
Instytut Nauk o Sporcie  

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego na kierunku kultura fizyczna osób starszych 

2021/2022 - zestaw 1 

 

1. Miejsce pływania w aktywności osób starszych, scharakteryzuj i omów jego rolę. 

2. W jakim zakresie warunki środowiska wodnego oddziaływają na szybkość nauczania-

uczenia się pływania u osób w starszym wieku? 

3. W jakim zakresie wiek jest determinantą w uczeniu się pływania. Scharakteryzuj 

uczenie się pływania w poszczególnych okresach rozwoju osobniczego. 

4. Które cechy somatyczne i motoryczne sprzyjają, a które utrudniają uczenie się pływania 

u osób starszych, wymień i uzasadnij. 

5. Stosowanie przyborów w nauczaniu pływania – wymień i uzasadnij stosowanie 

w różnych grupach umiejętnościowych i wiekowych. 

6. Zasady bezpiecznego nauczania pływania – wymień miejsca do nauczania pływania i ich 

zabezpieczenie w kontekście wieku osób. 

7. Kolejność nauczania poszczególnych technik pływania sportowego u osób starszych – 

uzasadnij.  

8. Rola ćwiczeń w wodzie w działaniach rehabilitacyjnych, wymień i podaj przykłady 

u osób starszych. 

9. Umiejętności w pływaniu, a możliwości samoratowania i udzielania pomocy tonącym, 

wymień i podaj przykłady u osób starszych. 

10. Oddychanie w pływaniu, scharakteryzuj jego rolę i miejsce w umiejętnościach pływania 

poszczególnymi sposobami pływania u osób w wieku starszym. 

11. Scharakteryzuj możliwości wykorzystania umiejętności w pływaniu u osób starszych. 

12. Rodzaje ćwiczeń i form zajęć w wodzie stosowane w kształtowaniu i podtrzymaniu 

sprawności, zdolności kondycyjnych i zdrowia w ofertach szkółek pływania i fitness 

klubów dla osób starszych. 

13. Elementy wspólne i różnicujące w technice podstawowych uderzeń w tenisie, 

badmintonie, squashu i tenisie stołowym. Wyjaśnij zasady i metody nauczania tych 

elementów. 

14. Ćwiczenia metodyczne w nauczaniu podstawowych uderzeń w jednej z wybranych 

dyscyplin  Racketlonu – podaj formy zasady i metody nauczania. 

15. Czynniki determinujące wynik i ich znaczenie w selekcji do jednej z wybranych 

dyscyplin  Racketlonu u osób starszych.   

16. Analiza poziomu wybranych cech somatycznych w optymalizowaniu skuteczności 

działania w jednej z wybranych dyscyplin Racketlonu u osób starszych. 

17. Tenis, jako zjawisko sportu globalnego w kontekście współzawodnictwa osób starszych 

i systemu organizacji dyscypliny. 

18. Optymalizowanie skuteczności działania w kontekście poziomu sprawności fizycznej 

osób starszych w wybranej dyscyplinie Racketlonu. 

19. Różnice i elementy wspólne forhendu i bekhendu w tenisie. Opisz metody i formy 

nauczania. 



20. Czynniki wspólne i różnicujące taktyki gry pojedynczej i podwójnej w tenisie u osób 

starszych. 

21. Rola wybranych cech somatycznych i sprawności fizycznej osób starszych w jednej 

z wybranych dyscyplin (tenis, squash, tenis stołowy i badminton). 

22. Przedstaw szczegółowy podział techniki piłki nożnej.  

23. Przedstaw technikę wykonania, podaj metodykę nauczania i wskaż najczęstsze błędy 

w nauczaniu wybranego zwodu przy prowadzeniu piłki. 

24. Definicja systemu gry. Scharakteryzuj system 1-4-3-3 (struktura, zalety i wady). 

25. Podaj przykłady ćwiczeń w nauczaniu dryblingu w formie zabawowej, zadaniowej, 

ścisłej, fragmentów gry oraz w grach. 

