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	 Akademia				Wychowania					Fizycznego			i			Sportu			im.		Jędrzeja			Śniadec-
kiego	w	Gdańsku	funkcjo	nuje	na	prawach	szkoły	wyższej	od	6	sierpnia	1969	r.,	 
do	1981	r.	jako	Wyższa	Szkoła	Wychowania	Fizycznego.	
W	dniu	28	kwietnia	1981	r.	otrzymała	status	i	nazwę	Akademii.	Uprawnienia	do	
nadawania	stopnia	doktora	nauk	o	kulturze	fizycznej	uzyskała	w	1992	roku,	zaś	 
pełną		akademickość	Uczelni	potwierdziła	wydana			25	października	1999r.	decyzja	 
o	przyznaniu		uprawnień	do	nadawa	nia	stopnia	naukowego	doktora	habilitowa- 
nego	nauk	o	kulturze	fizycznej.	W	uznaniu	zasług	na	polu	kształcenia	kadr	trener- 
skich	 i	 rozwoju	 sportu	 Prezydent	 RP	 zatwierdził	 zmianę	 nazwy	 Uczelni.	 
Od	1.02.2002	r.	przyjęła		nazwę	Akademii	Wychowania	Fizycznego	i	Sportu.
	 Akademia	Wychowania	 Fizycznego	 i	 Sportu	w	Gdańsku	 jest	 uczelnią	
pedagogiczną,	 kształcącą	 nauczycieli	wychowania	 fizycznego,	 organizatorów	
kultury	fizycznej,			trenerów	oraz	specjalistów	dla	potrzeb	turystyki	i	rekreacji.	
W	 uczelni	 prowadzone	 są	 także	 studia	 podyplomowe	 i	 kursy	 instruktorskie.	 
W	br.	akademickim	na	wszystkich	kierunkach	 i	 rodzajach	studiów	kształci	 się	
około	3000	studentów.	Bazą,	na	której	oparte	jest	kształcenie	są	pomieszcze-
nia	dydaktyczne	 i	 laboratoryjne,	 sala	kongresowa	 	o	ogólnej	powierzchni	ok.	
2500	m2 oraz	obiekty	 sportowe	 (sale	do:	 judo,	 tenisa	 stołowego,	gimnastyki,	
zespołowych	gier	sportowych	tj.	piłki	ręcznej,	koszykówki,	siatkówki,	hala	lek-
koatletyczna,	wielofunkcyjna	hala	sportowa,	siłownia,	kryta	pływalnia,	boiska	
lekkoatletyczne,	korty	tenisa	ziemnego)	o	łącznej	powierzchni	5.800	m2.	Obozy	
letnie	odbywają	 się	w	pięknie	położonym	ośrodku	uczelnianym	nad	 jeziorem	
Brzeźno	w	Raduniu,	zaś	obozy	zimowe	w	Alpach.
	 Ponadto	studenci	AWFiS	aktywnie	uczestniczą	w	realizacji	europejskich	
programów	edukacyjnych,	 takich	 jak	Erasmus.	W	uczelni	 działa	Klub	 Sporto-
wy	AZS-AWFiS	umożliwiający	uprawianie	sportu	wyczy	nowego	w	10	dyscypli-
nach,	takich	jak:	judo	(kobiet	i	mężczyzn),	lekkoatletyka	(kobiet	i	mężczyzn),	pił-
ka	ręczna	(kobiet	i	mężczyzn),	pływanie	(kobiet	i	mężczyzn),	rugby	7-osobowe	
(mężczyzn),	szermierka	(floret	kobiet	i	mężczyzn),	tenis	stołowy	(mężczyzn),wio-
ślarstwo	 (mężczyzn),	 żeglarstwo	 (klasy	 olimpijskie)	 i	 gimnastyce	 sportowej	
(mężczyzn).	Szkoleniem	objęci	są	studenci	i	absolwenci	AWFiS	i	innych	uczelni	
Trójmiasta,	jak	również	młodzież	szkolna,	łącznie	ok.	650	osób.								
	 Uczelnia	nasza	jest	jedyną	w	Polsce,	której	pracownicy	–	a	Wasi	przyszli	
nauczyciele	akademiccy	–	zdobyli		podczas	Igrzysk	Olimpijskich		w	Pekinie		dwa	
złote	medale	olimpijskie. 
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TERMINY  REJESTRACJI   INTERNETOWEJ

REJESTRACJA ZOSTANIE WŁĄCZONA 
W DNIU 03.06.2013 r.  

