
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

Gry zespołowe do wyboru - Siatkówka plażowa TR/2/WF/SPL 32A 1 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia II stopień 

Rok/Semestr I/2 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne 

Ćwiczenia 30 godzin 

W tym e-learning 4 godziny 

Niestacjonarne 

Ćwiczenia 16 godzin 

Język wykładowy Polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Ćwiczenia 

 

Wymagania wstępne Wymagania formalne:  

Poziom 6 

 

Założenia wstępne: 

Metody dydaktyczne metoda nauczania zadań ruchowych: 

syntetyczna, analityczna, mieszana, 

kompleksowa; 

Samoocena wiedzy 

Praca w grupach 

e-learning 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną.  

Formy zaliczenia: 

Czynny udział w zajęciach. 

 Sprawdzian umiejętności praktycznych z 

zakresu piłki siatkowej. Sprawdzian 

teoretyczny ze znajomości przepisów piłki 

siatkowej plażowej  

- organizacja turnieju 

- przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych 

Przykładowe zagadnienia: 

- Przedstawienie systemu współzawodnictwa i 

form gier w siatkówkę plażową.  

- Wykorzystanie form zabawowych i gier 

uproszczonych z piłką i z przyborami 

nauczających postawy gotowości do gry i 

sposobów przemieszczania się po 

piaszczystym boisku 

Ocena końcowa ćwiczeń: 

Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie 

ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie 

trwania semestru 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Rekreacji 

Zakład Metodyki Rekreacji 



 

Cele i zadania przedmiotu: 

C1 -  Ukazanie znaczenia piłki siatkowej plażowej  w przygotowaniu do uczestnictwa w 

kulturze fizycznej i jako środka wspierającego rozwój psychofizyczny uczestników zajęć 

rekreacyjnych 

C2 - Doskonalenie sprawności fizycznej, rozwijanie umiejętności ruchowych i technicznych w 

zespołowych formach aktywności fizycznej.  

C3 - Kształtowanie i wyrabianie niezbędnych nawyków do systematycznej aktywności 

fizycznej. Samokontrola oceny poziomu sprawności fizycznej oraz wydolności organizmu  

 

Treści programowe 

 

Wykłady: brak 

 

Ćwiczenia:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 Technika i taktyka 

(indywidualna i zespołowa) 

gry i zabawy w nauczaniu 

odbić sposobem dolnym, 

zagrywki, przyjęcia zagrywki, 

ataku, obrony, rozegrania, 

wystawienia) 

Indywidualne umiejętności 

techniczne w ataku i obronie 

– zagrywka i jej przyjęcie, 

atak i obrona. 

 

20 

K_W01 

K_U04 

K_U05 

C2 

2 Sposoby organizacji turniejów 

w piłce siatkowej plażowej 
6 

K_K04 

K_K08 
C2, C1 

3 Przepisy gry-sędziowanie 

 
2 

K_K04 

K_K08 
C3 

4 Testy sprawności w piłce 

siatkowej 

Prowadzenie wybranych 

części  zajęć rekreacyjnych, 

kształtujące elementarne 

działania ruchowe w piłce 

plażowej  

2 

K_U17 

K_U16 

K_K03 

C3 

 

 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

 

Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25 -30h 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

  Godziny kontaktowe – wykłady   

26 0,8 Godziny kontaktowe – ćwiczenia 16 0,5 

1 0,05 Praca w czytelni 6 0,2 



1 0,05 Praca w Internecie 6 0,2 

1 0,05 Praca z literaturą 6 0,2 

1 0,05 Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, raportów 
  

  Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia   

  praktyki   

  …   

  …   

30 1 Razem 30 1 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 

Analiza przepisów gry  

Przygotowanie dokumentacji do organizacji turnieju 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 
1. Bodys J., Grządziel G. (1999), Siatkówka plażowa. Katowice;  