26. Wymień i opisz metody kształtowania szybkości w piłce nożnej. 

27. Dokonaj charakterystyki Koordynacyjnych Zdolności Motorycznych. 

28. Omów rozwój wytrzymałości w ontogenezie oraz jej rolę w wieku starszym.  

29. Wymień i scharakteryzuj metody i formy w nauczaniu techniki piłki nożnej. 

30. Wymień i scharakteryzuj metody i formy treningowe. 

31. Podaj strukturę czasową i opisz jej składowe w systemie szkolenia piłki nożnej. 

32. Scharakteryzuj fazy gry występujące w piłce nożnej. 

33. Definicja systemu gry w piłce nożnej. Scharakteryzuj system 1-4-4-2 w linii (struktura, 

zalety i wady).  

34. Piłka nożna. Rozrysuj i opisz 4 ćwiczenia w nauczaniu i doskonaleniu techniki uderzeń 

piłki (po 1 ćwiczeniu w formie zabawowej, ścisłej, fragmentów gry, w formie gry). 

35. Piłka ręczna. Systematyka oraz analiza wykonania wybranych elementów techniki gry. 

36. Metodyka nauczania wybranych elementów technik gry w piłce ręcznej. 

37. Rodzaje i odmiany ataku szybkiego w piłce ręcznej. Zasady postepowania. 

38. Podstawowe ustawienia drużyny w ataku pozycyjnym w piłce ręcznej. Charakterystyka 

pozycji gry w nawiązaniu do predyspozycji somatycznych, zdolności motorycznych 

i umiejętności technicznych. 

39. Zasady rozgrywania ataku pozycyjnego oraz podstawowe zagrania (zachowania) 

taktyczne w ataku pozycyjnym w piłce ręcznej. 

40. Systemy bronienia w piłce ręcznej. Rodzaje obrony i zasady postępowania zawodników 

w zależności od przyjętego sposobu bronienia. 

41. Metodyka nauczania wybranych elementów taktyki gry w piłce ręcznej. 

42. Bramkarz w piłce ręcznej – przedstaw charakterystykę gry na tej pozycji. 

43. Sposób postępowania w nauczaniu elementów techniki gry w piłkę ręczną (nauczanie 

nowej czynności ruchowej). 

44. Tendencje rozwojowe w piłce ręcznej (przepisy, taktyka, technika, motoryka). 

45. Zasady wykonywania zwodów ciałem w piłce ręcznej. 
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1. Ogólne zadania gimnastyki podstawowej realizowanej w ramach szkolnego 

wychowania fizycznego, zajęć dla seniorów (słownictwo i systematyka). 

2. Technika wykonania oraz metody nauczania ćwiczeń gimnastycznych na przykładzie 

wybranych zadań ruchowych w poszczególnych konkurencjach gimnastycznych. 

3. Elementarne ćwiczenia gimnastyki podstawowej (zwinnościowe, akrobatyczne, 

w zwisach, podporach oraz równoważne), możliwe do realizacji z osobami starszymi. 

4. Wykorzystanie różnych rodzajów gimnastyki w procesie kształtowania ogólnej 

sprawności fizycznej – omówienie wybranych zadań ruchowych wraz z oddziaływaniem 

na wybrane komponenty sprawności fizycznej u osób starszych. 

5. Zasady budowy lekcji gimnastyki (zajęcia z gimnastyki podstawowej) na przykładzie 

wybranego tematu.  

6. Charakterystyka i podział sportów gimnastycznych.  

7. Wymień metodykę nauczania biegów sprinterskich oraz omów metodę kształtowania 

szybkości oraz rozwój w ontogenezie (ze szczególnym akcentem na osoby starsze). 

8. Przedstaw wspólne elementy techniki rzutów, jakie występują rodzaje rozbiegu? Jakie 

siły są wykorzystywane w rzutach? 

