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PRZEDMIOTY KIERUNKOWE nr w planie studiów ECTS 

Piłka nożna 17 2 

 

Profil kształcenia  ogólnoakademicki  

Wydział / Kierunek Wychowanie Fizyczne / Wychowanie Fizyczne 

Jednostka organizacyjna  Zakład Lekkoatletyki i Gier Sportowych 

Poziom studiów  IIo  

Rok, semestr II rok, sem. 3  

Język wykładowy polski 

Tryb studiów  stacjonarne niestacjonarne 

Forma zajęć: wykłady / ćwiczenia  0 / 30 0 / 18 

Forma zaliczenia  Zo3 

Charakter zajęć  obligatoryjny 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Głębsze zapoznanie z przepisami gry, doskonalenie w roli sędziego. Zapoznanie z terminologią, środkami 

metodycznymi stosowanymi w nauczaniu techniki piłki nożnej w wymiarze rozszerzonym. Zapoznanie z 

organizacją i taktyką gry w grach zadaniowych i grze właściwej. Zapoznanie z organizacją lekcji piłki nożnej i 

organizacji zawodów, głównie w kontekście programów nauczania dla młodzieży ze szkół średnich (licea, 

technika, szkoły zawodowe). Zapoznanie z szerszymi możliwościami w zakresie doboru i wykorzystania środków i 

form w realizacji głównych zadań programowych realizowanych w szkołach średnich. Zapoznanie z kryteriami 

oceny zdolności i umiejętności piłkarskich u dzieci i młodzieży. Wdrożenie do samokształcenia. 

 
Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia  

Przedmiotowe efekty kształcenia w zakresie wiedzy (P_W), 

umiejętności (P_U) i kompetencji społecznych (P_S) 

Odniesienie do 

efektów obszarowych  

K_W13 P_W01 Zna przepisy gry w piłkę nożną w stopniu pozwalającym 

poprawne sędziowanie meczów rozgrywanych w ramach lekcji 

wychowania fizycznego, rywalizacji międzyszkolnej czy uczniowskich 

klubów sportowych 

M2_W10 

K_W13 P_W02 Zna zasady bezpieczeństwa realizacji jednostki lekcyjnej oraz 

organizacji współzawodnictwa na poziomie szkolnym i międzyszkolnym 

M2_W06 M2_W10 

 

K_W13 P_W03 Zna tok lekcyjny z piłki nożnej dla różnych poziomów 

nauczania (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum)  

M2_W06 M2_W10 

K_W13 P_W04 Zna poprawną terminologię techniki piłki nożnej i metodykę 

nauczania elementów techniki piłki nożnej.  Zna znaczenie piłki nożnej 

dla kształtowania sprawności fizycznej i wydolności oraz realizacji 

celów wychowawczych 

M2_W10 

K_W13 P_W05 Zna w podstawowym zakresie taktyczne zasady zachowania na 

boisku i organizacji gry w grach małych, grach zadaniowych  i grze 

właściwej 

M2_W06 M2_W08 

M2_W10 

K_W13 P_W06 Zna zasady i metody planowania, organizowania i 

przeprowadzania przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych w ramach 

imprez szkolnych i międzyszkolnych  

M2_W06 M2_W08 

K_U16 P_U01 Potrafi poprawnie zademonstrować wykonanie elementów 

techniki piłki nożnej  

M2_U11 

 

K_U07 P_U02 Potrafi dobierać środki i metody nauczania w procesie nauczania 

umiejętności technicznych i taktycznych dzieci i młodzieży  

M2_U07 M2_U10 

K_U07 P_U03 Potrafi ocenić poziom umiejętności piłkarskich i wyznaczyć 

uczestnikom pozycje i zadania w grze (gry zadaniowe, gra właściwa) 

M2_U07 M2_U11 

K_U10 P_U04 Potrafi przeprowadzić i zinterpretować wyniki testów techniki 

piłki nożnej dla różnych poziomów edukacji. Potrafi przygotować 

M2_U05 M2_U10 
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semestralny plan nauczania i ocenić postępy ucznia. 

K_U18 P_U05 Potrafi rozpoznać uzdolnienia do piłki nożnej  M2_U07 

K_K01 

K_K02 

P_S01 Potrafi samodzielnie zorganizować zespół piłkarski i pokierować 

nim w dziecięcych i młodzieżowych turniejach piłki nożnej 

M2_K01 M2_K03 

M2_K04 

K_K02 

K_K05 

P_S02 Dba o poziom sprawności fizycznej niezbędny do kształcenia się 

i wykonywania zadań animatora i nauczyciela wychowania fizycznego 

M2_K01 M2_K02 

M2_K06 M2_K09 

K K03 P_S03 Stosuje normy i zasady etyczne obowiązujące w życiu 

społecznym ze szczególnym uwzględnieniem obszaru piłki nożnej 

M2_K03 M2_K04 

M2_K07 

K_K02 P_S04 Posiada zdolność do pracy w zespole -aktywnie uczestniczy w 

pracy środowiskowych zespołów piłkarskich we współpracy ze 

szkolnymi i lokalnymi władzami 

M2_K01 M2_K02 

M2_K03 M2_K04 

M2_K05, 06 

K_K06 P_S05 Potrafi komunikować się z dziećmi  i młodzieżą  i przekazywać 

podstawową wiedzę związaną z piłką nożną. 

M2_K02 M2_K04 

M2_K05 

K_K05 P_S06 Jest zdolny do uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i 

umiejętności. 

M2_K02 M2_K09 
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