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1. Przedstaw rolę nauczyciela WF w kształtowaniu pozytywnej postawy wobec kultury 

fizycznej.  

2. W jakie role pełni nauczyciel WF lub trener pracując z młodzieżą?  

3. Wymień główne nurty pedagogiczne XX wieku i porównaj dwa z nich.  

4.  Opisz ogniwa procesu kształcenia.  

5. Opisz jej powstanie KEN, jej pracę oraz wkład we współczesny system oświaty.  

6. Zdefiniuj i porównaj podstawowe pojęcia pedagogiczne.  

7. Scharakteryzuj rozwój szkolnictwa w XX wieku.  

8. Opisz przemiany rodziny w XX wieku i ich wpływ na współczesne relacje rodzinne.  

9. Porównaj rodzinę średniowieczno-renesansową i wiktoriańską.  

10. Charakterystyka sytuacji w ujęciu Tomaszewskiego. Omów zagadnienie sytuacji 

trudnych, normalnych i optymalnych.  

11. Pojęcie stresu w oparciu o koncepcje Hansa Selyego, Richarda Lazarusa. 

12. Strategie radzenia obie ze stresem na podstawie koncepcji Richarda Lazarusa.  

13. Style radzenia sobie ze stresem Endlera i Parkera. 

14. Pojęcie emocji – rodzaje, rola emocji, emocje podstawowe wg Paula Ekmana. 

15. Charakterystyka potrzeb w ujęciu Abrahama Maslowa. Zilustruj zagadnienie  

odnosząc się do osób w wieku senioralnym. 

16. Motywacja - pojęcie motywacji zewnętrznej, wewnętrznej oraz motywacja 

osiągnięć.  

17. Pojęcie temperamentu w ujęciu Iwana Pawłowa. 

18. Pojęcie temperamentu w ujęciu Jana Strelaua. 

19. Techniki wywierania wpływu opisane przez Roberta Cialdiniego. 

20. Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja – wyjaśnij zagadnienia w odniesieniu do  

seniorów. Stereotypy dotyczące osób starszych w kontekście aktywności fizycznej. 

21. Osobowość w ujęciu Zygmunda Freuda i Hansa Eysencka. Koncepcja Wielkiej Piątki  

Paula Costy i Roberta McCrae'a. 

22. Postawy – komponenty, kształtowanie. Postawy osób starszych względem 

aktywności fizycznej. 

23. Wyjaśnij zagadnienia: wrażenia, spostrzeżenia, wyobrażenia. 

24. Uwaga – omów rodzaje, funkcje i cechy uwagi. 

25. Pamięć – omów rodzaje pamięci, wyjaśnij na czym polega zapamiętywanie,  

przechowywanie, odtwarzanie, rozpoznawanie i zapominanie. 

26. Wyjaśnij na czym polega warunkowanie klasyczne. Odwołaj się do  

eksperymentu ilustrującego warunkowanie klasyczne. 

27. Wyjaśnij na czym polega warunkowanie instrumentalne. Odwołaj się do  

eksperymentu ilustrującego warunkowanie instrumentalne.  



28. Myślenie – omów poszczególne operacje myślowe. 

29. W jakich formach może przejawiać się uczestnictwo w kulturze fizycznej i jakie 

właściwości osobnicze determinują dostęp do nich? 

30. Jakie wartości ciała są obecnie najczęściej motywem aktywności w dziedzinie 

kultury fizycznej? Scharakteryzuj je. 

31. Jakie funkcje – zdaniem Z. Gilewicza - spełnia aktywność fizyczna w poszczególnych 

okresach życia? Opisz wybraną. 

32. Dlaczego wychowanie fizyczne zajmuje kluczowe (a nie szeregowe) miejsce 

w systemie kultury fizycznej? 

33. Wymień i scharakteryzuj cele współczesnej, humanistycznej koncepcji wychowania 

fizycznego. 

34. Wobec jakiego rodzaju deficytów w życiu współczesnego człowieka rekreacja 

fizyczne spełnia funkcję kompensacyjną? 

35. Wymień i scharakteryzuj powody podejmowania aktywności fizycznej 

z perspektywy historycznej? 

36. Czym różni się sport rozumiany autotelicznie od sportu rozumianego 

instrumentalnie? 

37. Jaka powinna być prawidłowa struktura zajęć ruchowych. 

38. Proszę omówić na przykładzie seniorów, korzyści i zagrożenia wynikające 

z aktywności fizycznej lub jej braku.  

39. Jaki jest rodowód i znaczenie aktywności człowieka w kulturze fizycznej w świetle 

jej kryteriów? 

40. Proszę omówić zasady ściśle związane z kształtowaniem nawyku ruchowego. 

41. Proszę omówić zasady opracowane przez Z. Żukowską w kontekście zajęć 

ruchowych prowadzonych z osobami starszymi. 

42. Które z zasad doboru treści oraz kształcenia i wychowania St. Strzyżewskiego 

powinny być preferowane w pracy z seniorami i dlaczego? 

43. Jakie zasady powinny być uwzględnione w budowie zajęć ruchowych? 

44. Na czym polega organizacja zajęć ruchowych w warunkach terenowych w różnych 

porach roku? 

45. Omów motywy podejmowania aktywności fizycznej przez seniorów w kontekście 

wybranych wartości ciała. 
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1. Porównaj wychowanie średniowieczne z wychowaniem w starożytności. 

