
Przedmiot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

 

SPECJALIZACJA FITNESS – NOWOCZESNE 

FORMY GIMNASTYKI 

TR/1/SPEC/FIT  48h 18 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I stopień  

Rok/Semestr III/5,6 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) FAKULTATYWNY 

Wykłady/ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne:  

Wykłady  45 (w tym 43 godziny kontaktowe, 

2 godz. e learning) 

Ćwiczenia 60 (w tym 56 godzin 

kontaktowych, 4 g. e learning) 

Konsultacje 10 godzin kontaktowych 

Niestacjonarne:  

Język wykładowy polski/angielski 

Forma(y)/typ(y) zajęć Ćwiczenia, warsztaty  w sali i plenerze, 

zajęcia e-learningowe,  

Wymagania wstępne Wymagania formalne: Poziom 4 

Założenia wstępne:  

Wiedza z obszaru teorii i metodyki rekreacji 

(metody pracy z grupą, formy realizacji zajęć 

fitness, dobór form do celu zajęć) 

Wiedza dotycząca budowy ciała i procesów 

fizjologicznych 

Wiedza z zakresu psychologii (m.in. procesy 

motywacyjne, potrzeby, cele, umiejętność 

komunikacji)  

Metody dydaktyczne Ćwiczenia (uczestnictwo w zajęciach) 

Warsztaty 

Przekazywanie wiedzy 

Obserwacja 

Dyskusja  

Samoocena wiedzy 

Praca w grupach 

wykład 

e-learning 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: 

Egzamin 

Formy zaliczenia: 

Obecność i aktywny udział w zajęciach – 

70% obecności 

Terminowe zaliczenie zadań cząstkowych – 

opracowanie dokumentacji, przygotowanie 



scenariusza i przeprowadzenie fragmentów 

zajęć fitness 

Udział w praktykach i wypełnienie hospitacji 

Egzamin teoretyczny – ustny 

Przykładowe pytania: 

1. Potrzeba kontroli i samokontroli 

treningu fitness. 

2.  Monitorowanie postępów w treningu 

fitness.  

3. Wymień cechy motoryczne i sposoby 

ich kształtowania w treningu fitness. 

Egzamin praktyczny, 

Udział w praktykach,   

Ocena końcowa z ćwiczeń: 

Aktywność na zajęciach, 

Ocena zaliczeniowa na podstawie 

ocen cząstkowych otrzymywanych w 

trakcie  

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Rekreacji 

Zakład Metodyki Rekreacji 

 

Cele i zadania przedmiotu: 

Treści programowe 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią fitness, (C1) metodami i 

technikami prowadzenia zajęć fitness (C2) oraz projektowania zajęć fitness (C3) (zajęcia 

muzyczno – ruchowe) dla różnych grup celowych i specjalistycznych. 
 

Treści programowe 

 

Wykłady:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1. Fitness, sport dla wszystkich – 

pojęcia, obszar, programy 

działań. Historia i kierunki 

rozwoju Fitness w Polsce i na 

świecie. 

4 K_W01 C1 

2. Charakterystyka poszczególnych 

form Fitness Podstawy treningu 

Fitness. 

10 K_U15 C1 

3. Kontrola, ocena, diagnoza w 

programach i zajęciach Fitness, 

Ogólne zasady budowania 

jednostki zajęć, programy 

długoterminowe. 

10 K_U10 

K_U11 
C1 

4. Terminologia i komunikacja w 

prowadzeniu zajęć Fitness. 

Wykorzystanie muzyki w 

formach Fitness oraz zasady 

budowania choreografii 

8 K_U10 

K_U01 

K_U17 

C1 



5. Trening zdrowotny, 

indywidualne programowanie 

wysiłku. Drogi i metody 

kształtowania siły mięśniowej. 

5 K_U10 

K_U11  
C1 

6. Instruktor Fitness – obszar 

wiedzy, współdziałanie z  grupą i 

w grupie 

4 K_K07 C1 

  45   

     

 

Ćwiczenia:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1. Muzyka jako główny element 

zajęć: rytm, frazy Podstawowe 

kroki nazewnictwo, pokaz 

sygnalizacja za pomocą rąk. 

Komunikacja werbalna i 

niewerbalna. 

12 K_K04 

K_K08 
C2 

2. Pozycje wyjściowe do ćwiczeń 

wzmacniających Moduły zajęć 

fitness: Hi-impact, Low-impact, 

Martial arts, step, TBC (Total 

Body Condition), stretching, 

ćwiczenia z obciążeniami 

30 K_K01 C2 

3. Metodyka prowadzenia zajęć w 

różnych grupach wiekowych, 

ogólne wskazówki metodyczno 

–organizacyjne. Wskazówki 

metodyczne w prowadzeniu 

zajęć z osobami odczuwającymi 

bóle krzyża Wskazania i 

przeciwwskazania w prewencji 

pierwotnej i wtórnej chorób 

układu krążenia. 