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

STUDIA  STACJONARNE        Data zakończenia rejestracji
I  stopień               
    kierunek:   wychowanie fizyczne   04.07.2013 r.      
  kierunek:   sport     04.07.2013 r.      
              kierunek:   fizjoterapia     04.07.2013 r.      
II stopień
               kierunek:   wychowanie fizyczne     21.07.2013 r.
               kierunek:   sport    21.07.2013 r.
               kierunek:   fizjoterapia     18.07.2013 r.

STUDIA  NIESTACJONARNE 
I stopień 
          kierunek:  wychowanie fizyczne    15.09.2013 r.
              kierunek:  sport                          04.07.2013 r.
II stopień
              kierunek:   wychowanie fizyczne                15.09.2013 r.
              kierunek:   fizjoterapia     10.09.2013 r.

WYDZIAŁ TURYSTYKI  I  REKREACJI

 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA
STUDIA  STACJONARNE      -  I stopień                 21.07.2013 r.
STUDIA  STACJONARNE      - II stopień     21.07.2013 r.

STUDIA  NIESTACJONARNE  -  I stopień    15.09.2013 r.
STUDIA  NIESTACJONARNE  - II stopień         15.09.2013 r.
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INFORMACJE    OGÓLNE

1.  Rekrutacja na wszystkie kierunki i rodzaje studiów odbywać się będzie  
w systemie  Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje 
się elektronicznie na stronie internetowej zgodnie z zamieszczoną instrukcją 
i w terminach określonych w niniejszym Informatorze. Akademia Wychowa-
nia Fizycznego i Sportu w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za  błędne 
wprowadzenie przez kandydata danych w systemie IRK, a w szczególności za 
wpisanie przez zainteresowanego wyników matury/średniej ocen ze studiów,  
różniących  się od stanu faktycznego.

2.  Kandydaci zdający egzamin ze sprawności fizycznej zobowiązani są do:
-  sprawdzenia na stronie internetowej AWFiS oraz pod swoim adresem e-mail 
miejsca i terminu egzaminu, 
- złożenia w wydziałowej komisji rekrutacyjnej w dniu egzaminu oryginałów: 
dowodu wpłaty za egzamin wstępny, zaświadczenia lekarskiego stwierdzające-
go zdolność kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku prowadzo-
nym przez AWFiS, zaświadczenia  o ubezpieczeniu się  (NW) na czas egzaminu 
wstępnego, kserokopii świadectwa dojrzałości oraz zaświadczenia stwierdza-
jącego  posiadanie drugiej klasy sportowej będącej warunkiem ubiegania się  
o przyjęcie na kierunek sport – studia stacjonarne i niestacjonarne.

3. Kandydaci zwolnieni z egzaminu wstępnego ze sprawności fizycznej  na pod-
stawie posiadanej klasy sportowej zobowiązani są  w terminie od 3 – 6 lipca br.  
do złożenia w wydziałowej komisji rekrutacyjnej:
- zaświadczenia stwierdzającego  posiadanie klas: mistrzowskiej i  pierwszej 
(wymóg dot. kandydatów  ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia kie-
runek: wychowanie fizyczne – studia stacjonarne,

-  dowodu wpłaty za postępowanie rekrutacyjne, 
- zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność kandydata do podjęcia 
studiów na wybranym  kierunku prowadzonym przez AWFiS,
-  kserokopii świadectwa dojrzałości.

