
Przedmiot kod 
nr w planie 

studiów 
ECTS 

Obóz letni turystyki przygodowej TR/1/OB/LET 40A 4 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I stopień 

Rok/Semestr I/2 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Wykłady/ćwiczenia (liczba godzin) ćwiczenia: 90 godzin 

wykłady: 5 godzin 

Język wykładowy polski 

Forma(y)/typ(y) zajęć wykład, ćwiczenia, zajęcia terenowe 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: 

 Pływanie 

 Gry i zabawy ruchowe w turystyce  

i rekreacji 

Założenia wstępne:  

 umiejętności pływackie, 

 podstawowa wiedza z zakresu teorii  

i metodyki prowadzenia gier i zabaw 

ruchowych oraz organizacji imprez 

rekreacyjnych 

Metody dydaktyczne  Wykład 

 Pogadanka 

 Dyskusja 

 Metoda zajęć praktycznych 

 Pokaz  

 Metoda sytuacyjna 

 Gra dydaktyczna 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 
sposób zaliczenia:  

 Zaliczenie na ocenę; 

forma zaliczenia:  

 Ocenę finalną z przedmiotu stanowi 

średnia arytmetyczna uzyskana z ocen za 

uczestnictwo w poszczególnych 

zajęciach programowych realizowanych 

w trakcie obozu. Wymagania 

egzaminacyjne oraz kryteria oceny 

określone zostały przez prowadzących 

poszczególne zajęcia. Karty 

poszczególnych zajęć stanowią 

załącznik do niniejszego dokumentu.    

Jednostka organizacyjna realizująca 

(Katedra/Zakład) 
Katedra Rekreacji/ 

Zakład Aktywnych Form Turystyczno-

Rekreacyjnych  

 

Cele i zadania przedmiotu: 

 nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności z zakresu teorii i metodyki prowadzenia 

zajęć w poszczególnych dyscyplinach rekreacyjnych objętych programem obozu, 



 nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji różnych form 

aktywności turystyczno-rekreacyjnej, 

 kształtowanie wśród studentów kompetencji społecznych, niezbędnych w pracy 

zawodowej na stanowisku instruktora dyscyplin rekreacyjnych lub animatora zajęć 

turystyczno-rekreacyjnych 

 

Wszystkie ww. cele i zadania realizowane w trakcie poszczególnych zajęciach 

przedmiotowych objętych programem obozu.   

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

 

Nakład pracy studenta, 30 h = 1 pkt ECTS 

Rodzaj aktywności Liczba godzin Punkty ECTS 

Godziny kontaktowe (wykłady, ćwiczenia) 95 3 

Praca w zespołach roboczych 15 0,5 

Praca z literaturą/w Internecie 15 0,5 

Razem 120 4 

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 

90 h – godziny praktyczne – 3,0 ECTS 

 

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

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

 

Zamierzone efekty kształcenia /EK/ 
Forma zajęć/ 

metoda kształcenia 

Sposób 

weryfikacji EK 

Odniesie

nie  

do EK  

obszaru 

Odniesienie  

do EK  

kierunkowych 

Zna w podstawowym zakresie 

dziedzictwo kultury i sztuki i rozumie 

jego wartość, szczególnie dla tożsamości 

społeczeństw i atrakcyjności wyjazdów 

turystycznych. 

Ćwiczenia/ 

pogadanka, dyskusja 

Ocena 

zaangażowania  

w dyskusji 

K_W04 M1_U01 

M1_U02 

Rozumie pojęcie turystyki i rekreacji 

jako form aktywności społecznej oraz 

psychosomatycznej. 

