowych i dyspanseryjnych. Medyczne aspekty treningu zdrowotnego – podstawy jego planowania dla osób w różnym 
wieku - w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych. Odnowa biologiczna w sporcie i zasady jej programowania. 
Wspomaganie w sporcie oraz negatywne skutki stosowania dopingu oraz niektórych używek. Typowo sportowe uszkodzenia 
narządu ruchu – zasady postępowanie po urazie oraz profilaktyki. Wczesne i odległe następstwa i powikłania w 
uszkodzeniach narządu ruchu. Stany przeciążeniowe w sporcie – profilaktyka. Profilaktyka urazów oraz stanów 
przeciążeniowych narządu ruchu u dzieci i młodzieży.  

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa: 
1. Jegier A., Krawczyk J. Wybrane zagadnienia medycyny sportowej Wydawnictwa Lekarskie PZWL, Warszawa 2012 



Dane jakościowe 

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

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

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

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

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

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS  

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

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 Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

Wychowanie fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Motoryka w Sporcie 

Course / group of courses Motor skills in sport 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 4 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykłady 15 1 5 Zaliczenie 

Ćwiczenia 15 1 5 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr Marcin Krawczyk 

Język wykładowy polski 

 

 

            

2. Kuński Henryk Trening zdrowotny osób dorosłych. Poradnik lekarza i trenera. Agencja Wydawnicza Medsportpress, 
Warszawa 2003.  
3. Dziak A., Rusin Z.: Traumatologia sportowa, Biblioteka Trenera, Warszawa, 2000. 
Literatura uzupełniająca: 
1. Gawroński W., Szyguła Z. Postępowanie w uszkodzeniach ciała związanych z aktywnością ruchową. Medicina Sportiva 
2008, vol. 12, No 3. 
2. Jegier A., Nazar K., Dziak A. (red): Medycyna Sportowa. PZWL, PTMS, Warszawa, 2013 - wybrane rozdziały. 
3. Williams M.H. Granice wspomagania, Medicina Sportiva, Kraków,1999. 



Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Podstawowa wiedza z zakresu poszczególnych dyscyplin sportu oraz antropomotoryki oraz teorii sportu 

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 reguły, prawidłowości i zasady treningowe niezbędne do 
przygotowania zawodnika do zawodów sportowych 

WF2_W12 kolokwium 

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

WF2_U06 dyskusja 

3 
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 prezentacja 

4 
uwzględniając zmieniające się potrzeby społeczne jest gotów do 
pełnienia roli zawodowej i realizowania zadań trenera 

WF2_K06 dyskusja 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

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

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 

Frekwencja, zaliczenia cząstkowe z kolokwiów oceniających poziom wiedzy 

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

Basics of development strength in sport. Programming effective strength training sessions. Plyometrics and speed in sport. 
Physical capacity and its role in sport. Periodization of training. Analysis of motor requirements of individual sports disciplines. 

Treści programowe (pełny opis) 

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

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 (…h) 

32 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 3 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 10 

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 (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  

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Psychologia  sportu 

Course / group of courses Sport  psychology 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowy 

Rok studiów 1 Semestr 2 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia,  15 1 2 Zaliczenie z oceną 

Wykład 15 1 2  egzamin 

Koordynator Dr  Beata  Nowak 

Prowadzący Dr hab. Janusz  Zdebski 

Język wykładowy Polski 

 

 

            
    



Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Ukończony kurs psychologii ogólnej 

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 
P7S_WG 

odpowiedzi na zajęciach, 
kolokwium  

2. 
ma pogłębioną wiedzę o rozwoju psychicznym człowieka, 
rozumie prawidłowości rządzące związkami interpersonalnymi i 
społecznymi, zachodzące między nimi relacje i zakłócenia 

WF2_W03 

P7S_WG 

wykonuje  zadania oraz  
analizuje uzyskane rezultaty 

3. 

