
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

Antropomotoryka TR/1/PK/W/

ATR 

   38g 1 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I stopień 

Rok/Semestr I/5 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) stacjonarne  

wykłady 15 

 

Język wykładowy polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Wykład 

Warsztaty 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: 

Poziom 4 

Teoria Rekreacji 

Metodyka Rekreacji 

Fizjologia człowieka z anatomią 

Założenia wstępne: 

Wiedza z obszaru Teorii i Metodyki Rekreacji 

(m.in. sprawności fizycznej, zdolności 

motorycznych,) oraz Fizjologii człowieka z 

anatomią (wiedza dotycząca układu ruchu 

oraz fizjologicznych aspektów aktywności 

fizycznej) 

Metody dydaktyczne Wykład z prezentacją multimedialną 

Wykład problemowy 

Warsztaty 

Samoocena wiedzy 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 
Sposób zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę 

Formy zaliczenia 

Test pisemny 

 

Przykładowe zagadnienia: 

Omów okresy spadku masy i siły mięśniowej 

w ontogenezie człowieka 

Wymień wiek pierwszego apogeum 

motoryczności 

 

 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Rekreacji 

Zakład Metodyki Rekreacji 

 

Cele i zadania przedmiotu: 

 C 1 -  zapoznanie studentów z współczesnymi poglądami i koncepcjami badawczymi na 

temat roli  aktywności ruchowej życiu człowieka. 

C 2 -  przekazanie studentom wiedzy o strukturze motoryczności człowieka, jej 



uwarunkowaniach biologicznych i kulturowych,  o charakterze i tempie rozwoju 

poszczególnych zdolności (cech) motorycznych w ontogenezie oraz  o metodyce 

diagnozowania ich poziomu 

 

Treści programowe 

 

Wykłady:  

 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

 Ludzka aktywność ruchowa. 

Aktywność ruchowa człowieka na 

różnych etapach ewolucji. 

Przedmiot i koncepcje teorii 

motoryczności.  

Rozwój motoryczny człowieka w 

procesie ontogenezy: okres 

niemowlęcy, przedszkolny, 

szkolny, okres pokwitania i 

młodzieńczy, motoryczność wieku 

dojrzałego, dorosłego i starszego. 

 

2 
K_W09 

K_K07 C 1, C 2 

 Struktura sprawności fizycznej: 

kondycyjne i koordynacyjne  

zdolności (cechy) motoryczne, 

umiejętności ruchowe. 

 

4 
K_W14 

K_W15 C 1, C 2 

 Sprawność i zdrowie a budowa 

somatyczna: uwarunkowania, 

wzorzec normatywny, metody 

badania i oceny występujących 

relacji. 

 

3 
K_W14 

K_W15 C 1, C 2 

 Metodyka kształtowania i  oceny 

umiejętności ruchowych: kolejność 

kształtowania umiejętności, 

całościowe i analityczne podejście 

do struktury nauczania zadań 

ruchowych, metody oceny 

poziomu umiejętności.  

 

3 K_W02 C 1, C 2 

 Pomiar aktywności fizycznej 

(aktywności zawodowej, 

aktywności wolnoczasowej 

aktywności ruchowej): techniczne 

możliwości pomiaru i 

oszacowania, sposoby 

wykorzystywania uzyskanych 

danych. 

3 
K_U09 

K_K07 C 1, C 2 

 

 

.  

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 

15 0,5 Godziny kontaktowe – wykłady   

  Godziny kontaktowe – ćwiczenia   

2 0,07 Praca w czytelni   

2 0,07 Praca w Internecie   

2 0,07 Praca z literaturą   

  Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, raportów 
  

9 0,3 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia   

  …   

  …   

  …   

30 1 Razem   

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 
1. Teorie i modele kontroli motorycznej 

2. Genetyczne uwarunkowania predyspozycji i zdolności motorycznych oraz problem 

wytrenowalności 

  

Ćwiczenia: 

. 

BRAK 

 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

 

1. Corbin Ch. i inni: Fitness i Wellness . Kondycja, sprawność, zdrowie. Wydawnictwo 

Zysk i s-ka. Poznań 2007 

2. Osiński W.: Antropomotoryka AWF Poznań 2003 

3. Raczek J. Antropomotoryka Wydawnictwo lekarskie PZWL 2010 

4. Szopa J., Mleczko E., Żak S., Podstawy antropomotoryki. Wydawnictwo naukowe 

PWN 1996 

5. Talaga J. : Sprawność Fizyczna ogólna –TESTY Wydawnictwo Zysk i s-ka Poznań 

2004 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Drabik J.:  Aktywność, sprawność i wydolność fizyczna jako mierniki zdrowia 

człowieka. AWF Gdańsk 1997. 

2. Nowocień J. Zuchora K.: Aktywność fizyczna i społeczna osób trzeciego wieku  

AWF Warszawa 2012 

3. Raczek J., Mynarski W., Liakh V., Kształtowanie i diagnozowanie koordynacyjnych 

zdolności motorycznych, Katowice 2002, AWF. 

4. Ważny Z.: Rola kondycji w życiu  współczesnego człowieka. Zeszyty Naukowe WSE, 

Warszawa 2009. 



5. Ważny Z.: Uwarunkowania i niektóre skutki aktywności ruchowej. Zeszyty Naukowe 

WSE, Warszawa 2007 

6. Zatoń M., Jastrzębska A.: Testy fizjologiczne w ocenie wydolności fizycznej. 

Wydawnictwo naukowe PWN 2010 

 

 

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 

Zna i rozumie  podstawowe procesy 

zachodzące w organizmie człowieka 

w ontogenezie. 

wykład/ wykład z 

prezentacją 

multimedialną 

 

Zaliczenie 

pisemne TEST 
K_W09 M1_W01 

Zna podstawowe metody i techniki 

pomiarowe do oceny rozwoju 

fizycznego oraz dostępne testy do 

oceny podstawowych komponentów 

sprawności fizycznej 

Wykład 

problemowy 

Warsztaty 

 

Zaliczenie 

pisemne TEST 
K_W02 M1_W03 

Zna genetyczne, środowiskowe i 

somatyczne uwarunkowania 

motoryczności. 

Wykład/ wykład 

z prezentacją 

multimedialną 

 

Zaliczenie 

pisemne TEST 

K_W14 

K_W15 
M1_W07 

Potrafi wykorzystać podstawowe 

metody i techniki pomiarowe do 

oceny rozwoju fizycznego oraz 

dostępne testy do oceny 

podstawowych komponentów 

sprawności fizycznej. 

Wykład z 

prezentacją 

multimedialną 

 

Warsztaty 

Zaliczenie 

pisemne TEST 

K_U08 

K_U09 
M1_U05 

Posiada umiejętność interpretowania 

wyników  diagnozy rozwoju 

somatycznego i motorycznego 

Wykład z 

prezentacją 

multimedialną 

 

Warsztaty 

Zaliczenie 

pisemne TEST 
brak M1_U08 

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju 

osobistego w zakresie aktywności 

na rzecz zdrowia i sprawności 

fizycznej. 

Wykład 

Warsztaty 

Zaliczenie 

pisemne TEST 
K_K07 M1_K07 

 

 

Autor programu: dr Joanna Piotrowska 

 

 

 

 