Wykład, ćwiczenia/ 

pogadanka, dyskusja 

Samoocena 

wiedzy, ocena 

zaangażowania  

w dyskusji 

K_W08 M1_K04 

S1P_K02 

Zna i rozumie pojęcie i funkcjonowanie 

ekosystemu, relacje zachodzące między 

człowiekiem a środowiskiem oraz 

związane za tym zagrożenia 

Wykład, ćwiczenia/ 

pogadanka, dyskusja 

Ocena 

zaangażowania  

w dyskusji, 

obserwacja i 

ocena ciągła 

K_W09 M1_W01 

Rozumie rolę, wypoczynku, rekreacji 

ruchowej i turystyki aktywnej w 

promocji zdrowia i profilaktyce chorób 

cywilizacyjnych 

Wykład, ćwiczenia/ 

pogadanka, dyskusja 

Ocena 

zaangażowania  

w dyskusji, 

samoocena 

wiedzy, 

obserwacja i 

K_W16 

M1_W06 



ocena ciągła 

Zna zasady udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej 

Wykład, ćwiczenia/ 

metoda zajęć 

praktycznych, pokaz 

Obserwacja i 

ocena ciągła 

umiejętności 

praktycznych 

studenta, 

samoocena 

wiedzy 

K_W17 

M1_W05 

Potrafi zorganizować przedsięwzięcia 

turystyczne i rekreacyjne dostosowane 

do określonych warunków oraz 

zainteresowań  

i potrzeb uczestników 

Ćwiczenia, 

pogadanka, dyskusja 

Obserwacja i 

ocena ciągła 

umiejętności 

praktycznych 

studenta 

K_U01 

M1_U10 

S1P_06 

Potrafi zorganizować imprezy 

turystyczne  

i rekreacyjne dostosowane do potrzeb 

uczestników zróżnicowanych pod 

względem wieku, stanu zdrowia, 

poziomu wiedzy  

i zainteresowań oraz możliwości 

finansowych 

Ćwiczenia, 

pogadanka, dyskusja 

Obserwacja i 

ocena ciągła 

umiejętności 

praktycznych 

studenta 

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/ 

pokaz, metoda zajęć 

praktycznych 

Obserwacja i 

ocena ciągła 

umiejętności 

praktycznych 

studenta 

K_U04 

M1_U01 

M1_U02 

Potrafi sformułować cele, dobrać metody 

oddziaływania i przygotowywać osoby  

z różnych grup społecznych do 

racjonalnego spędzania czasu wolnego 

Ćwiczenia/  

Pogadanka, dyskusja, 

metoda zajęć 

praktycznych 

Ocena 

zaangażowania  

w dyskusji, 

obserwacja i 

ocena ciągła 

umiejętności 

praktycznych 

studenta 

K_U07 

M2_U04 

 

S2A_U07 

Potrafi pozyskiwać i wykorzystywać 

informacje niezbędne do prowadzenia 

działalności turystycznej i rekreacyjnej 

Ćwiczenia/  

metoda zajęć 

praktycznych 

Samoocena 

wiedzy, 

obserwacja i 

ocena ciągła 

K_U08 

S2A_U07 

Ma umiejętność oceny sytuacji  

i postępowania w miejscu wypadku  

w różnych stanach zagrożenia zdrowia  

i życia, zwłaszcza w związku z 

aktywnością turystyczną i rekreacyjną 

Ćwiczenia/  

pokaz, metoda zajęć 

praktycznych 

Obserwacja i 

ocena ciągła 

umiejętności 

praktycznych 

studenta 

K_U16 

M1_U05 

Potrafi wypowiadać się na podstawowe 

tematy zawodowe z zakresu turystyki i 

rekreacji wykorzystując terminologię 

adekwatną do omawianego zagadnienia. 