18 K_U10 

K_U07 

K_U01 

K_W01 

K_W02 

K_K04 

K_K09 

 

C2, 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 

43 1,8 Godziny kontaktowe - wykłady   

56 2 Godziny kontaktowe - ćwiczenia   

10  0,4 Godziny kontaktowe - konsultacje   

45  2 Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, raportów 
  

45 2 Przygotowywanie prezentacji i wystąpień 

ustnych 
  



70 3 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia   

6 0,2 e-learning   

100 4 Praktyki   

75 3 Praca z literaturą, biblioteka   

450 18 Razem   

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych  

2 ECTS 

 

Uzasadnienie realizacji przedmiotu dla profilu praktycznego: 

Specjalizacja kończy się nadaniem uprawnień Instruktora Fitness – nowoczesne formy 

gimnastyki AWF 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 

Fitness w wodzie: formy prowadzenia zajęć, specyfika środowiska. Animacja taneczna w 

programach Fitness - jej rola integracyjna, urozmaicająca, edukacyjna Formy wspomagające 

program Fitness – relaksacja, odnowa biologiczna, żywienie, organizacja wypoczynku 

sobotnio-niedzielnego i urlopowego. . Metodyka prowadzenia zajęć z kobietami w ciąży i 

połogu. Moduły zajęć fitness: Hi-impact, Low-impact, Martial arts, step, TBC (Total Body 

Condition), stretching, ćwiczenia z obciążeniami 

 

Wykłady:  

Opracowanie scenariuszy zajęć fitness. 

Ćwiczenia: Umiejętność planowania i prowadzenia zajęć fitness z grupą. 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Corbin Ch. B., Welk G.J., Corbin W.R., Welk K.A.: Fundamental Consept of Fitness and 

Wellness, przekład Kowaleczko-Szumowska M., Trojański M.: Fitness i Wellness. 

Kondycja, sprawność, zdrowie, Zysk i s-ka, Poznań 2007. 

2. Delavier F.: Modelowanie sylwetki. Atlas ćwiczeń dla kobiet, PZWL, 2009 

3. Delavier F., Gundill M.: Modelowanie sylwetki metodą Delaviera, PZWL, 2012 

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

5. Clemenceau J., Delavier F., Gundill M.: Stretching, PZWL, 2012 

6. Starett K.: Bądź sprawny jak lampart. Galaktyka, 2015. 

 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

7. Oja P., Tuxworth B., (red.): Eurofit for adults. Assessment of health – related fitness. 

Strasburg, Counsil of Europe, 1995. 

8. Grodzka – Kubiak E.: Aerobik czy fitness ,DDK Edition, Poznań 2002. 

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

AWFiS Gdańsk, 2006. 

10. Mark V.: Anatomia w treningu siłowym i fitness dla kobiet, Wyd. Muza S.A., 2009 

11. Body Life. Fachowy magazyn branży fitness. Wydawca Health and Beauty Media sp. z o. 

o. 

12. Trainer, Fachowy magazyn branży fitness. Wydawca Health and Beauty Media sp. z o. o. 

13. Osiński W.:Antropomotoryka AWF Poznań 2003 



14. Olex – Mierzejewska D.: Fitness – teoretyczne i metodyczne podstawy prowadzenia 

zajęć, Poznań 2002. 

15. Olex D.: Fitness. Metodyka i praktyka. Podręcznik dla instruktorów fitness,, Górnośląska 

Oficyna Wydawnicza S.A., Katowice 2001 

16. Pietrzyk D.: Fitness – nowoczesne formy gimnastyki, ZG TKKF, Warszawa 2002 

 

 

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 Ram 

Kwalifikacji  

Zna i rozumie podstawy budowy 

organizmu w zakresie biernego i 

czynnego układu ruchu oraz 

podstawowe procesy fizjologiczne 

zachodzące w organizmie człowieka 

podczas pracy i wypoczynku. 

Wykład problemowy, 

Prezentacja PP 

Zadanie 

projektowe – 

Prezentacja PP  

K_W01 M1_W02 

S1P_W05 

Zna metody oceny stanu fizycznego 

człowieka, w zakresie niezbędnym dla 

oceny możliwości podejmowania przez 

niego aktywności rekreacyjnej i fitness 

Wykład problemowy, 

Prezentacja PP 

Warsztat 

Zadanie 

projektowe – 

Prezentacja PP 

Zadanie 

projektowe – test 

praktyczny  

 

K_W02 M1_W03 

Zna i rozumie podstawowe czynniki 

cywilizacyjne kształtujące styl życia 

współczesnego człowieka. 