4. Kandydaci posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową lub kra-
jową oraz  pierwszą w dyscyplinach olimpijskich (Londyn, Vancouver) są zwol-
nieni z egzaminu ze sprawności fizycznej i dopuszczeni do dalszego postępo-
wania kwalifikacyjnego (dot. kandydatów wymienionych w pkt. 3). Zwolnienie 
kandydata z ww. egzaminu jest równoznaczne z przyznaniem najwyższej warto-
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ści punktowej. Uwaga: w zespołowych grach sportowych zamiast dotychczaso-
wych klas sportowych przyjęto następujące kryteria klasyfikacyjne:
- aktualny udział w reprezentacji Polski, kadrze juniorów i seniorów, kadrze 
olimpijskiej (A, B)   lub kadrze narodowej równa się klasie mistrzowskiej;
- aktualny udział w rozgrywkach  I ligi równa się klasie I. 
Uczestnictwo w wymienionych formach współzawodnictwa sportowego (posia-
danie klasy) powinno być potwierdzone na oryginalnych drukach przez właści-
wy polski związek sportowy i podpisane przez sekretarza generalnego związku.
Posiadanie II klasy sportowej  wymaga potwierdzenia przez  Wojewódzką Fede-
rację Sportu (dot. kierunku sport).

5. Lista wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zostanie ogłoszona 
na stronie internetowej oraz na tablicy wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

6. Kandydat, który według listy rankingowej mieści się w limicie przyjęć określo-
nym przez Senat na dany kierunek studiów, zobowiązany jest w określonym ter-
minie, tj. 4 dni  od daty ogłoszenia wstępnej listy zakwalifikowanych, do złożenia 
w wydziałowej komisji rekrutacyjnej oryginałów następujących dokumentów:
 a) wydrukowanego z IRK i podpisanego podania o przyjęcie na studia,  
 b) oryginału oraz ksero świadectwa dojrzałościx,
 c) dowodu wpłaty za postępowanie rekrutacyjne,
 d) zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność kandydata do  
 podjęcia studiów na wybranym kierunku prowadzonym przez AWFiS,
 e) odpisu dyplomu licencjata w zakresie wybranego kierunku    
 (dot. kandydatów na studia II stopnia),
 f) suplementu do dyplomu (dot. kandydatów na studia II stopnia), 
 g) zaświadczenia z uczelni potwierdzającego wysokość średniej ocen  
 uzyskanych podczas studiów I stopnia (wymagany podpis dziekana) –  
 dot. kandydatów na studia II stopnia,
 h) potwierdzonej kserokopii dowodu osobistego,
 i) 3 fotografii zgodnych z wymogami stosowanymi przy wystawianiu 
 dowodów osobistych. Fotografie powinny być czytelnie podpisane i za- 
 wierać nr PESEL. Obowiązkowe jest dołączenie 1 fotografii w IRK oraz  
 na płycie CD (plik ze zdjęciem musi być nazwany wyłącznie numerem  
 PESEL z rozszerzeniem.jpg, np.: 012345678910.jpg). 

xkandydaci już studiujący składają odpis świadectwa dojrzałości wraz  
z aktualnym zaświadczeniem z dziekanatu potwierdzającym fakt studiowania.
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7. W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć (niedostarczenie dokumentów  
przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych) jego 
dopełnienie odbywać się będzie nadal na podstawie liczby punktów uzyska-
nych podczas rekrutacji. Warunkiem kwalifikacji kandydatów pozostaje zasa-
da złożenia oryginałów wymaganych dokumentów w terminie kolejnych 4 dni 
od daty ogłoszenia na stronie internetowej liczby wolnych miejsc. Kandydat na 
bieżąco może sprawdzać swoją pozycję na liście rankingowej.

8.  Określenie terminu 4 dni oznacza datę wpłynięcia dokumentów i ich zareje-
strowania przez wydziałową komisję rekrutacyjną.

9. Niedopełnienie podanych wyżej warunków traktowane będzie jako rezygnacja  
i spowoduje skreślenie kandydata z listy wstępnie zakwalifikowanych. 