Ćwiczenia/  

dyskusja  

metoda zajęć 

praktycznych 

Ocena 

zaangażowania  

w dyskusji, 

obserwacja i 

ocena ciągła 

umiejętności 

praktycznych 

studenta 

K_U17 

M1_U03 

S1P_U09 

S1P_U10 



W pracy zawodowej stosuje ogólne 

zasady  

i normy etyczne obowiązujące  

w społeczeństwie 

Ćwiczenia/  

metoda zajęć 

praktycznych 

Obserwacja i 

ocena ciągła 

umiejętności 

praktycznych 

studenta 

K_K02 

S1_K04 

M1_K03 

Współdziała i pracuje w grupie, 

przyjmując w niej różne role 

Ćwiczenia/  

metoda zajęć 

praktycznych, metoda 

sytuacyjna  

Obserwacja i 

ocena ciągła 

umiejętności 

praktycznych 

studenta, 

samoocena 

wiedzy 

K_K04 

S1P_K01 

S1P_K02 

M1_K04 

Komunikuje się z ludźmi, także  

w warunkach stresu 

Ćwiczenia/  

metoda zajęć 

praktycznych, metoda 

sytuacyjna 

Obserwacja i 

ocena ciągła 

umiejętności 

praktycznych 

studenta, 

samoocena 

wiedzy 

K_K05 

M1_K06 

Swoją postawą inspiruje uczestników 

imprez turystycznych i zajęć 

rekreacyjnych do podejmowania 

samodzielnej aktywności turystycznej i 

rekreacyjnej. 

Ćwiczenia/  

metoda zajęć 

praktycznych 

Obserwacja i 

ocena ciągła 
K_K06 

M1_K07 

Jest odpowiedzialny za swoje działanie,  

a także zachowanie osób powierzonych 

jego opiece, prawidłowo wykonuje 

swoje zadania, szczególnie działając w 

ramach złożonych przedsięwzięć 

Ćwiczenia/ metoda 

zajęć praktycznych, 

metoda sytuacyjna 

Obserwacja i 

ocena ciągła 

umiejętności 

praktycznych 

studenta, 

samoocena 

wiedzy 

K_K08 

M1_K04 

S1P_K02 

Wykazuje dbałość o bezpieczeństwo 

osób uczestniczących w zajęciach 

rekreacyjnych  

i imprezach turystycznych 

Wykład, ćwiczenia/ 

Metoda zajęć 

praktycznych 

Obserwacja i 

ocena ciągła 

umiejętności 

praktycznych 

studenta, 

samoocena 

wiedzy 

K_K10 

M1_K02 

M1_K07 

S1P_K04 

    
 

 

Autorzy programu:  

Dr Katarzyna Dzioban, Mgr Artur Bosek 

Data opracowania:  
Wrzesień 2016 

 

 

A N I M A C J A   C Z A S U   W O L N E G O 

 

Typ zajęć obligatoryjne 

Wykłady/ćwiczenia (liczba godzin) ćwiczenia: 8 godzin  



wykłady: -  

Język wykładowy polski 

Forma(y)/typ(y) zajęć ćwiczenia 

Metody dydaktyczne  ćwiczenia 

 warsztaty  

 obserwacja  

 praca w grupach – 

animacja/festyn/ognisko/wieczorek 

zapoznawczy 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: 

 zaliczenie na ocenę 

Forma zaliczenia: 

 aktywny udział na zajęciach, 

 praca w grupach – 

animacja/festyn/ognisko/wieczorek 

zapoznawczy 

 

 

Treści programowe 

 

Ćwiczenia:  
W trakcie zajęć studenci nabędą umiejętności organizacji oraz prowadzenia zajęć z animacji 

czasu wolnego. Gry i zabawy integracyjne – zapoznawcze, ruchowe, grupowe. Gry 

rekreacyjne: boccia, wybijanka, kwadrant, intercross, ringo. Programowanie odpowiednich 

form organizacyjno- metodycznych i budowanie programów integracyjnych np. wieczorek 

zapoznawczy, festyn sportowo-rekreacyjny, zajęcia sportowo-rekreacyjne (turniej), ognisko.  

 

Literatura podstawowa  
1. Burgiel R. K.: Poradnik animatora i organizatora imprez w sporcie dla wszystkich. 

