
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

SIATKÓWKA TR/1/WF/PS 43a 1 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I stopień 

Rok/Semestr III/5 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Ćwiczenia 30 godzin (w tym 26 godzin 

kontaktowych i e-learning 4 godziny 

kontaktowe) 

Konsultacje 6 godzin  kontaktowych 

Niestacjonarne 

brak 

Język wykładowy polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Ćwiczenia 

 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: 

Poziom 4 
Założenia wstępne: 

Brak wymagań wstępnych 

Metody dydaktyczne metoda nauczania zadań ruchowych: 

syntetyczna, analityczna, kompleksowa, 

mieszana, metoda zadaniowa, problemowa,  

e-learning 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną.  

Forma zaliczenia: 

Czynny udział w zajęciach min. 70%.  

Sprawdzian umiejętności 

praktycznych z zakresu piłki siatkowej.  

Przeprowadzenie rozgrzewki 

Przykładowe zagadnienia: 

- Przedstawienie systemu współzawodnictwa i 

form gier w siatkówkę 

- Jakie funkcje wychowawcze może spełniać 

stosowanie zasad fair play w rywalizacji? 

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  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 - Samokontrola oceny poziomu sprawności fizycznej oraz wydolności organizmu na 

podstawie 

 

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 górnym, 
dolnym, zagrywki, przyjęcia 

zagrywki, ataku, obrony, 

rozegrania, wystawienia) 

Indywidualne umiejętności 

techniczne w ataku i obronie 

– zagrywka i jej przyjęcie, 

atak i obrona. 

 

18 
K_W01 

K_U04 

 
C2 

2 Sposoby organizacji 

rywalizacji  w piłce siatkowej 
8 

K_K04 

K_K08 
C2, C1 

3 Przepisy gry-sędziowanie 

 
2 

K_K04 

K_K08 C3 

4 Testy sprawności w piłce 

siatkowej 

Prowadzenie rozgrzewki do 

zajęć rekreacyjnych z zakresu 

piłki siatkowej 

2 K_K01 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 

26 0,7 Godziny kontaktowe - ćwiczenia   

4 0,15 Ćwiczenia e-learning   

6 0,15 Godziny kontaktowe - konsultacje   

36 1 Razem   

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 

Analiza przepisów gry  

Przygotowanie różnych systemów przeprowadzenia rywalizacji w piłce siatkowej 

 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 



 
1. Przepisy gry w piłkę siatkową 2015-16. Strona internetowa PZPS. 

2. Wróblewski P.,( 2005) Piłka siatkowa w szkole-poradnik metodyczny, Warszawa, WSiP. 

3. Wróblewski P.(2010): Radosna siatkówka –zeszyt  metodyczno-szkoleniowy  dla klas 1-3 

Warszawa. Biblioteka Polskiej Siatkówki APS. 

4. Uzarowicz J.,( 1994) Piłka siatkowa – technika, Kraków, Agencja Usługowo-Handlowa Jerzy 

Uzarowicz. 

5. Uzarowicz J.,( 2001) Siatkówka-Co jest grane, Kraków, Alma - Sport. 

 

 

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

wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

 

1.  Klocek T., Szczepanik M., (2003) Siatkówka na lekcji wychowania fizycznego, Warszawa, 

COS. 

2. Papageorgiou  A.,  Spitzley  W. (1999) : Piłka siatkowa –podręcznik nauczania 
podstawowego.Oficyna wydawnicza „Marshal”, Wrocław 

3. Ryś  G.,  Kasza  W.,  Krzyżanowski  Z.  (2010):  Piłka  siatkowa  na  Orlikach. Warszawa 

Biblioteka Polskiej Siatkówki APS 

4. Superlak E., Piłka siatkowa, techniczno taktyczne przygotowanie do gry, Wrocław 2006, 

Wydawnictwo BK. 

 

 

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 

kierunkowy

ch 

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 M1_W02 

Ma wiedzę na temat celu, wskazań i 

uwarunkowań podejmowania 

systematycznych zajęć aktywności 

fizycznej 

Ćwiczenia/ 

dyskusja, studium 

przypadku,  

zaliczenie 

ustne 
K_W01 M1_W02 

Posiada umiejętności  prawidłowej 

techniki podstawowych elementów 

techniki gry w piłkę siatkową 

Ćwiczenia/ metody 

nauczania ruchu - 

analityczna,- 

syntetyczna,- 

kombinowana 

zaliczenie 

praktyczne 

K_U04 

K_U05 
M1_U01 

Posiada podstawowe 

umiejętności organizacji 

współzawodnictwa sportowego i 

sędziowania; potrafi 

modyfikować przepisy w grach 

uproszczonych, zależnie od 

poziomu sprawności jej 

uczestników. 
 

Ćwiczenia/ 

Metoda zadaniowa, 

problemowa 

Aktywność na 

zajęciach 
brak M1_U11 

Potrafi przeprowadzić 
rozgrzewkę w wybranej 

jednostce zajęć rekreacyjnych 

Ćwiczenia/ pokaz 

z objaśnieniem 
konspekt K_W15 

M1_W04 

M1_W05 

M1_W07 



Potrafi współpracować w grupie, 
przyjmując w niej różne role 

Ćwiczenia/metoda 
problemowa 

 

Aktywność na 
zajęciach 

K_K04 
K_K08 

M1_K04 

Dokonuje samooceny własnych 

kompetencji i doskonali 

umiejętności, wyznacza kierunki 

własnego rozwoju i kształcenia w 

zakresie zdrowia i sprawności 

fizycznej 

 

Ćwiczenia/ 

dyskusja, 

krytyczna analiza, 

identyfikacja 

błędów 

zaliczenie 

praktyczne 
K_K03 M1_K05 

 

 

Autor programu: Joanna Piotrowska 

Data opracowania: październik 2017 

 

 

 


