
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

TEORIA I METODYKA TRENINGU 

ZDROWOTNEGO 

TR/1/PK/TMTZ 26 4 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I stopień 

Rok/Semestr III/5-6 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) stacjonarne  

wykłady 15 (w tym 13 godzin kontaktowych i 

e-learning: 2 godziny kontaktowe 

ćwiczenia 15 (w tym 13 godzin kontaktowych 

i e-learning: 2 godziny kontaktowe 

Konsultacje – 8 godzina kontaktowe 

niestacjonarne 

brak 

Język wykładowy Polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Wykład 

Ćwiczenia 

E-learning 

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, metod prowadzenie zajęć 

rekreacyjnych) oraz Fizjologii człowieka z 

anatomią (wiedza dotycząca układu ruchu 

oraz fizjologicznych aspektów aktywności 

fizycznej) 

Metody dydaktyczne Wykład z prezentacją multimedialną 

Wykład problemowy 

Metoda projektów (projekt badawczy) 

Praca w grupach - projekt 

Samoocena wiedzy 

Przykładowe zagadnienia: 

- Projektowanie treningu zdrowotnego – 

metodyka postępowania 

- wymień korzystne efekty zdrowotne 

systematycznej aktywności ruchowej  

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia 

Egzamin 

Formy zaliczenia 

Egzamin Ustny 

Ocena końcowa ćwiczeń 



- Aktywność na zajęciach 100% 

- terminowe złożenie wymaganych prac 

- przygotowanie rozgrzewki dla wybranej 

grupy celowej 

- metody kształtowania zdolności 

motorycznych – krótkie sprawdziany 

(wejściówki) 

- Praca zaliczeniowa- przygotowanie, 

nadzorowanie, kontrola i uczestnictwo w 

indywidualnym  programie treningu 

zdrowotnego  

- przygotowanie oceny kondycji fizycznej na 

podstawie przeprowadzonego indywidualnego 

programu 

- samoocena wiedzy 

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 -  zapoznanie studentów ze studentów z współczesnymi poglądami na temat roli  sprawności 

fizycznej w życiu  człowieka oraz  z  metodami badań tej sprawności. 

C2 - Przekazanie studentom wiedzy o procesie treningu zdrowotnego  (kondycyjnego), jego 

strukturze  oraz  metodyce kształtowania sprawności fizycznej. Nadto zapoznanie ich z 

podstawowymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa  prowadzenia zajęć treningowych i ich 

uwarunkowaniami prawnymi.  

C3 - Zadaniem przedmiotu jest wyposażenie studentów  w kompetencje pozwalające na   ocenę  

stanu kondycji fizycznej określonego osobnika oraz opracowanie i nadzorowanie indywidualnego 

programu jej rozwijania. 

 

Treści programowe 

 

Wykłady:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 Prozdrowotna aktywność 

ruchowa.  

Zmienność w ontogenezie: 

sprawności fizycznej, i 

wydolności.  

Trening zdrowotny-zakres 

historyczny a współczesne 

kierunki i tendencje rozwoju.  

Sport w dokumentach i 

strukturach organizacyjnych 

Rady Europy i Unii 

Europejskiej 

 

4 
K_W01 

K_W08 
C1 

2 Kondycja fizyczna: definicja, 2 K_W01 C1 



struktura i funkcje jej  

elementów. 

Główne modyfikatory rozwoju 

kondycji fizycznej człowieka 

K_W08 

3 Proces treningowy i jego 

struktura;, pojęcie cyklu 

treningowego. 

Struktura rzeczowa treningu 

Metodyka treningu 

rekreacyjnego(kondycyjnego): 

zasady, metody, organizacyjne 

formy zajęć treningowych.  

Rodzaje treningu fizycznego 

2 

K_U01 

K_U02 

K_U06 

C2 

4 Zdolności motoryczne – 

metodyka kształtowania 
4 K_W08 C2 

5 Morfologiczne, funkcjonalne i 

motoryczne efekty 

potreningowe 

Zagrożenia zdrowotne 

związane z treningiem 

zdrowotnym 

2 K_W08 C1 

6 Obciążenia i plany   

treningowe w zależności od 

wydolności i zaawansowania 

w treningu zdrowotnym. 

Rodzaje kontroli w treningu 

zdrowotnym 

Testy sprawności fizycznej 

2 

K_U08 

K_U10 

K_K07 

C3 

 

. 

Ćwiczenia:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

 Planowanie, monitoring i 

kontrola zdrowotnych 

programów ( indywidualnych 

i grupowych) oraz dozowanie  

obciążeń treningowych z 

uwzględnieniem wieku, stanu 

zdrowia, i realizowanych 

celów 

 

9 K_U01 

K_U02 

K_U06 

K_K03 

K_K07 

 

 

 

C2 

 Kryteria skuteczności 

treningu zdrowotnego oraz 

sposoby monitorowania 

treningu 

 

2 K_U08 

K_U10 

K_U18 

C3 

 Testy sprawności fizycznej 

oraz pomiar komponentów 

ciała 

4 K_U08 

K_U10 

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 

15 0,5 Godziny kontaktowe - wykłady   

15 0,5 Godziny kontaktowe -ćwiczenia   

8 0,2 Godziny kontaktowe - konsultacje   

8 0,2 e-learning   

8 0,2 Praca z literaturą   

6 0,1 Praca w czytelni   

30 1 Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, raportów 
  

10 0,3 Przygotowywanie prezentacji i wystąpień 

ustnych 
  

30 1 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia   

  …   

120 4 Razem   

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 

Wykłady: Trening zdrowotny w prewencji chorób cywilizacyjnych  

Ćwiczenia: Udokumentowanie i podsumowanie indywidualnego programu treningowego 

 

 

 

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. Drabik J. (red.): Pedagogiczna kontrola pozytywnych mierników zdrowia fizycznego 

AWFiS Gdańsk, 2006. 

