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Zakład Sport Wodnych – Instytut Sportu 
 
PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU: Żeglarstwo osób starszych, Kierunek 
Wychowanie Fizyczne, studia licencjackie stacjonarne, rok   
 
1.  CELE NAUCZANIA:  
♦ wyposażenie studentów w podstawową wiedzę i umiejętności z żeglarstwa jachtowego 

jako formy sportu, turystyki i rekreacji; 
♦ wdrażanie zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu żeglarskiego; 
♦ kształcenie u studentów kompetencji umożliwiających samodzielne prowadzenie 

jachtów nie wymagających posiadania uprawnień żeglarskich. 
 
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 na poziomie standardowym potwierdzona uzyskaniem zaliczenia I 
roku studiów. 
 
4.  LITERATURA OBOWIĄZKOWA: 

• Berkowski M i wsp. (2007): Manewrowanie jachtem żaglowym. Wyd. Alma Press 
Warszawa. 

• Kolaszewski A., Świdwiński P. (2007): Żeglarz jachtowy. Wyd. Alma Press 
Warszawa. 

• Ostrowski A. (1998): Żeglarstwo jachtowe - poradnik metodyczny. Biblioteka 
Trenera, COS Warszawa. 

 
5.  LITERATURA ZALECANA: 

• Kolaszewski A., Świdwiński P. (2003): Żeglarz i sternik jachtowy. Wyd. Alma Press 
Warszawa. 

• Ostrowski A. (2008): Sternik motorowodny. Wyd. Alma Press Warszawa. 
 
6.  PLAN I ORGANIZACJA ZAJĘĆ: 
Zajęcia obejmują 30 godziny ćwiczeń realizowanych w ramach obozu letniego na jachtach 
żaglowych typu: Omega, PX oraz kabinowych z silnikiem zaburtowym. Nauczanie 
zakończone jest zaliczeniem praktycznym. 
 
 
Ćwiczenia nr 1. 
Liczba godzin: 3 godz.  
Wymagana znajomość zagadnień: Umiejętność pływania na poziomie standardowym 
potwierdzona uzyskaniem zaliczenia I roku studiów. 
Problematyka ćwiczenia:  
Praktyka: Zapoznanie się z budową jachtu, wyposażeniem w sprzęt ratunkowy. Uczenie się  
przygotowania jachtu do wypłynięcia i klarowania jachtu po powrocie do portu. Uczenie się 
stawiania i zrzucania żagli (przy boi, pomoście, płynąc na wiosłach, płynąc na silniku 
zaburtowym). 
Węzły: Opanowanie węzłów niezbędnych do przygotowania jachtu do wypłynięcia 
(knagowy, ósemka, buchta).  
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Wiedza teoretyczna: Podstawowe części składowe jachtu i wyposażenia. 
Nabyte umiejętności: Umiejętność przygotowania jachtu do zajęć i sklarowania po 
zajęciach. 
 
Ćwiczenia nr 2. 
Liczba godzin: 3 godz.  
Wymagana znajomość zagadnień: Wiedza i umiejętności zdobyte na ćwiczeniach nr 1. 
Problematyka ćwiczenia:  
Praktyka: Umiejętności  i wiedza związane z bezpieczeństwem (zachowanie się na jachcie w 
porcie i w czasie żeglugi, używanie sprzętu ratowniczego, refowanie lub zrzucanie żagli w 
trudnych warunkach, manewr człowiek za burtą, wzywanie pomocy, zachowanie się po 
wywrotce, zalaniu, uszkodzeniu jachtu, sposoby wzywania pomocy). 
Węzły: Związane z bezpieczeństwem (ratowniczy, refowy). 
Wiedza teoretyczna: Zjawiska meteorologiczne, szczególnie wskazujące na nagłe 
pogorszenie się pogody. Postawy teorii żeglowania -  stateczność jachtu. 
Nabyte umiejętności: Umiejętność reagowania na panujące warunki i stosownego 
przygotowania się do żeglugi. 
 
Ćwiczenia nr 3. 
Liczba godzin: 3 godz.  
Wymagana znajomość zagadnień: Wiedza i umiejętności zdobyte na ćwiczeniach nr 2. 
Problematyka ćwiczenia:  
Praktyka: Ćwiczenia umiejętności wypłynięcia z portu i powrotu na wiosłach lub silniku, 
ćwiczenia umiejętności żeglowania na wprost i zmiany kursów względem wiatru w obrębie 
danego halsu.  
Węzły: Opanowanie węzłów niezbędnych do cumowania jachtu i do klarowania po powrocie 
(cumowniczy  zwykły, żeglarski, rożkowy, kotwiczny). 
Wiedza teoretyczna: Zachowanie się jachtu na postoju i w czasie żeglugi (stateczności, 
zrównoważenie, nawietrzność, zawietrzność). 
Nabyte umiejętności: Umiejętność wypłynięcia z portu, podniesienia żagli, żeglowania 
zadanym kursem, powrotu do portu na wiosłach lub silniku. 
 