2.Grządziel G., Kowalski L. (2000), Siatkówka plażowa w szkole. COS Warszawa;  

3. Majkowski S., Polowczyk O. (1999), Siatkówka i minisiatkówka plażowa. Polski Związek Piłki 

Siatkowej, Warszawa;  

4.Oficjalne przepisy gry w siatkówkę plażową. Zatwierdzone przez FIVB  

(2013-16). ZATWIERDZONE PRZEZ 33 KONGRES FIVB W ROKU 2012 

5. Seweryniak T., Mroczek D. (2003), Ocena aktywności zawodniczek w  

grze w siatkówkę halową i plażową w zakresie wyróżnionych działań; W: Sprawność działania 

zawodników w grach sportowych. Sport Wyczynowy, nr 3-4, 77-89.  

 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

 
1. Internationale Volley Tech. 2/92 may. 

2. Piłka Siatkowa. Kwartalnik Polskiego Związku Piłki Siatkowej, nr 5 (lato). 

3. Kulgawczuk R. (1993): Beach volleyball -nowa dyscyplina olimpijska. Piłka Siatkowa. Kwartalnik 

PZPS, nr 1. 

4. Seweryniak T., (2008), Siatkówka plażowa. Działania graczy i współzawodnictwo. Zakład 

Elektroniczny TATAREK, Wrocław. 

5. Siatkówka plażowa dyscypliną olimpijską -Atlanta 1996. Piłka Siatkowa. Kwartalnik PZPS. 

 

 

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 EK  

obszaru 

Ma wiedzę na temat podstawowych 

czynności ruchowych i działań 

ruchowych występujących w piłce 

siatkowej 

Ćwiczenia/ 

dyskusja, metoda 

zadaniowa 

Konspekt K_W01 M2_W02 



Posiada umiejętności  prawidłowej 

techniki podstawowych elementów 

techniki gry w piłkę siatkową 

plażową 

Ćwiczenia/ metody 

nauczania ruchu - 

analityczna,- 

syntetyczna,- 

kombinowana, 

metoda zadaniowa 

ścisła 

zaliczenie 

praktyczne 

(zagrywka 

tenisowa, 

odbicia 

sposobem 

dolnym, 

przyjęcie 

zagrywki) 

K_U04 

K_U05 
M2_U01 

Potrafi przeprowadzić jednostkę 

zajęć rekreacyjnych 

Ćwiczenia/ pokaz 

z objaśnieniem 
konspekt K_U18 M2_U10 

Potrafi kontrolować poziom własnej 

sprawności fizycznej, wykonując 

podstawowe testy i sprawdziany. 

Posiada umiejętność doboru 

ćwiczeń kształtujących odruch 

prawidłowej postawy ciała 

Ćwiczenia/ 

metoda 

problemowa 

Test 

Sprawności 
K_U16 M2_U11 

Potrafi współpracować w grupie, 

przyjmując w niej różne role 

Ćwiczenia/metoda 

zadaniowa 

 

Zadanie 

projektowe/pr

zeprowadzenie 

turnieju 

K_K04 

K_K08 
M2_K04 

Potrafi sędziować i modyfikować 

przepisy w grach uproszczonych w 

zależności od poziomu wybranej 

grupy celowej 

Ćwiczenia/ metoda 

zadaniowa 

zaliczenie 

praktyczne ( 

sędziowanie 

meczu) 

K_U17 
M2_U02 

M2_U11 

Samodzielnie wykonuje 

powierzone mu zadania i 

właściwie organizuje własną 

pracę, stosuje zasady BHP 

podczas zajęć rekreacyjnych, 

potrafi współpracować w grupie  

Ćwiczenia/ 

metoda 

problemowa, 

dyskusja, 

krytyczna 

analiza, 

identyfikacja 

błędów 

Aktywność na 

zajęciach 
K_K03 M2_K05 

 

 

Autor programu: Joanna Piotrowska 

 

 

 

 


