
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

LEKKOATLETYCZNE FORMY REKREACJI TR/1WF/LF

R 

   42b 1 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I˚ 

Rok/Semestr II/III 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne 0/30 w tym 4h e-learning 

 

Język wykładowy polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Zajęcia praktyczne, terenowe 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: x 

Założenia wstępne: x 

Metody dydaktyczne Mała zabawa biegowa, testy sprawności, 

ćwiczenia terenowe, pokaz, metody 

zadaniowe 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Zaliczenie na ocenę, Wykonanie testu 

sprawnościowego „profil wydolności 

prozdrowotnej”, testu marszowego lub 

biegowego, aktywne uczestnictwo w 

zajęciach. 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Rekreacji 

Zakład Aktywnych Form Turystyczno - 

Rekreacyjnych 

 

 

Cele i zadania przedmiotu: 1. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwością 

wykorzystania wybranych ćwiczeń i konkurencji lekkoatletycznych w kształtowaniu 

poszczególnych zdolności motorycznych w rekreacji ruchowej dzieci, dorosłych i osób 

starszych. 2. Wykorzystanie walorów lekkoatletyki w kształtowaniu wydolności organizmu i 

wdrożenia do treningu zdrowotnego. 

 

Treści programowe 

 

Wykłady: brak 

 

Ćwiczenia:  

Lp Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekty 

kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1. Zapoznanie z podstawowymi ćwiczeniami 

stosowanymi w lekkiej atletyce w ramach 

rozgrzewki, zapoznanie ze strukturą oraz 

zmiennością zastosowania ćwiczeń w 

rozgrzewce w zależności od charakteru zajęć, 

miejsca oraz grupy ćwiczących. Poznanie 

ćwiczeń stosowanych w kształtowaniu 

zdolności motorycznych zarówno w zajęciach 

30 K_W02 

K_U04, 

K_U14, 

K_U15, 

K_K01, 

K_K06, 

K_K10 

C1, C2 



indywidualnych jak też stosowanych w grach 

i zabawach. Doskonalenie wydolności w 

małej zabawie biegowej, interwale i w 

biegach ciągłych. Doskonalenie ogólnej 

sprawności z wykorzystaniem ukształtowania 

terenu i ćwiczeń z partnerem. Ćwiczenia 

wzmacniające z wykorzystaniem piłek 

lekarskich. Kształtowanie szybkości w 

startach sytuacyjnych. Skok w dal i wzwyż 

sposobem na rozwijanie skoczności. 

Ćwiczenia gibkościowe i koordynacyjne z 

wykorzystaniem płotków LA. Diagnozowanie 

sprawności fizycznej testami: marszowy, 

coopera, badanie profilu wydolności 

prozdrowotnej.    

 

 

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 0,85 Godziny kontaktowe - ćwiczenia   

  Praca w czytelni   

4 0,15 Praca w Internecie   

  Praca z literaturą   

30 1 Razem   

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 0,85/0,5 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): Poszukiwanie w bazie internetowej propozycji 

testów sprawnościowych dla osób w różnym wieku. 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 
1. Iskra J., Walaszczyk A., Juras B.: Lekkoatletyczne formy rekreacji ruchowej. 

Inspiracje i przykłady. AWF Katowice, 2009 

2. Jegier A. Kozdroń E.: Metody oceny sprawności fizycznej człowieka.  ZG TKKF, 

Warszawa 1997.  

3. Kuński H.: Profil wydolności (sprawności) prozdrowotnej w indywidualizacji treningu 

zdrowotnego osób dorosłych. ZG TKKF, Warszawa, 1998. 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Opoka D. (red.): Fitness w plenerze. TKKF. Warszawa 2004 

2. Wieczorek R. (red.): Rekreacja ruchowa dzieci i młodzieży w plenerze. TKKF. 

Warszawa  

 

 

 



 

 

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 EK  

obszaru 

zna metody  oceny stanu 
zdrowia  i sprawności 
fizycznej  

Zajęcia 

praktyczne 

Zadanie 

projektowe: 

Test 

sprawności 

K_W02 

 

M1_W03 

potrafi  posługiwać się 
podstawowym sprzętem i 
aparaturą stosowanymi w  
zajęciach rekreacyjnych  

Zajęcia 

praktyczne  

Ocena 

umiejętności 

wykonywania 

ćwiczeń LA/ 

aktywność na 

zajęciach 

K_U04 

 

M1_U02 

potrafi  prognozować 
procesy i zjawiska z 
wykorzystaniem 
standardowych  metod i 
narzędzi w zakresie rekreacji 
ruchowej 

Zajęcia 

praktyczne 

Zadanie 

projektowe: 

Test 

sprawności 

K_U14 

K_U15 

 

S1P_U04 

realizuje   zadania   w   
sposób   zapewniający   
bezpieczeństwo własne  i 
otoczenia,  w tym  
przestrzega  zasad 
bezpieczeństwa pracy 

Zajęcia 

praktyczne 

Zadanie 

projektowe: 

Test 

sprawności 

K_K06 

K_K10 

 

M1_K07 

dba o poziom  sprawności 
fizycznej niezbędnej dla 
wykonywania  zadań 
właściwych dla  
działalności  rekreacyjnej 

Zajęcia 

praktyczne 

Zadanie 

projektowe: 

Test 

sprawności 

K_K01 

 

M1_K09 

 

 

Autor programu: dr Joanna Kalecińska 

 

 

 