9. Wymień i omów różnice pomiędzy chodem sportowym a biegiem, zasady sędziowania 

w chodzie sportowym oraz biegach średnich i długich (miejsce startu, komendy itd.). 

10. Wymień metody oraz metodykę kształtowania wytrzymałości. Omów zasadę 

przygotowania specjalnego w biegach średnich. 

11. Podaj klasyczne dystanse biegów średnich i długich. Wymień i omów zabawy 

wytrzymałościowe i zabawy biegowe oraz wskaż ich główne zadania. 

12. Omów rozwój wytrzymałości i wydolności tlenowej w ontogenezie oraz ich rolę 

w wieku starszym.  

13. Wymień metody treningu wytrzymałości siłowej i omów jedną z nich. 

14. Wymień metody treningu ukierunkowane na rozwój masy mięśniowej i omów jedną 

z nich. 

15. Wymień metody treningu siły maksymalnej i omów jedną z nich. 

16. Wymień cele i sposoby kontroli efektów treningu siłowego u osób starszych. 

17. Wskaż i omów predyspozycje oraz wiodące zdolności motoryczne w tańcu sportowym. 

18. Które ze znanych metod nauczania wykorzystuje się w zajęciach tanecznych 

z osobami starszymi. 

19. Wymień i opisz testy pośrednie do oceny wytrzymałości i wydolności tlenowej. Opisz, 

w jaki sposób można określać intensywność biegu. 

20. Wymień podobieństwa i różnice w metodyce nauczania oraz technice w skokach 

lekkoatletycznych. Wyjaśnij, co to jest skoczność.  



21. Wymień grupy /systematykę/ ćwiczeń skocznościowych oraz omów ich zastosowanie 

u osób starszych. 

22. Które zdolności motoryczne są wiodące dla miotacza i jak je kształtujemy? Wymień 

predyspozycje charakterystyczne dla konkurencji rzutnych. 

23. Wymień klasyczne dystanse sprinterskie oraz wskaż predyspozycje do poszczególnych 

grup konkurencji.  

24. Omów celowość stosowania sprzętu zastępczego w opanowaniu techniki rzutów, 

a także ich przydatności w kształtowaniu sprawności u osób starszych. 

25. Gry uproszczone w piłce siatkowej - podaj cel stosowania, omów korzyści (walory) 

edukacyjne gier uproszczonych, opisz przykład gry, wymień zdolności motoryczne 

kształtowane podczas gier uproszczonych. 

26. Gry szkolne w piłce siatkowej - podaj cel stosowania, omów korzyści (walory) 

edukacyjne gier szkolnych, opisz przykład gry, wymień zdolności motoryczne 

kształtowane podczas gier szkolnych. 

27. Metodyka nauczania umiejętności technicznych w piłce siatkowej. 

28. Wymień podstawowe metody i formy nauczania stosowane na zajęciach z osobami 

starszymi, opisz przykład nauczania wybranego elementu techniki (odbicia oburącz lub 

zagrywka), opisz przykładowe 3 ćwiczenia nauczające, uszeregowane zgodnie z zasadą 

stopniowania trudności. 

29. Mini-siatkówka - wymień specyficzne przepisy gry, opisz system rywalizacji 

w rozgrywkach SZS (szkoły) oraz rozgrywkach PZPS (kluby sportowe), wymień korzyści 

(walory) edukacyjne systemu rywalizacji w mini-siatkówce. 

30. Obrona w piłce siatkowej - wymień podstawowe systemy, warianty blokowania oraz 

asekuracji bloku, wymień zdolności motoryczne warunkujące skuteczność obrony, 

opisz podstawy metodyki kształtowania tych zdolności u dzieci i młodzieży. 

31. Atakowanie w piłce siatkowej - wymień podstawowe systemy i warianty atakowania, 

wymień zdolności motoryczne warunkujące skuteczność atakowania, opisz podstawy 

metodyki kształtowania tych zdolności u dzieci i młodzieży. 