  

Wykład problemowy, 

Prezentacja PP 

Zadanie 

projektowe – 

Prezentacja PP 

K_W05 K_W05 

Potrafi posługiwać się typowymi 

systemami informatycznymi 

wykorzystywanymi w zajęciach fitness 

Warsztat Zadanie 

projektowe 

Testu sprawności 

Endomondo 

K_U09 M1_

U06 

S1P_U02 

Zna i rozumie istotę i znaczenie 

rekreacji ruchowej różnych grup 

społecznych  w różnych okresach życia 

człowieka. 

Wykład problemowy, 

Prezentacja PP 

Zadanie 

projektowe – 

Prezentacja PP  

K_W15 M1_W04 

M1_W05 

M1_W07 

Rozumie rolę, wypoczynku, rekreacji 

ruchowej i turystyki aktywnej w 

promocji zdrowia i profilaktyce chorób 

cywilizacyjnych. 

Wykład problemowy, 

Prezentacja PP 

Zadanie 

projektowe – 

Prezentacja PP  

 

K_W16 M1_W06 

Zna metody i narzędzia, w tym techniki 

pozyskiwania danych, właściwe dla 

rekreacji ruchowej i fitness, pozwalające 

opisywać struktury oraz procesy w 

nich i między nimi zachodzące. 

Warsztat Zadanie 

projektowe –; 

Dokumentacja 

praktyk 

 

K_W18 S1P_W06 

Zna i rozumie mechanizmy tworzenia 

oferty fitness dla różnych grup 

społecznych. 

Warsztat Zadanie 

projektowe –; 

Analiza 

przypadku 

 

K_W20 M1_ W08 

S1P_W11 

Potrafi zorganizować zajęcia fitness 

dostosowane do określonych warunków 

oraz zainteresowań i potrzeb 

uczestników. 

Ćwiczenia, 

Warsztat 

Zadanie 

projektowe – test 

praktyczny 

cząstkowy; 

Dokumentacja 

praktyk 

 

K_U01 M1_U10 

S1P_U06 



 

Zna i rozumie istotę i znaczenie 

rekreacji ruchowej różnych grup 

społecznych  w różnych okresach życia 

człowieka. 

Wykład problemowy, 

Prezentacja PP 

Zadanie 

projektowe – 

Prezentacja PP  

K_W15 M1_W04 

M1_W05 

M1_W07 

Rozumie rolę, wypoczynku, rekreacji 

ruchowej i turystyki aktywnej w 

promocji zdrowia i profilaktyce chorób 

cywilizacyjnych. 

Wykład problemowy, 

Prezentacja PP 

Zadanie 

projektowe – 

Prezentacja PP  

 

K_W16 M1_W06 

Zna metody i narzędzia, w tym techniki 

pozyskiwania danych, właściwe dla 

rekreacji ruchowej i fitness, pozwalające 

opisywać struktury oraz procesy w 

nich i między nimi zachodzące. 

Warsztat Zadanie 

projektowe –; 

Dokumentacja 

praktyk 

 

K_W18 S1P_W06 

Zna i rozumie mechanizmy tworzenia 

oferty fitness dla różnych grup 

społecznych. 

Warsztat Zadanie 

projektowe –; 

Analiza 

przypadku 

 

K_W20 M1_ W08 

S1P_W11 

Potrafi zorganizować zajęcia fitness 

dostosowane do określonych warunków 

oraz zainteresowań i potrzeb 

uczestników. 

Ćwiczenia, 

Warsztat 

Zadanie 

projektowe – test 

praktyczny 

cząstkowy; 

Dokumentacja 

praktyk 

 

 

K_U01 M1_U10 

S1P_U06 

Reprezentuje postawę promującą 

zdrowie i aktywność fizyczną, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

aktywnego wypoczynku 

Wykład  

dyskusja 
Egzamin ustny 

K_K0l P7U_K 

P7S_KR 

Angażuje się do pracy indywidualnej i 

zespołowej. Podejmuje się złożonych 

zadań zawodowych, w dziedzinie w 

której się specjalizuje. 

Ćwiczenia 

Praktyki 

warsztaty 

Zadanie 

projektowe- 

prowadzenie 

zajęć  

  

Aktywność na 

zajęciach  

 

Zadanie 

projektowe – 

praktyki i 

hospitacje 

 

Egzamin 

praktyczny 

K_K04 P7U_K 

P7S_KK 

 

Autor programu: dr Bartłomiej Krynicki, dr Ewa Niedzielska 

 

Data opracowania: październik 2017 

 


