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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Podstawy strzelectwa sportowego. 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Basics of sport shooting 

Kierunek studiów  Bezpieczeństwo Narodowe 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Nauki o bezpieczeństwie 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna mgr Robert POLAK 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   1 

konwersatorium   

ćwiczenia 15 II 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 - Zainteresowanie przedmiotem 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1- Głównym celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z występującymi  w kraju i za granicą rodzajów 
dyscyplin sportowych opartych o dyscypliny proobronne.  

C2- Kolejnym celem jest zapoznanie słuchaczy z zasadami występującymi w sportach strzeleckich 
oraz przybliżoną historią tych sportów. 

C3 - Nauczenie podstawowych umiejętności obsługi, przyjmowania postaw strzeleckich. 
Umiejętność celowania oraz prowadzenia celnego ognia. 

C4 - Wykonanie praktycznego strzelania (dla chętnych) w obecności instruktora. 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Rozpoznaje podstawowe dyscypliny sportów strzeleckich K_U06 

W_02 Zna genezę rozwoju strzelectwa oraz historię broni palnej K_W06 

W_03 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa w zakresie obsługi 
broni palnej 

K_W06 
K_U04 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi obsługiwać podstawowe jednostki broni palnej  K-W06 

U_02 Potrafi celować i wykonywać strzelania z broni palnej K_U04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Zna ogólne zasady bezpieczeństwa i obsługi broni palnej K_K03 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Strzelectwo- historia sportu. Historia broni palnej, rozwój i geneza powstania 
2. Podstawowe definicje; amunicja, dynamika strzełu, balistyka, zasada działania, celowanie 
3. Elementy składowe broni i amunicji 
4. Podstawowe postawy strzeleckie: stojąca, klęcząca, leżąca. 
5. Wykonanie podstawowych strzelań na strzelnicy  

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwencjonalny Zaliczenie ustne Protokół 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Ćwiczenia praktyczne Egzamin / Zaliczenie ustne Protokół 

U_02 Gra dydaktyczna Egzamin  / Zaliczenie ustne Protokół 

U_03 Metoda obserwacji 
uczestniczącej 

Egzamin / Zaliczenie ustne Protokół 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Praca pod kierunkiem Egzamin / Zaliczenie ustne Protokół 
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VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena niedostateczna  

(W)- Brak wiedzy w zakresie strzelectwa sportowego.  

(U)- Brak umiejętności samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy pod kierunkiem 

wykładowcy.  

 

Ocena dostateczna  

(W)- Wybiórcza wiedza w zakresie strzelectwa sportowego. 

(U)- Słaba umiejętność samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy pod kierunkiem 

wykładowcy.  

 

Ocena dobra  

(W)- Podstawowa wiedza w zakresie strzelectwa sportowego.  

(U)- Podstawowa umiejętność samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy pod kierunkiem 

wykładowcy.  

 

Ocena bardzo dobra  

(W)- Wyczerpująca wiedza w zakresie strzelectwa sportowego. 

(U)- Pełna umiejętność samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy pod kierunkiem 

wykładowcy. 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

15 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

1.Kurzawski K., Strzelectwo sportowe. Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe. Zeszyty. Warszawa 
2007. 
2. Habeishi B, Mallory S., Strzelanie z łuku. Warszawa 2008  

Literatura uzupełniająca 

1. Nowak S., Broń krótka. Strzelanie bojowe i sportowe z pistoletu. Wiedza powszechna, Warszawa 
2016 
2.Ejsmont J.E., Celność broni strzeleckiej. Praktyczny poradnik. WKŁ , Warszawa 2012 
 

 

 

 


