
Przedmiot   Kod  nr w planie 

studiów  

ECTS 

 

Gry zespołowe – Piłka Nożna TR/1/WF/PN 43b 1 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I stopień  

Rok/Semestr III/2 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Do wyboru 

Ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne 30 

Niestacjonarne 0 

Język wykładowy polski 

Forma(y)/typ(y) zajęć Zajęcia praktyczne 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: brak 

Założenia wstępne: 

Podstawowa sprawność fizyczna, zdolność 

myślenia abstrakcyjnego; zdolność 

przewidywania logicznego i przewidywania 

skutków podejmowanych działań 

 

Metody dydaktyczne Ćwiczenia praktyczne 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Ocena końcowa z ćwiczeń:  

- punktowa praca na ćwiczeniach 

- kolokwium pisemne w formie testu 

- przygotowanie zajęć 

Jednostka organizacyjna realizująca  

 

Cele i zadania przedmiotu: 

C1. Zapoznanie z przepisami gry w piłkę nożną, nauczenie podstaw sędziowania 

C2. Zapoznanie z terminologią, nauczenie głównych procedur metodycznych stosowanych w 

opanowaniu techniki piłki nożnej 

C3. Zapoznanie z podstawami taktyki gry w piłkę nożną 

C4. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i organizacji gier i zabaw ruchowych związanych 

z piłką nożną 

C5. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i organizacji zawodów rekreacyjnych. 

C6. Nauczenie odpowiedniego doboru form i środków do realizacji zajęć rekreacyjnych 

związanych z piłką nożną 

C7. Wdrożenie do samokształcenie i samodoskonalenia.  

 

 

 

 

 

 

 



Treści programowe 

 

Ćwiczenia:  

LP Treści programowe(*) Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 Przepisy gry, zasady 

bezpieczeństwa,  

2 K_W02 

K_W15 
C1, C2 

2 Metodyka nauczania i organizacji 

zajęć rekreacyjnych 

2 K_W01 

K_W15 

K_K01 

C2, C3, C4, 

C5, C7 

3 Nauka prowadzenia piłki, zwody, 

slalom, wyścigi drużyn  

4 K_U01 

K_U02 

K_U04 

K_K05 

C1, C2, C4, 

C5, C6, C7 

4 Przyjęcie piłki toczącej się, 

spadającej, w powietrzu, 

przyjęcie kierunkowe. Zabawy i 

gry na czucie piłki koordynację, 

czas reakcji. Nauka podania, 

strzału na bramkę 

6 K_U01 

K_U02 

K_U04 

K_K05 

 

C2, C4, C5, 

C6, C7 

5 Gry i zabawy dla dzieci i 

najmłodszych 

6 K_U01 

K_U02 

K_U04 

K_K05 

C1, C3, C4, 

C5, C6 

6 Rekreacyjne zabawy nożne dla 

wszystkich  

8 K_U01 

K_U02 

K_U04 

K_K05 

C1, C3, C4, 

C5, C6, C7 

7 Elementy zagrania piłki głową. 

Technika gry bramkarza.  

2 K_U01 

K_U02 

K_U04 

K_K05 

C2, C3, C6, 

C7 

(*) treści wykładów mogą ulec komasowaniu lub akcentowaniu wybranych tematów 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

 

Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS –30 godzin 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty ECTS Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

0 0 Godziny kontaktowe – wykłady - - 

26 1 Godziny kontaktowe – ćwiczenia - - 

3 0 Praca z literaturą - - 

0 0 Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, prezentacji 
- - 

0 0 Przygotowywanie prezentacji i wystąpień 

ustnych 
- - 

2 0 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia - - 

4 0 e-learning - - 

35 1 Razem - - 

 

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 1 

 



Piłka nożna jest to jedna z najbardziej ogólnorozwojowych dyscyplin sportu. Rozwija u osób 

ćwiczących siłę, szybkość, wytrzymałość, wyskok, czucie głębokie, dokładność, koordynację, 

czucie piłki, antycypację, współpracę w grupie. Gdy i zabawy nożne należą do grupy sportów 

dla wszystkich w których elementy techniki czy taktyki z piłki nożnej można wpleść w 

organizację najróżniejszych zajęć rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Nabyte na 

tych zajęciach umiejętności często są wykorzystywane w praktyce w późniejszej pracy osób z 

branży turystyczno-rekreacyjnej: animatora, instruktora, rezydenta. 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 

- Przepisy gry, zasady bezpieczeństwa 

- Przygotowanie dokumentacji do rekreacyjnych gier i zabaw dla wszystkich  

 

Literatura podstawowa (literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Gołaszewski J. : Piłka nożna. Poznań 2003.AWF 

