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Podstawy antropomotoryki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biologia człowieka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
BD000000BBCS.L8B.1613.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Krzysztof Borysławski

Pozostali prowadzący Krzysztof Borysławski, Katarzyna Graja

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poznanie teoretycznych koncepcji i modeli motoryczności człowieka.Charakterystyka rozwoju rodowego
i osobniczego zdolności ruchowych i motoryczności oraz wybranych cech morfologicznych, anatomicznych
i fizjologicznych związanych z ruchem i motorycznością. Znajomość i umiejętność wykonania wybranych testów
sprawności, wydolności fizycznej oraz pomiarów antropologicznych w kontroli efektów treningu. Rozumienie
i docenianie wpływu aktywności fizycznej na ludzkie zdrowie – kształtowanie postaw i prozdrowotnego stylu życia
u studentów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 teoretyczne koncepcje i modele motoryczności
człowieka

BC_P6S_WG06,
BC_P6S_WK18 Zaliczenie pisemne

W2

prawidłowości rozwoju filogenetycznego i osobniczego
dotyczące zdolności ruchowych i motoryczności oraz
wybranych cech morfologicznych, anatomicznych
i fizjologicznych związanych z ruchem
i motorycznością

BC_P6S_WG06,
BC_P6S_WK18 Zaliczenie pisemne

W3 odpowiednie do wieku i płci testy do oceny różnych
zdolności motorycznych

BC_P6S_WG06,
BC_P6S_WG16,
BC_P6S_WK18

Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
przeprowadzić odpowiednie do wieku testy sprawności
i wydolności fizycznej oraz wykonać odpowiednie
pomiary dla kontroli efektów treningu

BC_P6S_UW05,
BC_P6S_UW06

Zaliczenie pisemne,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń

U2 wskazać predyspozycje morfologiczne i fizjologiczne
do uprawiania danej dyscypliny sportowej

BC_P6S_UW05,
BC_P6S_UW06,
BC_P6S_UW07

Zaliczenie pisemne,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
pogłębiania wiedzy dotyczącej roli kultury fizycznej dla
zdrowia człowieka oraz aktywnego jej stosowania
i propagowania

BC_P6S_KK01,
BC_P6S_KO02

Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie prezentacji/referatu 10
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Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1. Antropomotoryka jako dyscyplina naukowa; motoryczność człowieka jako
przedmiot poznania naukowego.Problemy badawcze i aktualne trendy w
badaniach antropomotorycznych.

2.  Ruch jako podstawowa forma czynności człowieka – spojrzenie filogenetyczne i
ontogenetyczne.

3. Przejawy motoryczności. Problemy ontogenezy motorycznej. Stymulacja
motoryczna w rozwoju osobniczym. Trendy sekularne. Lokomocja w ujęciu
rozwojowym.

4. Systematyka zachowań ruchowych człowieka. Umiejętności i czynności
ruchowe.

5. Mechaniczne i morfologiczne cechy ruchu oraz ich podstawowe charakterystyki.

6. Aktywność fizyczna/ruchowa a zdrowie – dowody biochemiczne,
immunologiczne, fizjologiczne i epidemiologiczne pozytywnego wpływu wysiłku
fizycznego na zdrowie.

7. Skutki ograniczonej aktywności fizycznej (hipokinezji) i możliwości jej
przeciwdziałania. Otyłość.

8. Zdolności motoryczne, ich klasyfikacja (kondycyjne, energetyczne,
koordynacyjne, kompleksowe, czyli hybrydowe). 

9. Antropologia sportowa – morfologiczne i funkcjonalne uwarunkowania
motoryczności i wyników sportowych. Somatyczne i rozwojowe uwarunkowania
sprawności motorycznej.

10. Genetyczne uwarunkowania  predyspozycji motorycznych.  Odziedziczalność a
wytrenowalność.

11. Kondycja i sprawność fizyczna – uwarunkowania, znaczenie dla zdrowia,
naukowe możliwości oceny. 

12. Zdolności koordynacyjne – orientacja przestrzenna, różnicowanie, refleks,
równowaga.  Zdolności kompleksowe i gibkość. 

13. Zdolności szybkościowe – pojęcie, elementy składowe, uwarunkowania,
możliwości oceny.

14. Zdolności kondycyjne – wydolność fizyczna, wytrzymałość i siła. 

15. Motoryczne uczenie się – istota procesu, definicje, 

Wykład
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2.

Na ćwiczeniach studenci przedstawiają swoje prezentacje na wybrany temat.
Każda prezentacja zawiera część teoretyczną i praktyczną.

1. Przygotowanie do wysiłku (gimnastyki, treningu) – cele i główne zasady
racjonalnego przygotowania ciała do różnego rodzaju treningów - sposoby
rozciągania wybranych mięsni, rozgrzewka. Należy uwzględnić warunki (np.
temperatura otoczenia, czas trwania).

