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Wzór sylabusa przedmiotu 

 

1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: 
II Wydział Lekarski 

Program kształcenia  

Kierunek: Fizjoterapia 

Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie 

Profil kształcenia: praktyczny 

Forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne 

Rok akademicki: 
2018/2019 

Nazwa modułu/przedmiotu: 
Fizjologia Ogólna i Szczegółowa z elementami wysiłku 

fizycznego 

Kod przedmiotu  
40823 

Jednostka/i prowadząca/e kształcenie: 

Wydział Nauki o Zdrowiu 

Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka 

ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa 

tel. (22) 628-63-34 fax. (22) 628-78-46 

https://biofizyka.wum.edu.pl 

Kierownik jednostki/jednostek: 
Prof. dr hab. n. med. Jacek Przybylski 

Rok studiów  
II rok 

Semestr studiów  
zimowy 

Typ modułu/przedmiotu  
podstawowy 

Osoby prowadzące  
Prof. dr hab. n med. Jacek Przybylski 

Dr n. biol. Paweł Kowalczyk, Dr n. o zdr. Beata Żuk 

Erasmus TAK/NIE 
nie 

Osoba odpowiedzialna za sylabus 
Dr n o zdr Beata Żuk beata.zuk@wum.edu.pl 

Liczba punktów ECTS: 
3 

2. Cele kształcenia   

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie Studentów z mechanizmami warunkującymi prawidłowe 

funkcjonowanie ustroju człowieka jako zintegrowanej całości, oraz omówienie oddziaływania wysiłku 

fizycznego i treningu na czynność poszczególnych narządów/układów. Wiedza Student dysponuje 

usystematyzowaną wiedzą z zakresu budowy i procesów fizjologicznych zachodzących w ustroju 

człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem układu mięśniowo-szkieletowego oraz adaptacji do wysiłku 

fizycznego. Umiejętności Student potrafi wyjaśnić oraz uzasadnić zmiany fizjologiczne w tkankach i 

układach organizmu człowieka stosownie do wieku, warunków środowiskowych, intensywności wysiłku 

fizycznego. Kompetencje Student potrafi dokonać samooceny swojej wiedzy i umiejętności zawodowych. 

Ma świadomość konieczności uzupełniania jej przez całe życie oraz współpracy z ekspertami w danej 

dziedzinie medycyny. 

  

https://biofizyka.wum.edu.pl/
mailto:beata.zuk@wum.edu.pl
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3. Wymagania wstępne  

Wiedza z anatomii, biochemii, podstawy fizjologii człowieka 

4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol przedmiotowego 

efektu kształcenia 
Treść przedmiotowego efektu kształcenia 

Odniesienie do efektu 

kierunkowego (numer) 

 

K_W02 

Wykazuje się szczegółową wiedzą z zakresu: 

procesów metabolicznych na poziomie 

komórkowym, narządowym i ustrojowym 

zachodzących w spoczynku i w wysiłku fizycznym 

oraz procesów fizjologicznych i biochemicznych 

jako skutków bezczynności oraz adaptacji do 

wysiłku fizycznego 

 

P7SM_WG01 

P7SM_WG02 

 

K_W03 

Prezentuje rozszerzoną wiedzę w zakresie budowy i 

funkcji organizmu człowieka, ze szczególnym 

uwzględnieniem układu mięśniowo-szkieletowego 

oraz jego sterowania podczas aktywności fizycznej 

 

P7SM_WG01 

P7SM_WG02 

 

K_K01 

Jest świadomy konieczności posiadania wiedzy z 

wielu dyscyplin naukowych, pluralizmu 

teoretyczno-metodologicznego w nauce, wartości 

krytycznej oceny doniesień naukowych 

 

P7SM_WK04 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Wykład 14 1  

Seminarium 14 4  

Ćwiczenia - -  

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

WYKŁADY 

 

1. Funkcja autonomicznego układu nerwowego w utrzymaniu homeostazy organizmu. Transmittery.  

Wpływ układu współczulnego na wybrane narządy 

2. Budowa i mechanizm skurczu mięśnia serca. Elektrofizjologia kardiomiocytów. Układ 

bodźcoprzewodzący serca. Cykl hemodynamiczny serca. Regulacja siły i częstości skurczów mięśnia 

serca  

3. Fizjologia układu naczyniowego. Właściwości ścian naczyń. Zasady przepływu krwi w tętnicach, 

naczyniach włosowatych, żyłach. Nerwowa i humoralna regulacja ciśnienia tętniczego 

4. Fizjologia układu oddechowego. Rytm oddechowy i mechanika oddychania. Receptory dróg 

oddechowych w regulacji oddychania. Składowe prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego 

(wentylacja, dyfuzja gazów, przepływ płucny). Wymiana gazowa. Metody badań czynnościowych 

układu oddechowego. 

