
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

Fizjologia człowieka z anatomią TR/1/PP/FIZ    5 4 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I  

Rok/Semestr 1 / 2  

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin)   Stacjonarne 30/30  

(26 kontaktowych, 4 e-learning) 

 - 

Język wykładowy polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Wykłady, ćwiczenia, e-learning 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: poziom 4 

Założenia wstępne: brak 

Metody dydaktyczne Wykład z prezentacją multimedialną, 

ćwiczenia demonstracyjne oraz praktyczne 

wykonywanie eksperymentów przez 

studentów, opracowywanie sprawozdań i 

prezentacji 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: egzamin  

Formy zaliczenia: kolokwium pisemne lub 

ustne; aktywność na zajęciach, zadania 

projektowe,  

Ocena końcowa z ćwiczeń:  wypadkowa 

ocen z cząstkowych   oraz aktywności w 

czasie ćwiczeń oraz zadań projektowych. 

Przykładowe pytanie egzaminacyjne: Omów 

spoczynkowe wskaźniki układu krążenia.  

  

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Rekreacji, Zakład Teorii Rekreacji 

 

Cele i zadania przedmiotu:  

C1-  Poznanie podstawowych zagadnień związanych z aparatem ruchu 

C2 - Opanowanie podstaw budowy wybranych układów funkcjonalnych. 

C3 - Opanowanie podstaw fizjologii ogólnej człowieka ze szczególnym uwzględnieniem roli    

poszczególnych układów w procesie powstawania energii.  

C4 - Wyjaśnienie wpływu różnych czynników środowiskowych na czynności fizjologiczne. 

 C5 -Wprowadzenie w  problematykę związaną z wykonywaniem wysiłków różnego typu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Treści programowe 

Wykłady:  

 

 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

 Budowa i fizjologia 

układów: nerwowego, 

mięśniowego, krążenia, 

oddechowego i krwi 

20 KW01 C2,C3 

 Propedeutyka aparatu 

ruchu 
4 KW01 C1, 

 Reakcje układu krążenia 

i oddechowego na różne 

czynniki środowiska 

6 KW02 C4 

 

 

Ćwiczenia:  
 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1  Rola układu autonomicznego 

w  funkcjonowaniu organizmu 

człowieka 

4 KW01 C3 

2 Podstawowe wskaźniki układu 

krążenia i oddechowego . 

Pomiary spoczynkowe . 

10 KW01 C3 

3 Rola krwi w transporcie 

gazów oddechowych, 
4 KW01 C3 

4 Metabolizm spoczynkowy 

oraz pomiar i ocena 

podstawowej przemiany 

materii. 

2 KW02 C3 

5 Fizjologiczne reakcje 

organizmu na wysiłki 

dynamiczne, umiarkowane 

4 KU04 C5 

6 Metody oceny wydolności 

fizycznej. Wykonywanie prób 

czynnościowych.  

 

6 KU04 C5 

 

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 

30 1 Godziny kontaktowe – wykłady   

30 1 Godziny kontaktowe – ćwiczenia   

15 0,5 Praca w czytelni   

15 0,5 Praca w Internecie   

  Praca z literaturą   

15 0,5 Przygotowanie prac semestralnych,   



projektów, prezentacji 

15 0,5 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia   

120 4 Razem   

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 

Wykłady: Przygotowanie piśmiennictwa do prezentacji przygotowywanej na ćwiczeniach. 

Ćwiczenia: Przygotowanie prezentacji. Każdy student przygotowuje krótkie wystąpienie w 

którym przedstawi wybrane wyniki uzyskane na ćwiczeniach.  

 

Literatura podstawowa: 

 

1. Jaskólski A, Jaskólska A. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii 

człowieka. Wrocław 2006 

2. Górski J. :Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL 2001  

3. Konturek S.J., Fizjologia człowieka. Urban & Partner, Wrocław 2007.,  

4. Traczyk Z Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL Warszawa 1995 

5. Kozłowski S. Nazar K. Wprowadzenie do fizjologii klinicznej PZWL Warszawa 2000 
 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Kozłowski S. Granice przystosowania WP Warszawa 1984 

2. Eberchard A. (red)Wprowadzenie do Fizjologii i metodyki rekreacji ruchowej. 

ALMAMER Warszawa 2011 

3. Tafil Klawe M., Klawe J., J. Wykłady z fizjologii człowieka. PZWL Warszaw a2009 

4. Ganong W. Fizjologia PZWL Warszawa 2007 

5. Mazurek K.L A Czajkowska, Pr Żmijewski, K Witek, A M Kamelska, Pł Kapuściński, 

AMróz. : Efekty hemodynamiczne aktywności fizycznej w  Prozdrowotne efekty 

aktywności fizycznej, rekreacyjnej i sportowej : wybrane zagadnienia, red. nauk. 

