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PRZEDMIOTY KIERUNKOWE nr w planie studiów ECTS 

Futsal 37 3 

 

Profil kształcenia  praktyczny  

Wydział / Kierunek Wychowanie Fizyczne / Sport 

Jednostka organizacyjna  Zakład Lekkoatletyki i Gier Sportowych 

Poziom studiów  Io  

Rok, semestr I rok,. sem. 1  

Język wykładowy Polski 

Tryb studiów  stacjonarne 

Forma zajęć: wykłady / ćwiczenia  0 / 30 

Forma zaliczenia  Zo1 

Charakter zajęć  fakultatywny 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Zapoznanie z genezą dyscypliny, zasadami gry, przepisami, nauczenie podstaw sędziowania. 

Nauczenie terminologii, specyfiki dyscypliny, nauczanie podstawowych procedur metodycznych 

stosowanych w nauczaniu poszczególnych elementów technicznych. Nauczanie podstaw organizacji i 

taktyki gry. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i organizacji lekcji treningowej futsalu i 

organizacji zawodów. Nauczanie zasad doboru środków i form w realizacji głównych zadań 

programowych w procesie szkolenia. Wdrożenie do samodoskonalenia się i samokształcenia. 

Zapoznanie i utrwalenie wartości moralnych, zasad fair play i szacunku dla wszystkich uczestników 

procesu szkolenia i wychowania. Zapoznanie z uwarunkowaniami współpracy grupowej i pracy w 

dużej grupie. 
 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów kształcenia 

Przedmiotowe efekty kształcenia w zakresie wiedzy (P_W), 

umiejętności (P_U) i kompetencji społecznych (P_S) 

Odniesienie do efektów 

obszarowych 

K_W07 Zna podstawowe fakty historyczne dotyczące rodowodu i 

rozwoju futsalu. Posiada podstawową wiedzę o specyfice gry. 

M1_W08 M1_W09 

K_W13 Zna przepisy futsalu w stopniu koniecznym dla prawidłowego 

przebiegu procesu szkolenia piłkarzy oraz sędziowania 

meczów. 

M1_W08 M1_W10 

K_W08 Zna systematykę, terminologię i metodykę nauczania techniki 

i taktyki futsalu oraz podstawy kształtowania sprawności 

specjalnej w dyscyplinie. 

M1_W07 M1_W10 

K_W10 Zna podstawowe zasady taktyczne działań boiskowych i 

organizacji gry, zasady indywidualnych i zespołowych 

zachowań w bronieniu i atakowaniu oraz zadania graczy w 

poszczególnych systemach gry. 

M1_W10 

K_W02 Ma wiedzę o strukturze , celach, zadaniach i środkach w 

wieloletnim procesie kształcenia. 

M1_W01 M1_W02 

M1_W07 M1_W10 

K_U013 Potrafi poprawnie zademonstrować ( forma ścisła i fragmenty 

gry ) poszczególne elementy techniczne futsalu oraz dobierać 

środki w nauczaniu techniki i taktyki gry. 

M1_U01 M1_U11 

K_U04 Umie wyznaczyć uczestnikom gry zadania i role na boisku w 

podstawowych systemach gry z uwzględnieniem posiadanych 

predyspozycji oraz sędziować mecze. 

M1_U03 M1_U07 

M1_U10 
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K_U15 Umie sformułować cel zajęć, przygotować konspekt jednostki 

treningowej z uwzględnieniem wieku uczestników i wymagań 

metodycznych procesu szkolenia. 

M1_U02 M1_U05 

M1_U08 M1_U09 

M1_U10 

K_U01 Potrafi zaplanować, zorganizować i przeprowadzić turniej 

futsalu. 

M1_U03 M1_U09 

M1_U10 M1_U13 

K_K01 Potrafi zorganizować zespół piłkarski i pokierować nim w 

turnieju. 

M1_K04 

K_K02 Dba o poziom sprawności fizycznej niezbędny do kształcenia 

się i wykonywania zadań animatora i prowadzącego zajęcia 

futsalu. 

M1_K09 

K_K03 Stosuje normy i zasady etyczne obowiązujące w życiu 

społecznym ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej – 

futsalu. 

M1_K03 M1_K08 

K_K05 Posiada zdolność do pracy w zespole – aktywnie uczestniczy 

w realizacji celów grupy. 

M1_K02 M1_K04  

K_K06 Potrafi komunikować się z podopiecznymi i przełożonymi w 

celu przekazywania wiedzy i realizacji założonych celów. 

M1_K04 M1_K05 

M1_K06 
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