10.  W przypadku zwolnienia się kolejnych miejsc na skutek rezygnacji kandyda- 
tów   zakwalifikowanych na  studia przewodniczący wydziałowej komisji rekruta-
cyjnej   może ogłosić w terminie do 13.09.2013 r.  na stronie internetowej infor- 
mację o liczbie wolnych  miejsc (nie dotyczy kandydatów ubiegających się  
o przyjęcie na I i II stopień studiów niestacjonarnych). Dotyczy ona jedynie osób 
znajdujących się na liście rankingowej kandydujących na dany kierunek i rodzaj 
studiów. Zainteresowani  mogą składać podanie o przyjęcie na studia do wy-
działowej komisji rekrutacyjnej w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia ww. informacji.  

11. Kandydaci, którzy nie złożyli dokumentów w pierwszym  terminie, nie mogą 
ich składać w kolejnym.

12. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a wyniki są jawne 
na poszczególnych jego etapach. Oceny i wyniki uzyskane w trakcie egzami-
nu wstępnego oraz wystawione na świadectwie dojrzałości są przeliczane na 
punkty. 

13. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego ogłoszona zostanie alfabe-
tyczna lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista rankingowa 
wszystkich kandydatów uczestniczących  w postępowaniu rekrutacyjnym.

14. Od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych służy odwołanie do uczel-
nianej komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
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Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji 
na studia. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje uczelniana komisja 
rekrutacyjna. Decyzja komisji jest ostateczna.

15. Prawo interpretacji zasad zawartych w niniejszym informatorze przysługu-
je wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Od jej decyzji kandydatowi przysługuje 
prawo odwołania się do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Uwaga ta dotyczy 
wszystkich sytuacji w czasie trwania kwalifikacji na studia.

INFORMACJE  DODATKOWE
1. Adres Uczelni: 80 – 336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1 (www.awf.gda.pl)

2. Dni Otwarte Uczelni planowane są w dniach 19 marca i 17  kwietnia 2013 r.

3. Płatny kurs przygotowawczy dla kandydujących do naszej Uczelni przewi-
dziany jest w dniach w dniach 8 – 16 czerwca 2013 r. Informacji udziela organi-
zator kursu: Klub Sportowy AZS - AWFiS, telefon  (058) 55 47 106. (Kurs zostanie 
uruchomiony pod warunkiem zakwalifikowania co najmniej 100 osób) 

4. Egzaminy wstępne dla kandydatów trwają 1 dzień dla wszystkich kierun- 
ków, i przewidziane są w dniach 9–15 lipca 2013 r. W zależności od liczby 
kandydatów termin może ulec zmianie. O rozpoczęciu  egzaminu kandy- 
daci zostaną poinformowani na stronie internetowej oraz pocztą elektroniczną.

5. Dla osób zamiejscowych, na czas egzaminu wstępnego istnieje możliwość za-
kwaterowania w Domu Studenta (mieści się w kompleksie budynków uczelni). 
Na terenie uczelni można także korzystać z odpłatnego wyżywienia (stołówka, 
bufety).

6. Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości podanej na stronie in-
ternetowej należy wpłacić na indywidualne konto wygenerowane w formula-
rzu wypełnianym przez kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK) 
Opłata jest bezzwrotna.

7. W czasie egzaminów wstępnych kandydata obowiązuje legitymowanie się 
dowodem osobistym w komisji rekrutacyjnej i w komisjach egzaminacyjnych.