Ćwiczenia nr 4. 
Liczba godzin: 6 godz.  
Wymagana znajomość zagadnień: Wiedza i umiejętności zdobyte na ćwiczeniach nr 3. 
Problematyka ćwiczenia:  
Praktyka: Ćwiczenia umiejętności zwrotu przez sztag i zwrotu przez rufę. 
Wiedza teoretyczna: Postawy teorii żeglowania: powstawanie siły aerodynamicznej na 
żaglach i hydrodynamicznej na podwodnej części kadłuba. 
Nabyte umiejętności: Umiejętność żeglowania zadanym kursem i wykonywania zwrotów 
przez sztag i rufę. 
  
Ćwiczenia nr 5. 
Liczba godzin: 3 godz.  
Wymagana znajomość zagadnień: Wiedza i umiejętności zdobyte na ćwiczeniach nr 4. 
Problematyka ćwiczenia:   
Praktyka: Umiejętności dopłynięcia do boi, kotwicowiska, plaży i odpłynięcia od boi, 
kotwicowiska, plaży z wykorzystaniem stosownie do warunków silnika zaburtowego, żagli 
lub wioseł.  
Wiedza teoretyczna: Prawo drogi na akwenie żeglownym. 
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Nabyte umiejętności: Umiejętność dopłynięcia i wypłynięcia stosownie do rodzaju brzegu i 
jego wyposażenia.  
 
Ćwiczenia nr 6. 
Liczba godzin: 3 godz.  
Wymagana znajomość zagadnień: Wiedza i umiejętności zdobyte na ćwiczeniach nr 5. 
Problematyka ćwiczenia:   
Praktyka: Ćwiczenie manewru „człowiek za burtą”. 
Wiedza teoretyczna: Wykonywanie manewru „człowiek za burtą” 
Nabyte umiejętności: Pełnienie wyznaczonej funkcji w czasie wykonywania manewru 
człowiek za burtą przez prowadzącego jacht. 
 
Ćwiczenia nr 7. 
Liczba godzin: 3 godz.  
Wymagana znajomość zagadnień: Wiedza i umiejętności zdobyte na ćwiczeniach nr 6. 
Problematyka ćwiczenia:  
Praktyka: Organizacja i udział w rejsie turystycznym. 
Wiedza teoretyczna: Umiejętność korzystania z locji śródlądowej, zarządzeń i informatorów 
lokalnych, przewodników oraz map). 
Nabyte umiejętności: Umiejętność organizacji mni-rejsu z dopłynięciem do zadanego 
miejsca. 
 
Ćwiczenia nr 8. 
Liczba godzin: 3 godz.  
Wymagana znajomość zagadnień: Wiedza i umiejętności zdobyte na ćwiczeniach nr 7. 
Problematyka ćwiczenia:  
Praktyka: Umiejętności związane z awarią jachtu w czasie żeglowania, wykorzystanie 
poznanych umiejętności i wiedzy do ćwiczeń zadaniowych. 
Wiedza teoretyczna: Sposoby postępowania po awarii jachtu. 
Nabyte umiejętności: Umiejętność żeglowania po wyznaczonych obszarach akwenu. 
 
Ćwiczenia nr 9. 
Liczba godzin: 3 godz.  
Zaliczenie ćwiczeń: Wykazanie się umiejętnością przygotowania jachtu i wypłynięcia z 
portu, żeglowania po wyznaczonej trasie, powrotu do portu i sklarowania jachtu nie 
wymagającego posiadania patentów żeglarskich (zaliczenie na wybranym przez studenta 
jachcie używanym w szkoleniu). 
 
Wymagany ubiór do ćwiczeń: Strój do pływania, obuwie umożliwiające bezpieczne 
uczestnictwo w zajęciach, dres sportowy lub sztormiak, chroniące od słońca i deszczu 
nakrycie głowy – stosownie do charakteru zajęć i warunków atmosferycznych. 
Zalecany ubiór do ćwiczeń: ubranie neoprenowe (pianka). 
 
 
Tematy zajęć 
 
Temat nr 1. 
Liczba godzin: 3 godz.  
Budowa jachtu, wyposażenie w sprzęt ratunkowy. Przygotowanie jachtu do wypłynięcia i 
klarowanie jachtu po powrocie do portu. Stawianie i zrzucanie żagli (przy boi, pomoście, 
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płynąc na wiosłach, płynąc na silniku zaburtowym).Węzły niezbędne do przygotowania 
jachtu do wypłynięcia, (knagowy, ósemka, buchta).  
 
Temat nr 2. 
Liczba godzin: 3 godz.  
Bezpieczeństwo na jachcie (zachowanie się  na jachcie na postoju i w czasie żeglugi, 
używanie sprzętu ratowniczego, refowanie lub zrzucanie żagli w trudnych warunkach, 
wzywanie pomocy, zachowanie się po wywrotce, zalaniu, uszkodzeniu jachtu, sposoby 
wzywania pomocy). Zjawiska meteorologiczne wskazujące na nagłe pogorszenie się pogody. 
Stateczność jachtu. 
 