Wydawnictwo Zarząd Główny TKKF, Warszawa 1997 

2. Nawara H., Nawara U.: Gry i zabawy integracyjne. Wydawnictwo AWF Wrocław, 

Warszawa 2001 

3. Sport dla wszystkich. Gry rekreacyjne, zeszyt I, II, III i IV. Wydawnictwo Zarząd 

Główny TKKF, Warszawa 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, Autorzy” Fąk T., Kaik A., 

Opoka D., Szałtynis D., Piech K., Piotrowska H.  

 

Literatura uzupełniająca: 
1. Rojewska J.: Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń 

psychologicznych, cz. I i II. Wydawnictwo Unus, Wrocław 2000 

2. Wieczorek R.: Rekreacja ruchowa dzieci i młodzieży w plenerze. Sport dla wszystkich. 

Wydawnictwo Zarząd Główny TKKF, Warszawa 

 

Autor/autorzy programu:  

dr Joanna Kalecińska 

 

 

B I E G   N A   O R I E N T A C J Ę 

  

Typ przedmiotu obligatoryjny 



Wykłady/ćwiczenia (liczba godzin) Ćwiczenia: 2 godziny  

Wykłady: -  

Język wykładowy polski 

Forma(y)/typ(y) zajęć ćwiczenia 

Metody dydaktyczne  metoda zajęć praktycznych 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia:  

 zaliczenie na ocenę  

Forma zaliczenia: 

 udział w biegu terenowym na 

orientację, o ocenie końcowej  

z przedmiotu decyduje czas uzyskany 

podczas biegu.  

 

Treści programowe 

 

Ćwiczenia:  
Celem uczestnictwa w zajęciach jest nabycie przez studenta umiejętności poruszania się  

w terenie za pomocą mapy i kompasu.  

 

Literatura podstawowa:  

1. Mleczko E., Biegi na orientację – technika, taktyka, trening, Akademia 

Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków 1999  

 

Autor programu: Dr Waldemar Nowicki 

 

 

K A J A K A R S T W O 

 

Typ przedmiotu obligatoryjny/fakultatywny 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Ćwiczenia:  

 6 godzin (obligatoryjne) 

 14 godzin (fakultatywne) 

Wykłady: 1 godz. 

Język wykładowy polski 

Forma(y)/typ(y) zajęć wykład, ćwiczenia  

Metody dydaktyczne  wykład 

 metoda zajęć praktycznych 

 pokaz 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu oraz 

podstawowe kryteria oceny lub wymagania 

egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia:  

 zajęcia obligatoryjne – zaliczenie bez 

oceny:  

 zajęcia fakultatywne – zaliczenie na 

ocenę  

Forma zaliczenia:  

 zajęcia obligatoryjne – technika 

wiosłowania, zwroty kajakiem; 

 zajęcia fakultatywne – przepłyniecie na 

czas toru slalomowego, wyjście  

i wejście do kajaka na głębokiej wodzie, 



pływanie na kierunek, aktywne 

uczestnictwo w wycieczce kajakowej 

 

Treści programowe 

Ćwiczenia:  

Zajęcia obowiązkowe:  

Wodowanie kajaka, wsiadanie i wysiadanie z kajaka przy brzegu pomoście. Technika 

wiosłowania: pozycja ciała w kajaku, trzymanie wiosła, chwyt wody i fazy wiosłowania. 

Wiosłowanie do przodu i do tyłu. Start i zatrzymanie kajaka. Zwroty kajakiem, kontry krótkie  

i długie. Utrzymanie kajaka na kierunku płynięcia – do przodu i do tyłu. Wylewanie wody  

z kajaka.  

 

Zajęcia fakultatywne:  

Manewrowanie kajakiem (zwroty 900, 1800, 3600), pływanie bokiem, naciąganie, piórkowanie. 