2. Antypedagogika a pedagogika Janusza Korczaka, opisz założenia i wskaż podobieństwa 

i różnice.   

3. Przedstaw podział metod dydaktycznych wg Okonia.  

4. Wymień znane Ci metody dydaktyczne stosowane w pedagogice sportu, podaj przykład 

ich zastosowania.   

5. Poszczególne epoki historyczne wnosiły swój wkład w rozwój myśli pedagogicznej 

i urządzanie oświaty. Wskaż we współczesnych systemach edukacyjnych przykładowe 

elementy, które stanowią rozwinięcie idei pedagogicznych wybranych epok (np. idei 

renesansu, oświecenia, wieku XIX).  

6. Uzasadnij tezę, że współczesna szkoła łączy w sobie model szkoły tradycyjnej 

z elementami pedagogicznego progresywizmu (szkół alternatywnych). Podaj przykłady 

znanych Ci szkół alternatywnych.  

7. Przedstaw aksjologiczne podstawy procesu wychowania. Możesz skoncentrować swoją 

wypowiedź na zagadnieniach wychowania moralnego, estetycznego, poznawczego, 

fizycznego.  

8. Podaj przykłady współczesnych problemów pedagogicznych (edukacyjnych) 

w poszczególnych dziedzinach wychowania (problemy wychowania moralnego, 

poznawczego, estetycznego, fizycznego).  

9. Zdefiniuj pojęcie wykluczenia społecznego. Podaj przykłady tego zjawiska wraz 

z propozycją działań profilaktycznych.  

10. Wyjaśnij pojęcie algorytmu i heurystyki. 

11. Czym jest iloraz inteligencji. Opisz inteligencję emocjonalną wg Daniela Golemana. 

Jakie znaczenie ogrywa w pracy z osobami w wieku senioralnym.  

12. Znaczenie terminu empatia. Znaczenie empatii w pracy z osobami w wieku  

senioralnym. 

13. Opisz interwencję kryzysową.  

14. Wyjaśnij na czym polega wsparcie społeczne. 

15. Osobowość animatora kultury fizycznej osób starszych. 

16. Mindfulness. Znaczenie treningu uważności dla dobrostanu osób starszych. 

17. Aktywność fizyczna, jako sposób na spowolnienie niekorzystnych zamian 

funkcjonowania psychofizycznego osób starszych. 

18. Aktywność fizyczna, jako droga zyskania poczucia bezpieczeństwa przez osoby starsze. 

19. Techniki relaksacyjne, zastosowanie relaksacji podczas zajęć z osobami w wieku 

senioralnym. 

20. Zarzadzanie czasem przez osoby starsze. Wyznaczanie celów wg metody SMART. 



21. Czym jest proces porozumiewania się? Scharakteryzuj pojęcia: transakcja i interakcja, 

a także opisz rodzaje interakcji. 

22. Wymień i scharakteryzuj elementy procesu komunikowania. 

23. Wymień i scharakteryzuj sposoby i formy porozumiewania się. 

24. Wymień i opisz grupy sygnałów w komunikacji niewerbalnej. 

25. Wymień i scharakteryzuj funkcje komunikacji niewerbalnej. 

26. Omów różnice pomiędzy komunikowaniem werbalnym i niewerbalnym. 

27. Wymień i scharakteryzuj zasady poprawnej komunikacji a także czynniki wpływające 

na rozmowę. 

28. Jakie są związki rehabilitacji ruchowej z pozostałymi formami kultury fizycznej? 

29. Wymień i scharakteryzuj funkcje rekreacji ruchowej. 

30. Wymień i scharakteryzuj kryteria kultury fizycznej. 

31. Czym wyróżnia się rekreacji fizyczna na tle pozostałych form kultury fizycznej? 

32. Co należałoby wziąć pod uwagę oceniając poziom kultury fizycznej jednostki? 

33. Z realizacją jakich wartości ciała kojarzą się rekreacja fizyczna i sport? 

34. Z realizacją jakich wartości kojarzą się rekreacji fizyczna i rehabilitacja ruchowa? 

35. Jakie cele stawia się obecnie przed szkolnym wychowaniem fizycznym? 

36. Przytocz dowolną definicję kultury fizycznej i wskaż, jakie atrybuty (właściwości) 

przypisywane kulturze fizycznej są w niej wyeksponowane? 

37. Które z form prowadzenia zajęć ruchowych umożliwiają dostosowanie intensywności 

ćwiczeń do możliwości ćwiczących i dlaczego? 

38. W jaki sposób instruktor może poprawiać efektywność zajęć ruchowych z seniorami? 

39. Co powinien uwzględniać instruktor zajęć ruchowych planując pracę z osobami 

starszymi? 

40. Proszę omówić style kierowania w pracy instruktora zajęć ruchowych i wskazać 

najlepsze rozwiązanie. 

41. Proszę omówić typologię nauczycieli-instruktorów wg Z. Żukowskiej. 

42. Jakie są możliwości wykorzystania metod przekazywania wiadomości w czasie zajęć 

ruchowych z seniorami? 

43. Jakie czynniki warunkują dobór właściwej metody nauczania ruchu? 

44. Jakie działania powinien podjąć instruktor, aby zapewnić bezpieczeństwo ćwiczącym 

podczas zajęć ruchowych? 

45. Jakimi wskazaniami powinien się kierować instruktor prowadzący zajęcia ruchowe 

z osobami w starszym wieku? 

 

 