5. Fizjologia nerek i wydalanie moczu. Nerkowy przepływ krwi, filtracja kłębuszkowa, wytwarzanie 

moczu. Nerkowa regulacja gospodarki elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej. Funkcja 

wydzielnicza nerek (układ renina-angiotensyna).Wpływ wysiłku fizycznego na czynność nerek 
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6. Fizjologia układu pokarmowego. Mechanizm żucia, połykania, trawienia i wchłaniania. Nerwowa i 

humoralna regulacja czynności układu pokarmowego. Trawienie w wchłanianie węglowodanów, białek 

i tłuszczów. Wpływ wysiłku fizycznego na układ pokarmowy 

7. Charakterystyka składu i właściwości krwi. Skład szpiku kostnego, hematopoeza, mechanizm 

krzepnięcia krwi. Wpływ wysiłku fizycznego na elementy morfotyczne krwi i stężenie lipoprotein w 

osoczu krwi 

8. Neuroanatomia układu nocyceptywnego (nocyceptory skórne, mięśni szkieletowych, stawowe i 

trzewne). Rodzaje bólu. Modelowanie impulsacji bólowej. Fizjologiczne aspekty punktów spustowych. 

9. Gruczoły wydzielania wewnętrznego. Mechanizm wytwarzania i działania hormonów. Zmiany stężenia 

hormonów w efekcie wysiłku fizycznego 

10. Fizjologia ciąży. Wysiłek fizyczny i trening kobiet w ciąży 

11. Podstawy regulacji temperatury ciała. Reakcja organizmu na wysiłek fizyczny w wysokiej i niskiej 

temperaturze otoczenia 

12. Podsumowanie fizjologicznych reakcji narządów/układów organizmu na różne formy aktywności 

fizycznej i treningu zdrowotnego człowieka.  

SEMINARIA 

 

1. Seminarium przypominające podstawowe zagadnienia dotyczące Fizjologii człowieka (wejściówka – 

30 pytań testowych jednokrotnego wyboru, zaliczenie powyżej 60% ). Wprowadzenie w 

zagadnienia wysiłku fizycznego. Fizjologiczna klasyfikacja wysiłków fizycznych 

2. Zmiany w układzie szkieletowo-mięśniowym w efekcie wysiłku fizycznego. Adaptacja tkanki 

mięśniowej do powtarzających się wysiłków fizycznych, przerost mięśni. Hipokinezja.  

3. Adaptacja układu sercowo-naczyniowego do wysiłku fizycznego. Mechanizm czynnościowego wzrostu 

przepływu krwi w mięśniach poprzecznie prążkowanych. Zmiany funkcjonowania układu krążenia w 

wysiłkach statycznych i dynamicznych oraz podczas treningu wytrzymałościowego i siłowego 

4. Adaptacja układu oddechowego do wysiłku fizycznego. Mechanizm wysiłkowego wzrostu wentylacji 

(wysiłki podprogowe i nadprogowe). Mechanizm powstawania hipoksji w efekcie intensywnego 

wysiłku fizycznego 

5. Fizjologiczne reakcje ustroju na hipoksję wysokościową. Wydolność organizmu i trening w warunkach 

wysokogórskich.  

6. Metabolizm białkowy, węglowodanowy i lipidowy. Zachowania związane z głodem i pragnieniem 

(otyłość i niedożywienie). Wpływ różnego rodzaju wysiłków fizycznych na gospodarkę substratami 

energetycznymi 

7. Układ odpornościowy człowieka. Odpowiedź immunologiczna swoista i nieswoista. Wpływ wysiłku 

fizycznego na  układ odpornościowy  

8. Uszkodzenie włókien mięśniowych (rabdomioliza). Ból w czasie i po wysiłku fizycznym, 

9. Chronofizjologia rytmów biologicznych człowieka. Rola podwzgórza w generowaniu rytmów 

okołodobowych. Sen i czuwanie – polisomnograficzny obraz snu (EEG i EMG). Aktywność fizyczna w 

rytmach dobowych i cyklach sezonowych 

10. Odrębności reakcji narządów i układów w wieku rozwojowym na wysiłek fizyczny 

11. Fizjologiczne zmiany inwolucyjne narządów i układów w procesie starzenia. Akinezja. Sarkopenia. 

12. Wysiłek fizyczny w chorobach cywilizacyjnych 

13. Wydolność fizyczna człowieka. Tolerancja wysiłku i możliwości powikłań 

 

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia  

Symbol Symbole form Sposoby weryfikacji efektu Kryterium zaliczenia 
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przedmiotoweg

o efektu 

kształcenia 

prowadzonych zajęć kształcenia 

K_W02 

K_W03 

W,S 

 

Zaliczenie pisemne. 

