
Przedmiot kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

BADMINTON TR/2/WF/BAD 32b 1 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia II stopień 

Rok/Semestr II/3 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Wykłady/ ćwiczenia /konsultacje (liczba 

godzin) 

Stacjonarne: ćwiczenia - 30h kontaktowych (w 

tym 4 e-learning), konsultacje - 8h 

Niestacjonarne: ćwiczenia - 18h kontaktowych (w 

tym 2 e-learning), konsultacje - 4h 

Język wykładowy polski/angielski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Ćwiczenia 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: brak 

Założenia wstępne: student posiada własną 

rakietę do badmintona 

Metody dydaktyczne Ćwiczenia praktyczne, samokształcenie 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Zaliczenie na ocenę. Obecność i aktywny udział 

w zajęciach. Test teoretyczny z przepisów, 

organizacji i historii badmintona. Zaliczenie 

praktyczne. Start w zawodach badmintona. 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Rekreacji 

Zakład Aktywnych Form Turystyczno - 

Rekreacyjnych 

 

Cele i zadania przedmiotu: 

Celem zajęć jest nabycie przez studenta podstawowej wiedzy i umiejętności związanych z 

badmintonem, a w szczególności:  

• Podnoszenie wiedzy i umiejętności w  zakresie gry w badmintona. 

• Organizacja i prowadzenie zawodów rekreacyjno – sportowych w badmintonie. 

• Umiejętnego wykorzystania poznanych zabaw, gier i ćwiczeń związanych z badmintonem. 

Zadania przedmiotu 

• Efektywne wykorzystanie badmintona w rozwijaniu sprawności fizycznej. 

• Podnoszenie stanu zdrowia. 

• Umiejętne prowadzenie i organizacja rozgrywek rekreacyjno-sportowych z badmintona. 

• Zapoznanie studentów z historią badmintona w Polsce i na świecie. 

Treści programowe  

 

L

p 

Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekty 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 

Historia badmintona w Polsce i na świecie. Sprzęt 

osobisty zawodników wyczynowych i 

rekreacyjnych. Wyposażenie kortów. Budowa 

rakiety do badmintona. Budowa i rodzaje lotek.  

1 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W09 

C1 

2 

Gry i zabawy w badmintonie. Nauka 

podstawowych uderzeń – forhend , bekhend, 

smecz. 

8 K_W01 

K_U10 

C1, C2, C3 

3 Nauka  i doskonalenie zagrywek forhendowych i 4 K_W01 C1 



bekhendowych. Nauka i doskonalenie techniki 

poruszania się po korcie. 

K_U10 

4 
Nauka i doskonalenie techniki i taktyki gry 

pojedynczej i podwójnej. 

9 K_W01 

K_U10 
C1 

5 

Nauka organizacji turniejów, przepisów gry, 

systemów rozgrywek, sędziowania, zasad „fair 

play”. 

5 K_U05 

K_U10 

K_K01 

K_K05 

C1, C2, C3 

6 
Sprawdzian teoretyczny z przepisów i organizacji 

gry w badmintona. 

1 K_K05 

K_K01 
C1 

7 
Start w zawodach sportowych. Doskonalenie 

sędziowania. 

2 K_K01 

K_U10 
C1, C2 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

Kalkulacja nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25h 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

26 0,6 Godziny kontaktowe - ćwiczenia 18 0,4 

8 0,1 Godziny kontaktowe - konsultacje 4 0,2 

4 0,1 E-learning 0 0 

1 0,05 Praca z literaturą 4 0,1 

1 0,05 Przygotowanie do organizacji/startu w 

zawodach 
5 0,1 

2 0,1 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia 3 0,2 

42 1 Razem 34 1 

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 1 

(W treściach programowych podkreślić i wyboldować działania praktyczne): 

 

Uzasadnienie realizacji przedmiotu dla profilu praktycznego: 

Praktyczny wymiar zajęć pozwala na nabycie i weryfikację kompetencji organizacyjnych każdego 

ze studentów w zakresie wybranych tematów, co w przyszłości pozwoli odpowiednio przygotować 

się do wielu potencjalnie sprawowanych funkcji w ramach szeroko pojętej rekreacji ruchowej. 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 

Przygotowanie do zaliczenia teoretycznego z przepisów, organizacji, techniki i historii 

badmintona. 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Bondarowicz M. Zabawy w grach sportowych. WSiP. Warszawa 1995 

2. Lachman R., Szalewicz A. Badminton. Sport i Turystyka. Warszawa 1987. 

3. Nawara H. Badminton. Arkot Artur Kotuński 2009. 

4. Nowicki D, Sadowski M.: Propozycje zabaw i gier ruchowych oraz ćwiczeń specjalnych do 

nauczania badmintona. w: Rozgrzewka w lekcji wychowania fizycznego z gier, red. 

Bodasińska A.,Biała Podlaska 2016.  

5. Przepisy gry w badmintona. PZBad 2006. 

6. Szalewicz A. Nauka badmintona w weekend. Wiedza i Życie. Warszawa 2001. 

 

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=Nowicki+Dariusz+
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=Sadowski+Micha%B3+


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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Janikowska – Siatka M., Skrętowicz E., Szymańska E. Zabawy i gry ruchowe na lekcjach 

wychowania fizycznego i festynach rekreacyjno – sportowych. WSiP. Warszawa 1999. 

2. Nawara H., Nawara U. Gry i zabawy integracyjne. AWF Wrocław 2001. 

3. Trześniowski R. Zabawy i gry ruchowe. WSiP Warszawa 1995. 

4. Vopel W. K. Zabawy, które łączą. Jedność. Kielce 2001. 

 

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 

dla obszaru 1 

Zna, rozumie i potrafi objaśnić zasady 

i przepisy gry w badmintona.  

Ćwiczenia i 

samokształce

nie 

Obserwacja  w 

trakcie zajęć. 

Sprawdzian 

pisemny 

K_W02 

K_W05 

K_K01 

P7S_WK 

P7S_KR 

Zna systemy rozgrywek sportowo-

rekreacyjnych 

Ćwiczenia i 

samokształce

nie 

Obserwacja  w 

trakcie zajęć 

K_W05 P7S_KR 

Potrafi zorganizować turnieje 

rekreacyjno – sportowe w różnych 

warunkach dla różnych grup 

wiekowych i społecznych  

Ćwiczenia Ocena wystąpień, 

sprawdzian 

pisemny 

K_K01 

K_W05 

K_U05 

P7S_KR 

P7S_WK 

P7S_UK 

P7S_UO 

Reprezentuje postawę promującą 

zdrowie i aktywność fizyczną 

Ćwiczenia i 

samokształceni

e 

Obserwacja  w 

trakcie zajęć 

K_K01 P7S_KR 

Posiada umiejętności pokazu i gry w 

badmintona 

Ćwiczenia Obserwacja  w 

trakcie zajęć. 

Zaliczenie 

praktyczne 

K_U10 

K_K01 

P7S_KR 

P7S_UW 

W pracy zawodowej wykazuje 

dbałość o postępowanie zgodne z 

zasadami Fair Play 

 

Ćwiczenia 

Obserwacja 

sędziowania i 

relacji między 

studentami 

K_W05 

K_K03 

K_K04 

P7S_WK 

P7S_KK 

 

 

Autor programu: dr Dariusz Nowicki, mgr Michał Sadowski 

 

Data opracowania: październik 2017 

 

 

                                                 
1 Odniesienie do uniwersalnych charakterystyk I stopnia oraz charakterystyk II stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji poziom 7 (patrz efekty kształcenia dla studiów II stopnia, profil praktyczny) 