Doskonalenie wiosłowania – gry i zabawy kajakowe na wodzie. Utrzymywanie kierunku przy 

dłuższym pływaniu na fali i wodzie stojącej. Racjonalizowanie wysiłku fizycznego przy 

wiosłowaniu. Zasady zachowania przy pokonywaniu przeszkód w nurcie rzecznym (drzewa, 

konary, kamienie, odwoje i inne). Wyjście do wody i wejście do kajaka na głębokiej wodzie. 

Wywrotka kajaka i akcja ratownicza. Planowanie i realizacja spływu – wycieczka kajakowa. 

 

Wykład: 

Historia kajakarstwa turystyczno-rekreacyjnego. Polskie organizacje promujące kajakarstwo 

turystyczne. Sprzęt kajakarski i jego budowa – rodzaje kajaków i wioseł, sprzęt asekuracyjny  

i ratunkowy. Podstawowe zasady bezpieczeństwa w kajakarstwie nizinnym. Szlaki kajakowe  

w Polsce. Spływy kajakowe i ich organizacja – zasady pływania grupowego, podział funkcji, 

proces tworzenia zespołu z grupy. 

 

Literatura podstawowa 

Staniszewski T., Neuhorn S. (red.): Obozy letnie. Przewodnik do zajęć. Akademia Wychowania 

Fizycznego w Warszawie 

Dedo E. (red.): Kajaki od A do Z. Poradnik i przewodnik. Pascal  

 

Literatura uzupełniająca 
Skurzyński P., Lityński M., Mateusiak A. (red): Polska w kajaku. Pascal 

 

Autor programu:  

dr Janusz Matusiak 

 

O U T D O O R   Z   E L E M E N T A M I   S U R W I W A L U 

 

Typ przedmiotu obligatoryjny/fakultatywny  

Wykłady/ćwiczenia (liczba godzin) ćwiczenia:  

 obligatoryjne: 6 godzin  

 fakultatywne: 14 godzin 

 wykład: 1 godzina 

Język wykładowy polski 

Forma(y)/typ(y) zajęć wykład, ćwiczenia, zajęcia w terenie 

Metody dydaktyczne  wykład  

 metoda zajęć praktycznych 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę 



kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne Forma zaliczenia:  

 aktywne uczestnictwo w zajęciach, 

 zaliczenie praktyczne z treści zajęć. 

 

Treści programowe: 

 

Wykłady:  

Istota zajęć outdoor w ramach aktywności turystyczno-rekreacyjnej. 

 

Ćwiczenia:  
Zapoznanie studentów z bezpieczeństwem prowadzenia zajęć terenowych. Nauka współpracy 

w zespole przy wykorzystaniu gier terenowych. Zgadywanka terenowa. Organizacja 

plenerowej imprezy rekreacyjnej z wykorzystaniem terenów leśnych. Terenoznawstwo –

nauka posługiwania się mapą i busolą, wyznaczania azymutów, tworzenia szkiców wędrówki 

”z marszu”; wykorzystywanie środowiska naturalnego do określenia stron świata. Schronienie 

– zasady budowy schronień z wykorzystaniem posiadanego sprzętu. Ogień – dobór terenu, 

sposoby rozniecania ognia, rodzaje ognisk, bezpieczeństwo. Pożywienie - odnajdywanie  

i przyrządzanie prowizorycznego pożywienia. Sygnalizacja – przekazywanie wiadomości na 

odległość, zasady wzywania pierwszej pomocy w zależności od posiadanego sprzętu i terenu, 

alfabet Morse’a. Łucznictwo – podstawowe techniki. 