32. Metodyka nauczania umiejętności technicznych - wymień metody, formy i zasady 

dydaktyczne stosowane w nauczaniu koszykówki, opisz sposób nauczania wybranego 

elementu technicznego, podaj przykładowe 3 ćwiczenia według stopniowania  

trudności. 

33. Podania piłki - wymień rodzaje podań uwzględniając metodykę nauczania, wyjaśnij 

specyfikę podań w koszykówce w zależności od sytuacji boiskowej (wybór podania ze 

względu na specyfikę gry obrońców, odległość celu podania). 

34. Rodzaje rzutów w koszykówce - techniczne zasady rzutu pozycyjnego, rzutu w biegu 

i rzutu w wyskoku, opis techniki poszczególnych rzutów i przykładowe ćwiczenia 

potrzebne do nauczania rzutów oraz ich doskonalenia. 

35. Technika kozłowania piłki, zmiany kierunku kozłowania piłki, kiedy kozłujemy ręką 

prawą a kiedy lewą, co to jest ballhandling? 



36. Nauczanie taktyki zespołowej w piłce siatkowej - wymień etapy nauczania taktyki 

zespołowej, opisz podstawowe działania zawodników poszczególnych specjalizacji 

taktycznych (wystawiający, przyjmujący, środkowy, atakujący, libero). 

37. Taktyka indywidualna i taktyka zespołowa w piłce siatkowej - podaj definicję taktyki 

indywidualnej oraz taktyki zespołowej, opisz praktyczne przykłady działań z zakresu 

taktyki indywidualnej oraz taktyki zespołowej (wystawianie, atak i obrona) 

u początkujących). 

38. Wystawianie w piłce siatkowej: opisz metodykę nauczania, wymień koordynacyjne 

zdolności motoryczne sprzyjające umiejętności wystawiania i uzasadnij ich wpływ na 

umiejętność wystawiania. 

39. Zbicie tenisowe w piłce siatkowej - wymień fazy (części) czynności atakowania, opisz 

metodykę nauczania, wymień zdolności motoryczne sprzyjające efektywności 

atakowania, opisz błędy w technice zbicia przyczyniające się do urazów i kontuzji.  

40. Nawyk ruchowy - podaj definicję nawyku ruchowego, omów podstawowe zalecenia 

metodyczne oraz podaj przykłady ćwiczeń dla poszczególnych faz kształtowania 

nawyku (generalizacja, koncentracja, automatyzacja). 

41. Zdolności motoryczne a efektywność nauczania techniki w piłce siatkowej - omów 

związek wybranych zdolności motorycznych z techniką siatkarską, podaj podstawowe 

predyspozycje (podłoże biologiczne) tych zdolności, opisz podstawowe zasady treningu 

plyometrycznego. 

42. Zbiórka piłki z tablicy bronionej i atakowanej, zasłona, zastawienie w koszykówce: 

opisz poszczególne elementy, kiedy i jak należy je wykoywać zgodnie z zasadami 

techniki i przepisów gry. 

43. Szybki atak w koszykówce - organizacja szybkiego ataku, składowe szybkiego ataku, 

rozgrywanie przewag liczbowych, ćwiczenia nauczające i doskonalące szybki atak, 

zadania poszczególnych zawodników. 

44. Atak pozycyjny w koszykówce specjalizacje taktyczne poszczególnych zawodników 

z uwzględnieniem ich predyspozycji somatycznych, motorycznych oraz psychicznych. 

Podstawowe sposoby uwalniania się od przeciwnika w grze. 

45. Zdolności motoryczne - ich kształtowanie z uwzględnieniem specyfiki gry 

w koszykówkę, poziom zdolności motorycznych i ich związek z nauczaniem techniki 

oraz skutecznością gry w ataku i obronie. 

 

 

 

 

 

 


