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Biomechanika
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biologia człowieka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
BD000000BBCS.M1B.0230.22

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Jacek Szczurowski

Pozostali prowadzący Jacek Szczurowski

Okres
Semestr 1

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

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

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przedstawienie funkcjonalnych i strukturalnych właściwości aparatu ruchu oraz jego wytrzymałości mechanicznej.
Omówienie mechaniki ruchów stawów ciała ludzkiego pod wpływem działania sił wewnętrznych i zewnętrznych.
Przedstawienie czynników modelujących postawę stojącą oraz warunkujących biomechanikę chodu.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 objaśnia i definiuje cele badawcze biomechaniki oraz
podstawowe pojęcia z zakresu biomechaniki BC_P7S_W0G4 Zaliczenie pisemne,

Wykonanie ćwiczeń

W2 zna biomechaniczne uwarunkowania funkcji układu
ruchu BC_P7S_W0G4 Zaliczenie pisemne,

Wykonanie ćwiczeń

W3
rozróżnia czynniki biomechaniczne modelujące
postawę ciała; objaśnia kinetykę podstawowych form
lokomocji człowieka

BC_P7S_W0G4,
BC_P7S_WG02

Zaliczenie pisemne,
Wykonanie ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wykonuje podstawową analizę biomechaniczną
ruchów człowieka

BC_P7S_UW01,
BC_P7S_UW02,
BC_P7S_UW04

Wykonanie ćwiczeń

U2
umie praktycznie wyznaczyć masy i położenie środków
ciężkości części ciała i ogólnego środka ciężkości
człowieka

BC_P7S_UW02,
BC_P7S_UW04 Wykonanie ćwiczeń

U3 stosuje metody pozwalające na ocenę wielkości sił
mięśniowych

BC_P7S_UW02,
BC_P7S_UW04 Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 ma świadomość wpływu aktywnego trybu życia
na postawę ciała i lokomocję człowieka BC_P7S_KO03 Zaliczenie pisemne,

Wykonanie ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 25

Przygotowanie raportu 15

Przygotowanie do ćwiczeń 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Historia rozwoju biomechaniki. Definicja i podział biomechaniki. Oddziaływanie
sił zewnętrznych i wewnętrznych na człowieka. Właściwości mechaniczne narządu
ruchu. (2 godz.)
2. Biomechanika części biernej narządu ruchu. Wytrzymałość mechaniczna kości.
Charakterystyka ruchów stawowych. Mechanizmy zabezpieczające kości i stawy
przed przeciążeniem. (2 godz.)
3. Biomechanika części czynnej narządu ruchu. Zależność siły mięśnia od jego
długości. Działanie siły mięśni na dźwignie kostne. Pojęcie aktonu i klasy mięśnia.
(3 godz.)
4. Biomechaniczne uwarunkowania budowy i funkcji kręgosłupa. Parametry
wytrzymałościowe kręgosłupa. Ruchomość kręgosłupa. Rola mięśni szkieletowych
w biomechanice kręgosłupa. (3 godz.)
5. Biomechanika lokomocji człowieka. Stabilność postawy. Charakterystyka
prawidłowego chodu. Upadki. (2 godz.)
6. Sterowanie funkcjami układu ruchu. Koordynacja i regulacja ruchów. Ruchy
dowolne krótko- i długotrwające. (3 godz.)

Wykład

2.

1. Siły i momenty sił. Systematyka ruchów człowieka – osie i płaszczyzny ruchu.
Łańcuchy kinematyczne. Dźwignie w aparacie ruchu człowieka (3 godz.)
2. Metody i wyznaczanie mas części ciała i ogólnego środka ciężkości ciała
człowieka (2 godz.)
3. Kinematyka połączeń stawowych. Zasady pomiaru zakresu ruchu. Pary
kinematyczne, ruchliwość pary kinematycznej.
Łańcuch kinematyczny. (2 godz.)
4. Momenty sił mięśni, kąt ścięgnowo-kostny. Ocena stanu funkcjonalnego mięśni.
Elektromiografia w badaniu aktywności ruchowej. (2 godz.)
5. Cechy geometryczne, masowe i inercyjne kręgosłupa. Mechanizmy urazów
kręgosłupa. (2 godz.)
6. Metody oceny ruchów lokomocyjnych. Wyznaczniki chodu. Rytmy lokomocji.
Chód patologiczny. (2 godz.)
7. Biomechaniczne uwarunkowania biegu. Kontuzje i urazy występujące podczas
biegania. Piramida zależności cech motorycznych. (2 godz.)

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Wykonanie ćwiczeń 50%

Wymagania wstępne
Anatomia człowieka; Fizjologia człowieka
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BC_P7S_KO03 Absolwent jest gotów do aktywnego propagowania zachowań prozdrowotnych i promowania ochrony
środowiska

BC_P7S_UW01 Absolwent potrafi planować i wykonywać zadania badawcze lub ekspertyzy z zakresu biologii człowieka

BC_P7S_UW02
Absolwent potrafi właściwie dobierać metodologię badań i sprawnie posługiwać się aparaturą
wykorzystywaną w biologii człowieka. a także na podstawie zebranych danych empirycznych formułować
właściwe wnioski

BC_P7S_UW04 Absolwent potrafi dokumentować wyniki wykonanych zadań badawczych, umiejętnie porównywać je z
innymi źródłami w języku polskim i obcym

BC_P7S_W0G4 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu morfologii i fizjologii człowieka, ze
szczególnym uwzględnieniem związków między budową i funkcją

BC_P7S_WG02 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu metodologii badań w antropologii
fizycznej.