 

Autor programu:  

Dr Przemysław Płoskonka 

 

 

P Ł Y W A N I E   Z   E L E M E N T A M I   R A T O W N I C T W A   W O D N E G O 

 

Typ przedmiotu obligatoryjny 

Wykłady/ćwiczenia (liczba godzin) Ćwiczenia: 6 godzin  

Wykłady: 1 godzina 

Język wykładowy polski 

Forma(y)/typ(y) zajęć wykład, ćwiczenia  

Metody dydaktyczne  wykład,  

 metoda zajęć praktycznych, 

 pokaz 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: zaliczenie na oceną 

Forma zaliczenia:  

 aktywne uczestnictwo w zajęciach, 

 sprawdzian umiejętności pływackich na 

wodach otwartych (przepłynięcie 

dystansu 400 m), 

 sprawdzian umiejętności nurkowania ze 

sprzętem ABC, 

 sprawdzian umiejętności z zakresu 

ratownictwa wodnego 

 



Treści programowe 

 

Ćwiczenia:  
Zasady zachowania się i bezpieczeństwa podczas pływania/kąpieli na wodach otwartych.  

Nauka nurkowania ze sprzętem ABC. Doskonalenie technik pływackich na wodach otwartych. 

Elementy autoratownictwa w wodzie i ratownictwa wodnego. 

 

Wykłady:  

Wybrane zagadnienia ratownictwa wodnego, podstawowe informacje z zakresu udzielania 

pomocy osobie tonącej 

 

Autor programu:  

Dr Przemysław Płoskonka 

 

 

Ż E G L A R S T W O   D E S K O W E  (W I N D S U R F I N G) 

 

Typ przedmiotu obligatoryjny/fakultatywny 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Ćwiczenia:  

 6 godzin (obligatoryjne)  

 14 godzin (fakultatywne)  

Wykłady: 1 godz.   

Język wykładowy polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Ćwiczenia, wykład 

Metody dydaktyczne  Metoda nauczania ruchu: analityczna, 

syntetyczna, kompleksowa; 

 Metoda eksponująca: film 

szkoleniowy; 

 Metoda ćwiczeń praktycznych; 

 Pokaz 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 
Sposób zaliczenia:  

 zajęcia obligatoryjne – zaliczenie bez 

oceny;  

 zajęcia fakultatywne – zaliczenie na 

ocenę.   

Forma zaliczenia:  

 zajęcia obligatoryjne – sprawdzian 

praktyczny polegający na podniesieniu 

pędnika, starcie ze wskazanego kursu  

i przepłynięciu określonego dystansu 

zależnie od warunków atmosferycznych 

i zafalowania akwenu; 

 zajęcia fakultatywne – przepłynięcie 

trasy w półwietrze dwoma halsami (na 

ocenę dostateczną), po trójkącie (na 

ocenę dobrą), po trójkącie z wysoką boją 

nawietrzną (na ocenę bardzo dobrą). 

Zaprezentowanie co najmniej jednego 

zwrotu wykonanego w sposób poprawny 



technicznie.  

 

Treści programowe 

 

Ćwiczenia:  
Przygotowanie sprzętu do żeglugi, jego przenoszenie i zabezpieczanie, ćwiczenia oswajające z 

pędnikiem i kadłubem, podnoszenie pędnika z wody, manewrowanie deską z wyluzowanym 

pędnikiem, start na halsie, manewrowanie deską z wybranym pędnikiem: ostrzenie, odpadanie, 

żegluga wybranymi kursami względem wiatru, nauka podstawowego zwrotu  

z wiatrem i pod wiatr, autoasekuracja, podstawy freestyle’u słabowiatrowego w żegludze 

wypornościowej. 

 

Wykład: 

Podstawy teorii żeglowania, bezpieczeństwo poruszania się na desce windsurfingowej po 

wodach śródlądowych, różne formy windsurfingu: freestyle, wave, speed, racing. 

