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Zakład Sportów Wodnych – Instytut Sportu 
 
PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU: Żeglarstwo deskowe, Kierunek Wychowanie 
Fizyczne, studia licencjackie stacjonarne, rok II, sem. IV.  
 
1.  CELE NAUCZANIA: Opanowanie przez studentów wiedzy i umiejętności niezbędnych 
do prawidłowej i bezpiecznej żeglugi na desce windsurfingowej. 
Przygotowanie do szkolenia na stopień instruktora żeglarstwa deskowego. 
 
2. ZAGADNIENIA, KTÓRYCH ZNAJOMOŚĆ JEST WYMAGANA PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ: Podstawowa wiedza dotycząca bezpieczeństwa na 
wodach otwartych.  
 
3. UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ:  
Umiejętność pływania potwierdzona uzyskaniem zaliczenia I roku studiów. 
 
4.  LITERATURA OBOWIĄZKOWA 

1. Gadacz L. i wsp. (2001); Vademecum żeglarza deskowego. Deka, Kraków.  
 
5.  LITERATURA ZALECANA 

1.   Gadacz L. i wsp. (2007); Multimedialny poradnik windsurfera. Hotsports.pl.  
 
6.  PLAN I ORGANIZACJA ZAJĘĆ 
Zajęcia obejmują 30 godziny ćwiczeń realizowanych w ramach obozu letniego na deskach 
szkolnych. 
 
 
Ćwiczenia nr 1. 
Liczba godzin: 3 godz.  
Wymagana znajomość zagadnień: Umiejętność pływania potwierdzona uzyskaniem 
zaliczenia I roku studiów. 
Problematyka ćwiczenia:  
Praktyka: Przygotowanie sprzętu do żeglugi, jego przenoszenie i zabezpieczanie, ćwiczenia 
oswajające z pędnikiem, ćwiczenia oswajające z kadłubem. 
Wiedza teoretyczna: Podstawowe zasady bezpieczeństwa w uprawianiu żeglarstwa 
deskowego, budowa pędnika i kadłuba (nazewnictwo), sposoby określania kierunku i siły 
wiatru. 
Nabyte umiejętności: Umiejętność obchodzenia się ze sprzętem windsurfingowym. 
 
Ćwiczenia nr 2. 
Liczba godzin: 3 godz.  
Wymagana znajomość zagadnień: Wiedza i umiejętności zdobyte na ćwiczeniach nr 1. 
Problematyka ćwiczenia:  
Praktyka: Podnoszenie pędnika z wody, manewrowanie deską z wyluzowanym pędnikiem, 
start na halsie. 
Wiedza teoretyczna: Podstawowe przepisy prawne regulujące uprawianie żeglarstwa 
deskowego, zasady sterowania deską za pomocą przemieszczania pędnika, pojęcia ostrzenia, 
odpadania. 
Nabyte umiejętności: Umiejętność ustawienia deski do startu na halsie. 
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Ćwiczenia nr 3. 
Liczba godzin: 3 godz.  
Wymagana znajomość zagadnień: Wiedza i umiejętności zdobyte na ćwiczeniach nr 2. 
Problematyka ćwiczenia:  
Praktyka: żegluga halsem swobodnym, dryf kontrolowany, ostrzenie, odpadanie, żegluga 
kursami względem wiatru. 
Wiedza teoretyczna: Kursy względem wiatru, pojęcia prawego i lewego halsu, wybierania i 
luzowania pędnika, przepisy prawa drogi, postępowanie w sytuacjach awaryjnych. 
Nabyte umiejętności: Zapoznanie się z manewrami prostymi. 
 
Ćwiczenia nr 4 
Liczba godzin: 3 godz.  
Wymagana znajomość zagadnień: Wiedza i umiejętności zdobyte na ćwiczeniach nr 3. 
Problematyka ćwiczenia:  
Praktyka: Doskonalenie żeglugi kursami względem wiatru, nauka zwrotu na wiatr w formie 
uproszczonej. 
Zajęcia alternatywne: Pokaz filmu „Nauka podstaw żeglarstwa deskowego”, analiza 
magnetowidowa. 
Wiedza teoretyczna: Powstawanie wiatru pozornego, powstawanie siły aerodynamicznej, 
czynniki wpływające na jej wielkość 
Nabyte umiejętności: Opanowanie manewrów prostych. 
  