2. „Rzeźbienie ciała”, gimnastyka – zasady wzmacniania poszczególnych,
najważniejszych grup mięśni. Ćwiczenia ogólnorozwojowe.

3. Wady postawy – ćwiczenia profilaktyczne i gimnastyka korekcyjna.

4. Treningi aerobowe, aerobowo-anaerobowe i anaerobowe. Efekty krążeniowo-
oddechowe. Kwestia częstości i intensywności wysiłku.

5. Wydolność fizyczna – polepszanie wydolności i metody oceny (szczególnie w
warunkach „domowych”).

6. Aktywność ruchowa w profilaktyce i leczeniu otyłości.

7. Charakterystyka, kształtowanie i ocena zdolności koordynacyjnych.

8. Charakterystyka, kształtowanie i ocena zdolności szybkościowych.

9. Charakterystyka, kształtowanie i ocena zdolności siłowych (siły statycznej i
dynamicznej).

10. Charakterystyka, kształtowanie i ocena zdolności wytrzymałościowych.

11. Charakterystyka, kształtowanie i ocena gibkości.

12.  Aktywność fizyczna a starzenie się.

13. Aktywność fizyczna w przeciwdziałaniu i leczeniu otyłości.

14. Metody kształtowania zdolności motorycznych. Środki techniczne i możliwości
ich wykorzystania w kształtowaniu zdolności motorycznych

15. Nowoczesne formy aktywności realizowane w klubach fitness. 

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda sytuacyjna, Pokaz/demonstracja, Wykład, Zajęcia praktyczne w warunkach symulacyjnych, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 60%

Ćwiczenia laboratoryjne Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach, Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń 40%

Dodatkowy opis

Studentów posiadających zaliczenie ćwiczeń obowiązuje dodatkowy pisemny test zaliczeniowy (40-50 otwartych pytań,
częściowo o charakterze problemowym). Test uznaje się za zdany przy 60% poprawnych odpowiedzi. Ocena ostateczna jest
średnią ważoną z zaliczenia ćwiczeń (40%) i testu zaliczeniowego (60%).
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Wymagania wstępne
bez warunków wstępnych

Literatura
Obowiązkowa

Drozdowski Z. 1994. Filogenetyczny rozwój motoryczności człowieka. Kraków.1.
Osiński W. 2003. Antropomotoryka. AWF Poznań.2.
Raczek J. 2010. Antropomotoryka. Teoria motoryczności człowieka w zarysie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.3.
Szopa J., Mleczko E., Żak S. 2000. Podstawy antropomotoryki. PWN, Warszawa.4.

Dodatkowa

Zatoń M., Jastrzębska A. (red.) 2010. Testy fizjologiczne w ocenie wydolności fizycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN,1.
Warszawa.
Starosta W. 2003. Motoryczne zdolności koordynacyjne (znaczenie, struktura, uwarunkowania, kształtowanie). Instytut2.
Sportu. Warszawa
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BC_P6S_KK01
Absolwent jest gotów do systematycznej aktualizacji wiedzy z zakresu biologii i dyscyplin pokrewnych.
Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę oraz informacje dotyczące biologii człowieka podawane w mass-
mediach.

BC_P6S_KO02
Absolwent jest gotów do podejmowania działań na rzecz środowiska przyrodniczego; jest świadomy
znaczenia bioróżnorodności. Aktywnie propaguje ochronę i dba o jakość środowiska naturalnego.
Propaguje zachowania prozdrowotne i proekologiczne.

BC_P6S_UW05 Absolwent potrafi prawidłowo przeprowadzać pomiary antropometryczne i interpretować wyniki oraz
formułuje wnioski, wykorzystując terminologię naukową z zakresu biologii człowieka

BC_P6S_UW06 Absolwent potrafi analizować rozwój fizyczny i motoryczny dzieci, właściwie oceniać nieprawidłowości
rozwoju i budowy ciała

BC_P6S_UW07
Absolwent potrafi analizować genetyczne uwarunkowania budowy i funkcji organizmu człowieka a także
wykorzystywać metody obliczeń stosowane w genetyce populacyjnej do modelowania składu
genetycznego populacji

BC_P6S_WG06
Absolwent zna i rozumie procesy fizjologiczne komórek i funkcjonowanie tkanek oraz narządów roślin i
zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem człowieka. a także związki między budową i funkcją
poszczególnych organów człowieka i zwierząt

BC_P6S_WG16
Absolwent zna i rozumie najbardziej przydatne metody w badaniach biologicznych, szczególnie
antropologicznych oraz sposoby pozyskiwania i kolekcjonowania materiałów osteologicznych i zabytków
archeologicznych

BC_P6S_WK18
Absolwent zna i rozumie fundamentalne zjawiska i procesy przyrodnicze oraz ich związki z licznymi
dyscyplinami pokrewnymi oraz zagrożenia i problemy etyczno-moralne związane z rozwojem biologii
Wskazuje możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu społeczno-gospodarczym