Temat nr 3. 
Liczba godzin: 3 godz.  
Wypłynięcia z portu i powrót na wiosłach lub silniku, żeglowanie na wprost, kursów w 
względem wiatru w obrębie danego halsu. Węzły niezbędne do cumowania jachtu i do 
klarowania po powrocie (cumowniczy zwykły, żeglarski, rożkowy, kotwiczny). 
Zachowanie się jachtu na postoju i w czasie żeglugi (stateczności, zrównoważenie, 
nawietrzność, zawietrzność). 
 
Temat nr 4. 
Liczba godzin: 3 godz.  
Zwrot przez sztag. Powstawanie siły aerodynamicznej na żaglach i hydrodynamicznej na 
podwodnej części kadłuba. 
 
Temat nr 5.  
Liczba godzin: 3 godz. 
Zwrot przez rufę. Prawo drogi na akwenie żeglownym. 
 
Temat nr 6. 
Liczba godzin: 3 godz.  
Dopłynięcia do boi, kotwicowiska, plaży i odpłynięcia od boi, kotwicowiska, plaży z 
wykorzystaniem stosownie do warunków silnika zaburtowego, żagli lub wioseł 
 
Temat nr 7. 
Liczba godzin: 3 godz.  
Manewr człowiek za burtą. Węzły związane z bezpieczeństwem (ratowniczy, refowy). 
 
Temat nr 8. 
Liczba godzin: 3 godz.  
Rejs turystyczny, korzystanie z locji śródlądowej, zarządzeń lokalnych, przewodników, map 
itp. do przygotowania i realizacji rejsu. 
 
Temat nr 9. 
Liczba godzin: 3 godz.  
Awaria jachtu w czasie żeglugi, sposoby naprawy lub zabezpieczenia i powrotu do portu, 
wykorzystanie poznanych umiejętności i wiedzy w praktyce żeglarskiej. 
 
Temat nr 10.  
Liczba godzin: 3 godz.  
Zaliczenia, klarowanie sprzętu na zakończenie obozu. 
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Żeglarstwo  

Ocena: bardzo dobra   

Praktyka: Sprawne przygotowanie jachtu i wypłynięcie z portu, żeglowanie najkrótszą drogą 

po wyznaczonej trasie, robiąc dobrze niezbędną ilość zwrotów przez sztag i rufę, trzymanie 

kursu w bejdewindzie, półwietrze, baksztagu z odpowiednim ustawieniem żagli i balastu,  

powrót do portu i sklarowanie jachtu nie wymagającego do jego prowadzenia patentów 

żeglarskich. Umiejętność wykonania 3  węzłów cumowniczych oraz 6 niezbędnych w 

taklowaniu i roztaklowaniu jachtu. 

Wiedza teoretyczna: Zasady bezpieczeństwa w żegludze jachtem, znajomość budowy jachtu, 

pojęć związanych z teorią żeglowania i manewrowania, niebezpiecznych dla żeglugi zjawisk 

meteorologicznych. 

Ocena: dobra 

Praktyka: Przygotowanie jachtu i wypłynięcie z portu, żeglowanie po wyznaczonej trasie, 

robiąc poprawnie zwroty przez sztag i rufę w ilości o 2 więcej niż jest to niezbędne, trzymanie 

kursu w bejdewindzie, półwietrze, baksztagu z odpowiednim ustawieniem żagli i balastu,  

powrót do portu i sklarowanie jachtu nie wymagającego do jego prowadzenia patentów 

żeglarskich. Umiejętność wykonania 2 węzłów cumowniczych, oraz 4 niezbędnych w 

taklowaniu i roztaklowaniu jachtu. 

Wiedza teoretyczna: Zasady bezpieczeństwa w żegludze jachtem, znajomość budowy jachtu, 

podstawowych pojęć związanych z teorią żeglowania i manewrowania, niebezpiecznych dla 

żeglugi zjawisk meteorologicznych. 

Ocena: dostateczna   

Praktyka: Przygotowanie jachtu i wypłynięcie z portu, żeglowanie po wyznaczonej trasie, 

robiąc zwroty przez sztag i rufę w ilości o 4 i więcej niż jest to niezbędne, trzymanie kursu w 

bejdewindzie, półwietrze, baksztagu z nieodpowiednim ustawieniem żagli i balastu, powrót 

do portu i sklarowanie jachtu nie wymagającego do jego prowadzenia patentów żeglarskich. 

Umiejętność wykonania 2 węzłów cumowniczych, oraz 4 niezbędnych w taklowaniu i 

roztaklowaniu jachtu. 

Wiedza teoretyczna: Zasady bezpieczeństwa w żegludze jachtem, znajomość budowy jachtu, 

niebezpiecznych dla żeglugi zjawisk meteorologicznych. 

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; 
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Uzyskanie oceny dostatecznej wymaga nie więcej niż 20% nieobecności na zajęciach.  

 
Opracował: dr Andrzej Ostrowski 