Ćwiczenia nr 5. 
Liczba godzin: 3 godz.  
Wymagana znajomość zagadnień: Wiedza i umiejętności zdobyte na ćwiczeniach nr 4. 
Problematyka ćwiczenia:   
Praktyka: Nauka szkolnego zwrotu na wiatr, doskonalenie pływania bajdewindem i 
fordewindem. 
Zajęcia alternatywne: Pokaz filmu o formach współzawodnictwa w żeglarstwie deskowym, 
analiza magnetowidowa. 
Wiedza teoretyczna: Podstawy locji śródlądowej. 
Nabyte umiejętności: Opanowanie żeglugi kursami względem wiatru. 
 
Ćwiczenia nr 6. 
Liczba godzin: 3 godz.  
Wymagana znajomość zagadnień: Wiedza i umiejętności zdobyte na ćwiczeniach nr 5. 
Problematyka ćwiczenia:   
Praktyka: Doskonalenie zwrotu na wiatr, nauka odpadania z bajdewindu do baksztagu, 
doskonalenie odpadania z bajdewindu do baksztagu. 
Zajęcia alternatywne: gry i zabawy z wykorzystaniem sprzętu windsurfingowego 
Wiedza teoretyczna: Opory pędnika, podstawy meteorologii. 
Nabyte umiejętności: Opanowanie zmian kursu deski z żaglem. 
 
Ćwiczenia nr 7. 
Liczba godzin: 3 godz.  
Wymagana znajomość zagadnień: Wiedza i umiejętności zdobyte na ćwiczeniach nr  6. 
Problematyka ćwiczenia:   
Praktyka: nauka szklonego zwrotu z wiatrem, nauka stophalsu. 
Zajęcia alternatywne: Omówienie systemu organizacji nauczania żeglarstwa deskowego w 
Polsce i na świecie, prezentacja filmowa dotycząca omawianego materiału. 
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Wiedza teoretyczna: Zapobieganie urazom powstającym przy uprawianiu żeglarstwa 
deskowego, hydrodynamiczna siła wyporu. 
Nabyte umiejętności: Opanowanie zwrotu na wiatr. 
 
Ćwiczenia nr 8. 
Liczba godzin: 3 godz.  
Wymagana znajomość zagadnień: Wiedza i umiejętności zdobyte na ćwiczeniach nr 7. 
Problematyka ćwiczenia:  
Praktyka: Doskonalenie szkolnego zwrotu z wiatrem, nauka zaawansowanej formy zwrotu z 
wiatrem. 
Zajęcia alternatywne: Pokaz filmu prezentującego zaawansowane formy windsurfingu. 
Wiedza teoretyczna: Powstawanie capsizingu i spin-outu. 
Nabyte umiejętności: Opanowanie zwrotu z wiatrem. 
 
Ćwiczenia nr 9. 
Liczba godzin: 3 godz.  
Wymagana znajomość zagadnień: Wiedza i umiejętności zdobyte na ćwiczeniach nr 8. 
Problematyka ćwiczenia:  
Praktyka: Doskonalenie zwrotu z wiatrem, nauka startu z plaży, postępowanie w sytuacjach 
awaryjnych. 
Nabyte umiejętności: Opanowanie manewrów złożonych. 
 
Ćwiczenia nr 10. 
Liczba godzin: 3 godz.  
Zaliczenie przedmiotu: Wykazanie się umiejętnością przygotowania deski z żaglem i 
wypłynięcia z portu, żeglowanie po wyznaczonej trasie, powrotu do portu. 
 
Wymagany ubiór do ćwiczeń: obuwie umożliwiające bezpieczne uczestnictwo w zajęciach 
(buty windsurfingowe lub tenisówki o miękkiej podeszwie), ubranie neoprenowe (pianka), 
przeciwsłoneczne nakrycie głowy – stosownie do charakteru zajęć i warunków 
atmosferycznych. 
 
Tematy zajęć 
 
Temat nr 1. 
Liczba godzin: 3 godz.  
Przygotowanie sprzętu do żeglugi, jego przenoszenie i zabezpieczanie, ćwiczenia oswajające 
z pędnikiem, ćwiczenia oswajające z kadłubem. podstawowe zasady bezpieczeństwa w 
uprawianiu żeglarstwa deskowego, budowa pędnika i kadłuba (nazewnictwo), sposoby 
określania kierunku i siły wiatru. 
 