Test składa się z 50 pytań z 

czterema dystraktami 

jednokrotnego wyboru. 

 

Uzyskanie powyżej 60% sumy 

punktów 

W,S,Ć  

Egzamin zintegrowany 

w sesji letniej 

(Podstawy Fizjologii 

Człowieka, Fizjologia 

Ogólna i Szczegółowa, 

Diagnostyka fizjologiczna z 

elementami wysiłku 

fizycznego) 

Uzyskanie powyżej 60% sumy 

punktów 

8. Kryteria oceniania 

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie pisemne, test 

ocena kryteria 

2,0 (ndst) uzyskanie  ≤ 30 pkt. 

3,0 (dost) uzyskanie 31-34 pkt 

3,5 (ddb) uzyskanie 35-38 pkt. 

4,0 (db) uzyskanie 39-42pkt 

4,5 (pdb) uzyskanie 43-46pkt.; 

5,0 (bdb) uzyskanie 47-50 pkt. 

9. Literatura  

Literatura obowiązkowa: 

 Silverthorn D.U Fizjologia człowieka. Zintegrowane podejście PZWL Warszawa 2018 

 Czarkowska-Pączek B. Przybylski J.(red) Zarys fizjologii wysiłku fizycznego. Podręcznik dla studentów Urban & 

Partner Wrocław 2006 

 Górski J. Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego PZWL Warszawa 2011 

Literatura uzupełniająca: 

 Tafil-Klawe M. Klawe J. (red) Wykłady z fizjologii człowieka PZWL Warszawa 2009 

 Traczyk W. Trzebski A. (red) Fizjologia człowieka z elementami fizjologii klinicznej, wyd. III. PZWL, Warszawa 

2016 

 Jaskólski A., Jaskólska A., Adach Z. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego, Wydawnictwo AWF, Wrocław 2002 

 Wróbel E (red) Kurs Fizjologii doświadczalnej Wyd. 3 WUM Warszawa 2015 

 Jager A. Nazar K. Dziak A Medycyna sportowa wyd. II PZWL Łódź-Warszawa 2013 

 Braksator W. Mamcarz A (red) Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej PZWL Warszawa 2016 

 Ryn Z. J. Góry Medycyna Antropologia Medycyna Praktyczna, Kraków 2016 

10. Kalkulacja punktów ECTS  
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Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Wykład 24 
3 

Seminarium 26 

Ćwiczenia -  

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):  

Przygotowanie studenta do seminariów 1  

Czytanie wskazanych doniesień naukowych 10  

Prezentacja multimedialna 2  

Przygotowanie się do zaliczenia 2  

Razem 65  

11. Informacje dodatkowe  

Regulamin zajęć 

 

Student, podczas pierwszych zajęć w roku akademickim, ma obowiązek zapoznać się z: 

 sylabusem przedmiotu oraz literaturą obowiązkową i uzupełniającą 

 regulaminem realizacji wykładów i seminariów 

 

Student zobowiązany jest do: 

 punktualnego zgłaszania się na wykłady i seminaria 

 uczestnictwa we wszystkich wykładach i seminariach: 

 listę obecności należy podpisać w obecności Wykładowcy przed opuszczeniem sali 

wykładowej/seminaryjnej 

 w przypadku choroby, poświadczonej zwolnieniem lekarskim, należy opracować temat 

wykładu/seminarium w formie referatu z powołaniem się na podaną literaturę, i złożyć go 

Wykładowcy w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie 

 przygotowania się do seminarium (przeczytanie artykułów przesyłanych drogą elektroniczną przez 

Wykładowcę) 

 

Osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne ma obowiązek 

 przekazania wiedzy zgodnie z tematyką zajęć umieszczoną w sylabusie przedmiotowym 

 egzekwowania od Studentów posiadanej wiedzy 

Warunkiem przystąpienia Studenta do pisemnego zaliczenia końcowego jest: 

 zaliczenie wszystkich wykładów i seminariów  

 posiadanie identyfikatora oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem  

 

W przypadku pytań proszę kontaktować się z osobą odpowiedzialną za prowadzenie przedmiotu 

beata.zuk@wum.edu.pl  lub tel.: 022 6286334 

 

Podpis Kierownika Jednostki 

Podpis osoby odpowiedzialnej za sylabus 

mailto:beata.zuk@wum.edu.pl