2. Kapera R., Śledziewski D.: Piłka nożna. Szkolenie dzieci i młodzieży. Warszawa 1997. PZPN 
3. Przepisy gry w piłkę nożną 2017/2018. Warszawa 2017. PZPN 
4. Stępiński M.: Taktyka współczesnej piłki nożnej. Poznań 2007. Zysk i S-ka Wyd.. 
5. Szyngiera W., Bibrzycki K.: Piłka nożna dzieci i młodzieży. Katowice 1994. AWF. 
6. Talaga J.: Technika piłki nożnej. Warszawa 1996. RCMSzKFiS 

7. Talaga J.: Taktyka piłki nożnej. Warszawa 1997. RCMSzKFiS 
8. Talaga J.: Trening piłki nożnej. Warszawa 1998. RCMSzKFiS 
9. Talaga J.: Sprawność fizyczna specjalna. Testy. Poznań 2006. Wydawnictwo Zysk i S-ka. 

 

 

Literatura uzupełniająca(literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

 
1. Martens R. : Jak być skutecznym trenerem. Warszawa 2009. COS 
2. Paluszek K.: Nowoczesne nauczanie gry w piłkę nożną. Wrocław 2003. Wydawnictwo BK. 
3. Stępiński M., Paluszek K.: Piłka nożna dla najmłodszych. Łódź 2009. Akademia Futbolu.  
4. Von Ralf Peter, Gerard Bode: Piłka nożna jutra. Pierwszy podręcznik trenera piłki nożnej 

dzieci. Warszawa 2012. PZPN  
 

Efekty kształcenia (liczba efektów powinna być adekwatna do liczby godzin – zalecane – 15h 

– 5 efektów, 30h – 10 efektów, 45 i więcej – 15 efektów): 

 

Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone efekty kształcenia /EK/ 
Forma zajęć / 

metoda kształcenia 

Sposób 

weryfikacji 

EK 

Odniesienie 

do EK 

kierunkowych 

Odniesienie 

do …..1 

 

Zna i rozumie podstawy budowy 

organizmu w zakresie biernego i 

czynnego układu ruchu oraz 

podstawowe procesy fizjologiczne 

zachodzące w organizmie 

człowieka podczas pracy i 

wypoczynku. 

Ćwiczenia  Praca na 

ćwiczeniach 

K_W01 M1_W02 

S1P_W05 

                                                 
1 Odniesienie do uniwersalnych charakterystyk I stopnia oraz charakterystyk II stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji poziom 7 (patrz efekty kształcenia dla studiów II stopnia, profil praktyczny) 

 



Zna metody oceny stanu 

psychofizycznego człowieka, w 

zakresie niezbędnym dla oceny 

możliwości podejmowania przez 

niego aktywności turystycznej i 

rekreacyjnej. 

Ćwiczenia Praca na 

ćwiczeniach 

K_W02 M1_W03 

Zna i rozumie istotę i znaczenie 

rekreacji ruchowej różnych grup 

społecznych  w różnych okresach 

życia człowieka. 

Ćwiczenia Praca na 

ćwiczeniach 

K_W15 M1_W04 

M1_W05 

M1_W07 

Potrafi zorganizować 

przedsięwzięcia turystyczne i 

rekreacyjne dostosowane do 

określonych warunków oraz 

zainteresowań i potrzeb 

uczestników. 

Ćwiczenia Praca na 

ćwiczeniach 

K_U01 M1_U10 

S1P_U06 

Potrafi zorganizować imprezy 

turystyczne i rekreacyjne 

dostosowane do potrzeb 

uczestników zróżnicowanych pod 

względem wieku, stanu zdrowia, 

poziomu wiedzy i zainteresowań 

oraz możliwości finansowych. 

Ćwiczenia Praca na 

ćwiczeniach  

K_U02 M1_U10 

S1P_U07 

Potrafi poprowadzić zajęcia w 

wybranych formach turystycznych i 

rekreacyjnych i posługiwać się 

podstawowym sprzętem i aparaturą 

stosowaną w turystyce i rekreacji. 

Ćwiczenia Praca na 

ćwiczeniach  

K_U04 M1_U01 

M1_U02 

 

Dba o poziom sprawności fizycznej 

niezbędny do kształcenia się i 

wykonywania zadań zawodowych. 

Ćwiczenia Praca na 

ćwiczeniach 

K_K0l M1_K09 

Komunikuje się z ludźmi, także w 

warunkach stresu. 

Ćwiczenia Praca na 

ćwiczeniach  

K_K05 M1_K06 

S1P_K04 

 

Autor programu: mgr Michał Obukowicz 

 

 