Temat nr 2. 
Liczba godzin: 3 godz.  
Podnoszenie pędnika z wody, manewrowanie deską z wyluzowanym pędnikiem, start na 
halsie, podstawowe przepisy prawne regulujące uprawianie żeglarstwa deskowego, zasady 
sterowania deską za pomocą przemieszczania pędnika, pojęcia ostrzenia, odpadania. 
 
Temat nr 3. 
Liczba godzin: 3 godz.  
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żegluga halsem swobodnym, dryf kontrolowany, ostrzenie, odpadanie, żegluga kursami 
względem wiatru, kursy względem wiatru, pojęcia prawego i lewego halsu, wybierania i 
luzowania pędnika, przepisy prawa drogi, postępowanie w sytuacjach awaryjnych. 
 
Temat nr 4, 
Liczba godzin: 3 godz.  
Doskonalenie żeglugi kursami względem wiatru, nauka zwrotu na wiatr w formie 
uproszczonej, powstawanie wiatru pozornego, powstawanie siły aerodynamicznej, czynniki 
wpływające na jej wielkość. 
 
Temat nr 5  
Liczba godzin: 3 godz. 
Nauka szkolnego zwrotu na wiatr, doskonalenie pływania bajdewindem i fordewindem, 
podstawy locji śródlądowej. 
 
Temat nr 6. 
Liczba godzin: 3 godz.  
Doskonalenie zwrotu na wiatr, nauka odpadania z bajdewindu do baksztagu, doskonalenie 
odpadania z bajdewindu do baksztagu, opory pędnika, podstawy meteorologii. 
 
Temat nr 7. 
Liczba godzin: 3 godz.  
Nauka szklonego zwrotu z wiatrem, nauka stop halsu, zapobieganie urazom powstającym 
przy uprawianiu żeglarstwa deskowego, hydrodynamiczna siła wyporu. 
 
Temat nr 8. 
Liczba godzin: 3 godz.  
Doskonalenie szkolnego zwrotu z wiatrem, nauka zaawansowanej formy zwrotu z wiatrem, 
powstawanie capsizingu i spin-outu. 
 
Temat nr 9. 
Liczba godzin: 3 godz.  
Doskonalenie zwrotu z wiatrem, nauka startu z plaży, postępowanie w sytuacjach 
awaryjnych. 
 
Temat nr 10. 
Liczba godzin: 3 godz.  
Doskonalenie startu z plaży, postępowanie w sytuacjach awaryjnych 
Zaliczenie przedmiotu, klarowanie sprzętu na zakończenie obozu. 
 
 
 
Zaliczenie z żeglarstwa deskowego - Windsurfing – 

Oceny: 

Bardzo dobra –  

Praktyka: wykonanie manewrów  zwrotu na wiatr, i zwrotu z wiatrem na wyznaczonej 

trasie zaliczeniowej.  
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Wiedza teoretyczna: Powstawanie capsizingu i spin-outu, zasady bezpieczeństwa w 

prowadzeniu zajęć z żeglarstwa deskowego.   

Dobra –  

 Praktyka: wykonanie manewru  zwrotu na wiatr, zaprezentowanie pływania bajdewindem 

i fordewindem,  oraz manewru odpadania z bajdewindu do baksztagu.  

Wiedza teoretyczna: Podstawy locji śródlądowej, opory pędnika, podstawy meteorologii 

 

Dostateczna –   

Praktyka: żegluga halsem swobodnym, dryf kontrolowany, ostrzenie, odpadanie, żegluga 

kursami względem wiatru. 

Wiedza teoretyczna: Kursy względem wiatru, pojęcia prawego i lewego halsu, wybierania i 

luzowania pędnika, przepisy prawa drogi, postępowanie w sytuacjach awaryjnych. 

Ponadto: 
Uzyskanie oceny bardzo dobrej wymaga 100% obecności oraz aktywność na zajęciach; 
Uzyskanie oceny dobrej wymaga nie więcej niż 10% nieobecności oraz aktywność na 
zajęciach; 
Uzyskanie oceny dostatecznej wymaga nie więcej niż 20% nieobecności na zajęciach.  
 

Opracowała: dr Katarzyna Kucia   

 
 
 
 
 
  