Krzysztof Leszek Mazurek Warszawa : Instytut Sportu, 2016; s 33-45, 

6. Mazurek K.L. P Żmijewski, A Czajkowska, K Krawczyk, B Wasilewska.: Efekty 

zdrowotne różnych form treningu rekreacyjnego i sportowego w  Prozdrowotne 

efekty aktywności fizycznej, rekreacyjnej i sportowej : wybrane zagadnienia, red. 

nauk. Krzysztof Leszek Mazurek Warszawa : Instytut Sportu, 2016 ; s 103-120, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://strony.awf.edu.pl/cgi-bin/expertus3e.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Mazurek+Krzysztof+L+
http://strony.awf.edu.pl/cgi-bin/expertus3e.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Czajkowska+Anna+
http://strony.awf.edu.pl/cgi-bin/expertus3e.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=%AFmijewski+Piotr+
http://strony.awf.edu.pl/cgi-bin/expertus3e.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Witek+Katarzyna+
http://strony.awf.edu.pl/cgi-bin/expertus3e.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Kamelska+Anna+Malwina+
http://strony.awf.edu.pl/cgi-bin/expertus3e.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Kapu%B6ci%F1ski+Pawe%B3+
http://strony.awf.edu.pl/cgi-bin/expertus3e.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Mr%F3z+Anna+
http://strony.awf.edu.pl/cgi-bin/expertus3e.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Mazurek+Krzysztof+L+
http://strony.awf.edu.pl/cgi-bin/expertus3e.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=%AFmijewski+Piotr+
http://strony.awf.edu.pl/cgi-bin/expertus3e.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Czajkowska+Anna+
http://strony.awf.edu.pl/cgi-bin/expertus3e.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Krawczyk+Krzysztof+
http://strony.awf.edu.pl/cgi-bin/expertus3e.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Wasilewska+Barbara+


 

Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone efekty kształcenia Forma zajęć/    

metoda 

kształcenia 

Sposób 

weryfikacji 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie 

do EK 

kierunkowych 

Odniesienie do 

EK   

obszaru               

 

 

 

Zna i rozumie podstawowe 

terminy i definicje związane z 

budową organizmu człowieka 

wykład egzamin K_W01 M1_W02 
 

Zna i rozumie terminy 

fizjologiczne 

Wykład 
ćwiczenia 
 

egzamin 
kolokwium 

K_W01 M1_W02 

 

Zna i rozumie podstawowe 

procesy fizjologiczne 

zachodzące w spoczynku 

wykład 
ćwiczenia 

egzamin 
kolokwium 

K_W01 M1_W02 

 

Zna metody oceny 

funkcjonowania człowieka w 

spoczynku 

ćwiczenia kolokwium K_W02 M1_W03 

Zna i rozumie podstawowe 

procesy fizjologiczne 

zachodzące w wysiłku 

Wykład 
ćwiczenia 

egzamin 
kolokwium 

K_W01 M1_W02 

 

Zna metody oceny 

funkcjonowania człowieka w 

wysiłkach różnego typy 

ćwiczenia kolokwium K_W02 M1_W03 

Potrafi  ocenić, przy 

wykorzystaniu podstawowych 

parametrów fizjologicznych 

możliwości podejmowania 

wysiłków przez człowieka 

ćwiczenia Zadanie 

projektowe 

K_U04  
M1_U07 
 

Potrafi wykorzystać 

podstawową wiedzę 

teoretyczną i praktyczną do 

analizowania stanu organizmu 

człowieka w spoczynku i 

wysiłku 

ćwiczenia Zadanie 

projektowe 

K_U04 
K_U14 

K_U20 

M1_U07 
 



Ma umiejętność rozumienia 

biologicznych determinantów 

podejmowania aktywności 

fizycznej 

Wykład 
ćwiczenia 

egzamin 
kolokwium 

K_U07 
K_U16 

M1_U04 
 

Potrafi interpretować dane 

liczbowe i posiada 

umiejętność przygotowania  

raport w oparciu o uzyskane 

dane 

ćwiczenia Zadanie 
projektowe 

K_U18 M1_U12 
M1_U13 
 

Posiada umiejętność 

prezentowania w formie 

ustnej wyników uzyskanych 

w czasie przeprowadzanych 

eksperymentów 

ćwiczenia Zadanie 

projektowe 

K_U18 M1_U12 
M1_U13 
 

Jest odpowiedzialny  za swoje 

działanie i prawidłowo 

opiekuje się osobami 

powierzonymi  

ćwiczenia kolokwium K_K03 M1_K04 
S1P_K02 

Rozumie potrzebę uczenia się 

przez całe życie 

Wykład 
ćwiczenia 

Egzamin 
kolokwium 

K_K07 M1_K01 
 

Wykazuje dbałość o 

bezpieczeństwo osób 

uczestniczących w zajęciach 

ćwiczenia kolokwium  K_K07 
K_K09 

M1_K02 
M1_K07 
 

Swoją postawą inspiruje do 

podejmowania samodzielnej 

aktywności fizycznej 

ćwiczenia kolokwium K_K01 M1_K09 
 

 

 

Autor : dr Anna Czajkowska 