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 

WF2_W05 

P7S_WG 

 Panel dyskusyjny analiza 
wybranych sytuacji 

4. 
zna specyfikę działalności sportowej w sensie społecznym, 
psychologicznym i biologicznym, w tym specyfikę zachowań 
zdrowotnych sportowca 

WF2_W13 

P7S_WG 

Panel dyskusyjny analiza 
wybranych sytuacji 

5. zna proces rozwoju ucznia w okresie dzieciństwa, adolescencji i 
wczesnej dorosłości 

B.1.W2. odpowiedź ustna 

6. potrafi skutecznie i świadomie komunikować się;  B.1.U3. wykonanie zadania 

7. potrafi porozumieć się w sytuacji konfliktowej;  B.1.U4. wykonanie zadania 

8. 
potrafi rozpoznawać bariery i trudności uczniów w procesie 
uczenia się;  

B.1.U5. 
wykonanie zadania 

9. 
potrafi radzić sobie ze stresem i stosować strategie radzenia 
sobie z trudnościami;  

B.1.U7. 
wykonanie zadania 

10. 
jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy psychologicznej do 
analizy zdarzeń pedagogicznych. 

B.1.K2. obserwacja 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

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

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Pisemne opracowanie   wybranego tematu, kolokwium zaliczeniowe, egzamin 

Warunki zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia jest  :  obecność  na zajęciach oraz ocena pozytywna ze sprawdzianu oraz egzaminu   końcowego. 
Kryteria : 90-100% punktów  bdb   89-85% plus db ,  84-71%  db,  70-66% plus dst. , 50-65%  dst 

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

 
Wykłady 
Przedmiot, cele i zadania psychologii sportu. 
Sytuacja sportowa – prototyp psychospołeczny. Modele działania w sytuacji sportowej 
Strategie rozwoju osiągnięć sportowych i aktywności  fizycznej. 
Radzenie sobie ze stresem w sporcie 
Wsparcie społeczne w sporcie. Sytuacje kryzysowe w sporcie a zapotrzebowanie na wsparcie społeczne. 
Motywacja  w sporcie. Dynamika procesu. Sposoby motywowania dzieci i młodzieży. 
Grupa sportowa. Skuteczne kierowanie. Komunikowanie grupowe. Spójność grupy. 



 
Ćwiczenia 
Uwaga w sporcie .Style uwagi Nideffera. 
Emocje w sporcie. Przebieg emocji  przedstartowych, w trakcie zawodów i po nich. 
Sport i aktywność fizyczna a jakość życia. 
Rozwój i kształtowanie zainteresowań sportowych. 
Psychologiczne aspekty wczesnego uprawiania sportu 
Wspomaganie mentalne w sporcie 
Patologia widowiska sportowego 
Analiza psychologiczna wybranej dyscypliny sportu. 
 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

 
Łuszczyńska  A., Psychologia sportu i aktywności fizycznej. Zagadnienia kliniczne. PWN  Warszawa 2011 
Jarvis M., Psychologia  sportu  GWP  Gdańsk  2003 
Krawczyński M. (red.) Psychologia sportu dzieci i młodzieży Wybrane zagadnienia. Pomorska Federacja Sportu. Gdańsk 
2010 
Gracz J., Sankowski T., Psychologia aktywności sportowej. Wyd. AWF w Poznaniu. Poznań 2007 
Blecharz J., Siekańska M. (red.) Praktyczna psychologia sportu. Wykorzystanie koncepcji psychologicznych w sporcie.  Wyd. 
AWF w Krakowie. Kraków 2009 
Siekańska M. Talent sportowy. Psychologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju uzdolnionych zawodników.  AWF 
Kraków  2013 
 

 

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.) + ćwiczenia (15 h) + 
konsultacje (2 h) + egzamin (1 h) 

33 

Przygotowanie do   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 (33 h) 1,3 

Zajęcia o charakterze praktycznym (10h) 0,4 

 