8. Odstąpienie od któregokolwiek egzaminu objętego postępowaniem  kwali-
fikacyjnym jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego ubiegania się o przyjęcie 
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na studia. 
9. Ocena niedostateczna z dyscyplin objętych egzaminem sprawności fizycznej 
nie eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

10. Studia niestacjonarne są płatne, a stawki za semestr ustalane na każdy rok 
akademicki. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. 
- Ponadto student zobowiązany jest do świadczeń  edukacyjnych powsta-
łych z jego winy, a związanych z niedostatecznymi postępami w nauce.  
- Zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych  (system zaoczny) w se-
mestrze odbywają się w trakcie 16-18 dniowej obowiązkowej sesji zjazdo-
wej (podane terminy mogą ulec zmianie) oraz zjazdów weekendowych. 
- Program studiów przewiduje obowiązkowe praktyki zawodowe oraz płatny 
obóz. 
Studia stacjonarne są bezpłatne z wyjątkiem: 
- Sytuacji przewidzianych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr. 
164 poz. 1365 z późn. zm.). 
- Program studiów przewiduje obowiązkowe praktyki zawodowe oraz płatny 
obóz. 

11. Kandydaci przyjęci na studia  ubiegający się o miejsce w Domu Studenta 
składają właściwy wniosek (patrz strona internetowa) w terminie do 31 lipca 
2013 roku (osobiście w budynku głównym pok. 20) lub do 23 sierpnia 2013 r. 
(pocztą).
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KIERUNKI, KWALIFIKACJE
ORAZ ZASADY I ZAKRES EGZAMINU WSTĘPNEGO

NA WYDZIALE 
WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO

W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014
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WYCHOWANIE FIZYCZNE I STOPNIA  
(Kształci nauczycieli wychowania fizycznego)

Studia stacjonarne

A. INFORMACJE O KIERUNKU
Student II roku wybiera jedną  spośród proponowanych specjalizacji:
- instruktorska – uprawnienia instruktora dyscypliny sportu  w piłce nożnej, pił-
ce ręcznej, piłce siatkowej, koszykówce, gimnastyce sportowej, lekkiej atletyce, 
pływaniu, wioślarstwie, żeglarstwie, judo, windsurfingu, tenisie, tenisie stoło-
wym, kulturystyce, narciarstwie zjazdowym,
 - odnowy biologicznej,
 - rekreacji ruchowej: fitness - ćwiczenia siłowe, fitness - nowoczesne formy   
   gimnastyki, kinezygerontoprofilaktyka,
 - trener przygotowania motorycznego,
 - trener personalny.
Student będzie zobowiązany do wyboru jednej specjalizacji instruktorskiej.

Specjalizacje zostaną uruchomione pod warunkiem zakwalifikowania się mini-
mum 15 osób. W przypadku mniejszej liczby chętnych student będzie zobowią-
zany dokonać wyboru spośród pozostałych specjalizacji. Przedstawiona oferta 
może zostać poszerzona. 

Ponadto osoby spełniające określone wymagania mogą uzyskać:  
- uprawnienia młodszego ratownika i ratownika wodnego,
- uprawnienia żeglarza, sternika jachtowego, sternika motorowodnego,
- przygotowanie do pracy w zakresie masażu sportowego,
- inne uprawnienia regulowane  odrębnymi przepisami.
 
B. TYTUŁ ZAWODOWY I ZAKRES KWALIFIKACJI ABSOLWENTÓW
Absolwenci studiów I stopnia  w zakresie wychowania fizycznego otrzymują 
tytuł zawodowy licencjata w zakresie wychowania fizycznego i uzyskują przy-
gotowanie pedagogiczne do planowania i realizowania obowiązkowego wycho-
wania fizycznego w przedszkolach i w szkołach podstawowych, przygotowanie 
do pracy w zakresie prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, 
promowanie zdrowia i aktywności fizycznej oraz uzyskują uprawnienia wynika-
jące z obranej specjalizacji. 
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C. SZCZEGÓŁOWE  ZASADY  I  TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO  
1. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
- ocenę stanu zdrowia,
- konkurs świadectw dojrzałości,
- egzamin sprawności fizycznej.
2. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksy-
malnie 65 punktów,  z tego: 20 punktów za konkurs świadectw dojrzałości i 45 
punktów za wyniki egzaminu sprawności fizycznej.

