
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

KOSZYKÓWKA – GRY ZESPOŁOWE TR/1WF/K

OSZ 

   43C 2 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I Stopień 

Rok/Semestr III/5 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne 

Ćwiczenia – 30 godzin kontaktowych w tym: 

e-learning 4 godziny 

niestacjonarne 

Język wykładowy polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Ćwiczenia, zajęcia praktyczne 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: Gry i zabawy ruchowe 

Założenia wstępne: podstawowe umiejętności 

techniczne i taktyczne z koszykówki oraz wiedza z 

zakresu przepisów gry 

Metody dydaktyczne Metody działania praktycznego, pokaz, objaśnienie, 

metoda projektu – praca w grupach 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Zaliczenie na ocenę 

Ocena końcowa z ćwiczeń, aktywność na zajęciach, 
prezentacja praktycznych rozwiązań fragmentów zajęć, 

znajomość przepisów gry 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Rekreacji 
Zakład Aktywnych Form Turystyczno-Rekreacyjnych 

 

Cele i zadania przedmiotu:  
Przygotowanie studentów do wykorzystania koszykówki w różnych formach rekreacji ruchowej, w kontakcie z 

różnymi grupami wiekowymi. Zwiększenie kompetencji studentów w zakresie indywidualnych umiejętności 

technicznych, taktycznych i gry oraz wiadomości z zakresu przepisów gry oraz konstruowania zajęć.  

Treści programowe 

 

Ćwiczenia:  

 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 Doskonalenie techniki 

podstawowych elementów gry 

w koszykówkę. 

14 K_U02 

K_U04 

C2 

2 Umiejętność wykorzystania 

zabaw i gier rekreacyjnych 

opartych na elementach 

technicznych gry w 

koszykówkę. 

6 K_W08 

K_K08 

C1 

3 Opanowanie podstawowych 

rozwiązań taktycznych 

stosowanych w koszykówce. 

6 K_U04 

K_K05 

C2 

4 Umiejętność organizacji 

rozgrywek dla kilku zespołów. 
2 K_U04 C3 

5 Przyswojenie podstawowych 

przepisów gry w koszykówkę. 

 

2 K_W15 

K_W16 

K_W17 

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 

  Godziny kontaktowe – wykłady   

28 0,9 Godziny kontaktowe – ćwiczenia   

  Praca w czytelni   

2 0,1 E learning  -kontaktowe   

  Praca z literaturą   

  Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, raportów 
  

  Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia   

30 1 Razem   

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 30 godzin 

praktycznych – 0,9 ECTS 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 0, 1 

Analiza przepisów gry w koszykówkę. 

 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

 
1. Arlet T. : Koszykówka. Podstawy techniki i taktyki. Kraków 2001 

2. Drążczyk S.: Koszykówka: wybór ćwiczeń do nauczania techniki. Łódź 2009 

3. Oficjalne przepisy gry w koszykówkę. PZKOSZ 2016 (www.pzkosz.pl) 

4. Bezler G. : Koszykówka uliczna. Warszawa 2007 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

 
1. Bondarewicz M., Staniszewski T.: Wielka księga gier i zabaw. Wydawnictwo BK Wrocław 

2003 

 

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 

http://www.pzkosz.pl/


Student ma wiedzę w zakresie podstawowych 

przepisów gry w koszykówkę oraz 

bezpiecznej realizacji zajęć ruchowych. 

ćwiczenia test 

wiadomości 

K_W15 

K-W16 

K-W17 

M1_W04 

M1_W06 

M1_WO5 

Rozumie rolę gier i zabaw ruchowych w 
przygotowaniu różnych grup wiekowych do 

koszykówki. 

ćwiczenia Aktywność na 
zajęciach 

K_W08 
 

M1_W10 

Potrafi przeprowadzić rozgrzewkę 

dostosowaną do specyfiki zajęć z 

koszykówki. 

ćwiczenia prezentacja na 

ocenę 

K_U02 

K_U04 

M1_U10 

M1_U01 

Potrafi zaproponować ciekawe rozwiązania w 

nauczaniu podstawowych elementów 

technicznych i taktycznych w koszykówce. 

ćwiczenia prezentacja na 

ocenę 

K_U04 

 

M1_U01 

Potrafi sędziować małe gry oraz grę właściwą 

w koszykówkę. 

ćwiczenia obserwacja K_U04 

 

M1_U01 

Angażuje się w poszukiwanie oryginalnych 
rozwiązań metodycznych zajęć z koszykówki 

ćwiczenia projekt 
zespołowy 

K_K08 M1-K04 

Potrafi współpracować w małych i dużych 

zespołach 

ćwiczenia projekt 

zespołowy 

K_K05 M1_K06 

Autor programu: dr Stanisław Skibniewski 

Data opracowania: październik 2017 

 


