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Cel modułu Zapoznanie studentów z teoretycznymi i metodycznymi podstawami  z zakresu 

przygotowania sportowego zawodników o różnym stopniu zaawansowania 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące szeroko pojętej anatomii i fizjologii człowieka, 

jego wydolności na obciążenia treningowe. Przekazuje metody treningowe dostosowane do 

określonej dyscypliny sportowej uwzględniając płeć, wiek i stopień wytrenowania zawodnika. 

Uświadamia studentom rodzaje prowadzonych treningów ogólnorozwojowych, kierunkowych 

i specjalistycznych oraz dostosowanie ich do istniejącego etapu wyszkolenia. Charakteryzuje 

podstawowe działy: 

- charakterystyka struktury rzeczowej (przygotowanie szybkościowe, siłowe, 

wytrzymałościowe, kondycyjne, gibkościowo-skocznościowe, techniczne, taktyczne i 

psychiczne) 

- charakterystyka struktury treningu (biologiczne funkcje organizmu, procesy fizjologiczne, 

system szkolenia sportowego, zasady współzawodnictwa itp.) 
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- Sozański H., [1993] Podstawy teorii treningu. RCMSKFiS Warszawa 
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projektu 

 