3. Kuński H.: Podstawy treningu zdrowotnego. Poradnik lekarza i trenera. Agencja 

Wydawnicza Medsportpress. Warszawa 2003 

4. Kurz T., Stretching trening gibkości COS 1997 

5. Osiński W., Antropomotoryka AWF Poznań 2003 

6. Sozańki H., i wsp. Podstawy techniki technologii treningu sportowego tom II Warszawa 

Biała podlaska 2015 

7. Talaga J. : Sprawność Fizyczna ogólna –TESTY Wydawnictwo Zysk i s-ka Poznań 2004 

8. Trzaskoma Z., Trzaskoma Ł Kompleksowe zwiększanie siły mięśniowej COS 2001 

9. Zając A. i inni: Współczesny trening siły mięśniowej Wydawnictwo AWF Katowice 2009 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Bator A. , Kasperczyk T.: Trening zdrowotny z elementami fizjoterapii. Wydawnictwo 

AWF Kraków 2000 

2. Delavier F.: Atlas treningu siłowego, PZWL, 2011 

3. Drabik J.: Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób starszych, cz. 2. 

Wydawnictwo AWF Gdańsk 1996 

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

AWF Gdańsk 1997. 

5. Drygas i in.: Ocena aktywności fizycznej mieszkańców części krajów europejskich – 



projekt  „Briding East-west HealthGap” Medicina Sportiva 2001, nr 5 

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

Warszawa 2009. 

7. Zatoń M., Jastrzębska A.: testy fizjologiczne w ocenie wydolności fizycznej. Wydawnictwo 

naukowe PWN 2010 

8. Starrett K., Cordoza G.,Bądź sprawny jak lampart Galaktyka 2016 

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

WSE, Warszawa 2007. 

 

 

 

 

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 celu, wskazań i 

uwarunkowań podejmowania 

systematycznych zajęć aktywności 

fizycznej Posiada wiedzę o 

podstawowych zasadach i metodach 

treningu zdrowotnego, pozwalającą 

na monitoring zdrowia. 

 

 

wykład/ 

wykład z 

prezentacją 

multimedialną 

 

Egzamin ustny 

Egzamin 

pisemny 
K_W01 M1_W02 

Zna podstawowe zagadnienia 

związane z optymalizacją i 

indywidualizacją treningu 

zdrowotnego u osób w różnym 

wieku 

wykład/ 

wykład z 

prezentacją 

multimedialną 

ćwiczenia/ 

metoda 

zadaniowa 

Egzamin ustny 

Egzamin 

pisemny 

K_W02 M1_W03 

Zna podstawowe pojęcia z zakresu 

kultury fizycznej i zdrowotnej, 

opisuje zdrowotną koncepcję 

sprawności fizycznej 

 

wykład/ 

wykład z 

prezentacją 

multimedialną 

 

Egzamin ustny 

Egzamin 

pisemny 
K_W08 M1_W10 

Potrafi diagnozować stan zdrowia i 

sprawności fizycznej oraz określić 

sposoby skutecznego i bezpiecznego 

wpływania na ich poprawę 

Wykład 

Ćwiczenia/ 

dyskusja, 

studium 

przypadku 

Egzamin ustny 

Egzamin 

pisemny  

Projekt 

programu 

treningowego 

K_U08 

K_U10 
M1_U05 

Zna najważniejsze elementy procesu 
planowania zajęć ruchowych - umie 

zastosować wiedzę prakseologiczną 

do konstrukcji programów zajęć 

ruchowych. 

 

Wykład/ wykład z 

prezentacją 

multimedialną 

 

Ćwiczenia/ 

dyskusja, studium 

przypadku 

Egzamin ustny 

Egzamin pisemny  

Projekt programu 

treningowego 

K_U01 

K_U02 

K_U06 

M1_U10 

Potrafi przeprowadzić 
rozgrzewkę dla wybranej grupy 

celowej 

Ćwiczenia/ pokaz z 

objaśnieniem 
konspekt K_W15 

M1_W04 

M1_W05 

M1_W07 



Potrafi dokumentować proces 
treningowy i monitorować jego 

efekty. 

Ćwiczenia/ 

dyskusja, studium 

przypadku 

Projekt programu 

treningowego 
K_U18 M1_U12 

Rozumie potrzebę ciągłego 
rozwoju osobistego w zakresie 
aktywności na rzecz zdrowia i 

sprawności fizycznej. 

Ćwiczenia/ 

dyskusja, studium 

przypadku 

Projekt programu 

treningowego 
K_K07 M1_K07 

Dokonuje samooceny własnych 
kompetencji i doskonali 

umiejętności, wyznacza kierunki 
własnego rozwoju i kształcenia w 

zakresie zdrowia i sprawności 
fizycznej 

 

Wykład/ wykład z 

prezentacją 

multimedialną 

 

Ćwiczenia/metoda 

projektów 

Egzamin ustny 

Projekt programu 

treningowego 

K_K03 M1_K05 

 

 

Autor programu: dr Joanna Piotrowska 

 

Data opracowania: październik 2017  

 

 

 