 

Literatura podstawowa:  

 Wirga Z., Windsurfing dla wszystkich. Alma-Press, Warszawa 2009 

 Hlavaty P., Windsurfing dla amatora i instruktora. Harmonia, Gdańsk 2009 

 

Literatura uzupełniająca 
 Czajewski J., Meteorologia dla żeglarzy. Alma-Press, Warszawa 2012 

 

Autor/autorzy programu:  

mgr Michał Sadowski, mgr Hanna Darmas, 

 

 

Ż E G L A R S T W O 

 

Typ przedmiotu obligatoryjny/fakultatywny  

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) ćwiczenia: 

 6 godzin (obligatoryjne) 

 14 godzin (fakultatywnie) 

wykład: 1 godzina  

Język wykładowy polski 

Forma(y)/typ(y) zajęć wykład, ćwiczenia  

Metody dydaktyczne  wykład 

 pogadanka  

 metoda zajęć praktycznych  

 pokaz 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

 

 

Sposób zaliczenia:  

zajęcia obligatoryjne – zaliczenie bez oceny;  

zajęcia fakultatywne – zaliczenie na ocenę.   

 

Forma zaliczenia:  

zajęcia obligatoryjne – aktywne uczestnictwo 

w zajęciach;  

zajęcia fakultatywne:  

 sprawdzian umiejętności wiązania  



pięciu podstawowych węzłów 

żeglarskich, 

 sprawdzian umiejętności prowadzenia 

łodzi żaglowej, 

 sprawdzian umiejętności pracy na 

pokładzie łodzi żaglowej, 

 sprawdzian umiejętności właściwego 

reagowania w sytuacjach 

niebezpiecznych na wodzie, 

 sprawdzian wiedzy dotyczącej 

wybranych elementów żeglarstwa. 

 

 

Treści programowe 

 

Ćwiczenia:  

 podstawowe przepisy obowiązujące w porcie żaglowym; 

 podstawowe węzły żeglarskie (knagowy, ratowniczy, cumowy zwykły, rożkowy, 

buchta); 

 tradycje żeglarskie związane z podnoszeniem i opuszczaniem bandery oraz wybijaniem 

szklanek; 

 podstawy bezpieczeństwa na wodzie, wzywania pomocy i udzielania pierwszej pomocy; 

 praca załogi na łodzi żaglowej – stawianie i spuszczanie żagli, spuszczanie i podnoszenie 

miecza oraz płetwy sterowej, praca załogi na szotach; 

 żeglowanie różnymi kursami względem wiatru; 

 zwrotów przez sztag i przez rufę; 

 podejścia do człowieka za burtą; 

 stawianie wywróconej łodzi; 

 wyjścia i wejście z/do portu – na wiosłach i na żaglac; 

 żeglowanie na łodziach klasy: omega, finn, 470, DZ; 

 turystycznymi i rekreacyjnymi walorami żeglarstwa. 

 

Wykłady:  

 teoria żeglowania i manewrowania łodzią żaglową; 

 podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w turystyce żeglarskiej;  

 podstawy budowy łodzi żaglowych oraz ich podział z uwagi na poszczególne cechy. 

 

Literatura podstawowa  

 Kolaszewski A., Świdwiński P., Żeglarz i sternik jachtowy. Almapress. Warszawa 2007 

 Rymkiewicz A., Pierwszy hals. Sport i turystyka. Warszawa 1990 

 Staniszewski T., Neuhorn S. (red.), Obozy letnie – przewodnik do ćwiczeń. Akademia 

Wychowania Fizycznego, Warszawa 2003. 

 

Literatura uzupełniająca: 

 Gorzelany E., Gorzelany A., Stara umiejętność – nowe hobby, czyli węzełki na różne 

okazje. Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1988; 

 Mazury – część południowa, mapa turystyczna. Wydawnictwo Kartograficzne 

ExpressMap Polska. 2005 

 Mazury – część północna, mapa turystyczna. Wydawnictwo Kartograficzne ExpressMap 



Polska. 2005 

 Michalski M., Kaftan J., Mazury. Przewodnik dla aktywnych. Bertelsmann Publishing 

Warszawa 1997 

 Pawson D., Węzły bez tajemnic. Solis, Warszawa 2008 

 

Autor programu:  

Dr Waldemar Nowicki, dr Katarzyna Dzioban,  

 

 

 


