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SYLABUS

rok akademicki 2021/2022 - cykl kształcenia 2019-2022
Nazwa
aiodnh ł przedmiotu: Biologiczne uwarunkowania wysiłku fizycznego Kod modułu DT.1.063

Wydział: WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Kierunek studiów: DIETETYKA

Specjalności:

Poziom studiów: I (licencjackie) ■ II (magisterskie) i III (jednolite magisterskie) □ (doktoranckie)

Forma studiów: stacjonarne ■ niestacjonarne □

Rok studiów: T„ TT „  TTT . ..  . . . .  Semestr ID 20 30 4D 5b 6Q 70 8D 9D 10D I II □ Ilia IV O V □ VI . ... . .studiów: 11 □ 12 □

Typ modułu/przedmiotu: obowiązkowy □' fakultatywny ■

Język wykładowy: polski ■ obcy □

Forma kształcenia Godziny

Wykład (W) 5

Seminarium (S)

Ćwiczenia (Ć) 10

E-wykłady (eW) -

Zajęcia praktyczne (ZP) -

Praktyki zawodowe (PZ) --

Inne: samokształcenie 15

Forma nakładu pracy studenta
(udział w  zajęciach, aktywność, przygotowanie, sprawdzenie, itp.) Obciążenie studenta (h)

1. Godziny kontaktowe 15

2. Czas pracy własnej studenta
• Samokształcenie
• Przygotowanie do zajęć i sprawdzianów

15
20

Sumaryczne obciążenie pracy studenta 50

Punkty ECTS za moduł/przedmiot 2

Cele kształcenia:
• Zapoznanie studentów z morfologicznymi i fizjologicznymi i kulturowymi uwarunkowaniami 

rozwoju zdolności motorycznych człowieka.
• Zapoznanie studentów z metodami oceny stanu fizycznego człowieka.

Macierz efektów kształcenia dla modułu/przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych efektów 
kształcenia oraz formy realizacji zajęć:
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kształcenia
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi:

Metody weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów 

kształcenia:

Forma zajęć 
dydaktycznych

*  w p isz  sym b o l

WIEDZA

K_W 16

K_W 37

Wymienia strukturalne i fizjologiczne determinanty wysiłku 
fizycznego oraz objaśnia genetyczne, środowiskowe i 
kulturowe uwarunkowania rozwoju sprawności fizycznej i 
motorycznej.

Test wiedzy W

UMIEJĘTNOŚCI

K U 30

Analizuje fenotypową zmienność zdolności motorycznych 
człowieka.
Ocenia stan biologiczny człowieka w kontekście jego 
możliwości wysiłkowych

Prezentacja ć ,s

KOMPETENCJE SPOŁECZNE/POSTAWA

K K 12 Formułuje zalecenia dotyczące kształtowania kondycyjnych 
zdolności motorycznych

Portfolio

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
w zakresie wiedzy:
E gzam in  ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy)-,
E gzam in  p isem ny  -  studen t generu je /rozpoznaje  odpow iedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytan ia  /SSQZ; test 
wielokrotnego wyboru /M CQ /; test w ielokrotnej odpowiedzi /M RQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi)', 
w zakresie umiejętności:
E gzam in prak tyczny ; O b iek tyw ny  S truk tu ryzow any  E gzam in  K lin iczny  /O SC E /; M in i-C E X  (m ini -  clin ical exam ination); 
R ealizacja  z leconego  zadan ia; P ro jek t; P rezen tacja; 
w zakresie kompetencji społecznych:
Esej refleksy jny ; P rzed łużona obserw acja  p rzez  op iekuna/nauczycie la  p row adzącego ; O cena 360° (op in ie  nauczycieli, 
ko legów /koleżanek , pacjen tów , innych  w spó łp racow ników ); S am oocena (w  tym  portfo lio );

TRESC ZAJĘĆ:

Wykłady:
1. Struktura zdolności motorycznych.

a. Predyspozycje motoryczne
b. Zdolności motoryczne

2. Uwarunkowania zdolności motorycznych:
a. Genetyczne
b. Środowiskowe
c. Kulturowe
d. Morfologiczne

3. Rozwój sprawności motorycznej w ontogenezie:
a. Okresy rozwojowe
b. Okresy sensytywne i krytyczne w rozwoju zdolności 

Ćwiczenia:
1. Diagnozowanie stanu fizycznego organizmu człowieka -  testy diagnostyczne i ich interpretacja
2. Ocena Sprawności fizycznej i motorycznej________________________________________________
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Seminaria:
1. Strukturalne i fizjologiczne warunkowania wytrzymałości fizycznej
2. Morfologiczne i fizjologiczne uwarunkowania siły mięśniowej
3. Uwarunkowania zdolności szybkościowych
4. Uwarunkowania rozwoju zdolności koordynacyjnych 

Samokształcenie:
1. Kompletowanie materiałów w postaci testów diagnostycznych i zaleceń treningowych._____________

Literatura podstawowa i uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne:
Literatura podstawowa:

1. Błaszczyk J. W., Biomechanika kliniczna. Warszawa 2004
2. Grottel K., Cielichowski j., Ktutki P., Organizacja mięśnia i sterowanie ruchem, Poznań 2000
3. Osiński W., Antropomotoryka. Poznań 2003
4. Roniker A., Fizjologia sportu, Warszawa 2001
5. Starosta W. Motoryczne zdolności koordynacyjne, Warszawa 2003 

Literatura uzupełniająca:

1. Corbin B., Welk G., Corbin R., Welk A., Fitness i wellness, kondycja, sprawność, zdrowie, Poznań, 2007,
2. Birch K., MacLaren D., George K., (2009) Fizjologia sportu, Warszawa
3. Przewęda R., O zmianach motorycznych w życiu człowieka Warszawa 1990
4. Raczek J., Mynarski W., Ljach W., Kształtowania i diagnozowanie koordynacyjnych zdolności 

motorycznych, Katowice 2003
5. Wolański N., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Warszawa 1983___________________________

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
1. Komputer
2. Projektor
3. Przyrządy i przybory diagnostyczne do oceny sprawności fizycznej.____________________________________

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie ze stopniem 
W zakresie weryfikacji umiejętności:

1. Przygotowanie prezentacji multimedialnej na zadany temat. Ocenie podlegają:
a. treść merytoryczna - 85% oceny,
b. sposób prezentacji: płynność wypowiedzi, język -  10% oceny
c. strona graficzna, estetyka -  5% oceny.

W zakresie weryfikacji wiedzy:
2 . Kolokwium końcowe, test jednokrotnego wyboru, 50 pytań. Oceny: 50% - 60% - dost, 60% - 70% 

ddb, 70% - 80% - dobry, 80% -90% - pdb, 90% - 100% - bdb.
W zakresie weryfikacji samokształcenia

3. Jakość materiałów zebranych w postaci portfolio___________________________________________________

Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./e-mail) 
Zakład Dietetyki Klinicznej, ul. Chodźki 1, tel. 81 448-69-02, 448-69-00

Imię i nazwisko osoby przygotowującej sylabus/osób przygotowujących sylabus: 
dr Adam Fijewski

Imię i nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia: 
dr Adam Fijewski

Podpis Kierownika jednostki prowadzącej zajęcia Podpis Dziekana

Wyd

Prof. dr ha

IEKAT 
(Jauk o / ttrowiu

Uniwersyti tu tldyczni^o w Lublinie

imed. liena Wrońska