Ocena stanu zdrowia
Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedło-
żonego zaświadczenia lekarskiego zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdro-
wia z dnia 11 sierpnia 2010 r.  (Dz.U. 155 poz. 1045), stwierdzającego brak prze-
ciwwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu 
w Gdańsku na wskazanym przez kandydata kierunku. Skierowania są wydawa-
ne przez  Biuro Rekrutacji. Uczelnia nie ponosi kosztów przeprowadzonych ba-
dań. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.

Konkurs świadectw dojrzałości
1. W konkursie świadectw dojrzałości przyznane zostaną punkty za średnią 
arytmetyczną ocen  z przedmiotów maturalnych, tj.:
- język polski,
- język obcy,
- wybrany przez kandydata*,
przy czym:
- kandydatom legitymującym się świadectwem dojrzałości „nowej matury” 
wartości procentowe ww. przedmiotów z egzaminu pisemnego zostaną  po wy-
liczeniu średniej ocen przeliczone na punkty według zasad podanych dla „starej 
i nowej matury” – skala ocen do 6;
- kandydatom legitymującym się świadectwem dojrzałości „starej matury” wy-
liczona zostanie średnia ocen: z 3 przedmiotów z ustnego egzaminu dojrzałości 
i następnie przeliczona na punkty według zasad podanych poniżej.
Interpretacja:
*Jeśli kandydat nie obrał na egzaminie maturalnym dodatkowego przedmiotu, pod uwagę brany 
będzie egzamin  obowiązkowy z matematyki (wyjątek stanowi kierunek fizjoterapia, na którym 
przedmioty dodatkowe są określone (patrz  str. 30).
* Matura dwujęzyczna będzie traktowana jako poziom rozszerzony.



14 15

W
YCHO

W
AN

IE FIZYCZN
E

PUNKTY ZA ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI
Ocena Poziom  podstawowy Poziom rozszerzony

dopuszczający         30 – 56 %            30 – 40 %
dostateczny         57 – 78 %           41 – 60 %

dobry          79 – 100 %           61 – 78 %
bardzo dobry           79 – 94 %

celujący 95 – 100 %

Średnia ocen  
(„stara matura”)

Średnia ocen  
(„stara i nowa matura”) Liczba  

punktów 
skala ocen do 5  skala ocen do 6     

4,90 - 5,00 5,00 - 6,00 20
4,80 - 4,89 4,70 - 4,99 19
4,70 - 4,79 4,40 - 4,69 18
4,60 - 4,69 4,30 - 4,39 17
4,50 - 4,59 4,20 - 4,29 16
4,40 - 4,49 4,10 - 4,19 15
4,30 - 4,39 4,00 - 4,09 14
4,20 - 4,29 3,90 - 3,99 13
4,10 - 4,19 3,80 - 3,89 12
4,00 - 4,09 3,70 - 3,79 11
3,90 - 3,99 3,60 - 3,69 10
3,80 - 3,89 3,50 - 3,59 9
3,70 - 3,79 3,40 - 3,49 8
3,60 - 3,69 3,30 - 3,39 7
3,50 - 3,59 3,20 - 3,29 6
3,40 - 3,49 3,10 - 3,19 5
3,30 - 3,39 3,00 - 3,09 4
3,20 - 3,29 2,80 - 2,99 3
3,10 - 3,19 2,50 - 2,79 2
3,00 - 3,09 2,00 - 2,49 1

Egzamin sprawności fizycznej

Egzamin sprawności fizycznej obejmuje sprawdziany z pływania oraz 2 dyscy-
plin do wyboru spośród:
a) gimnastyki,
b) lekkiej atletyki,
c) dwóch wybranych spośród czterech zespołowych gier sportowych, tj. koszy-
kówki, piłki: nożnej, ręcznej, siatkowej.
Ocena niedostateczna z dyscyplin objętych egzaminem sprawności fizycznej nie 
eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
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GIMNASTYKA
Sprawdzian z gimnastyki dla kobiet i mężczyzn obejmuje 3 konkurencje: układ  
ćwiczeń wolnych, skok i wymyk. Końcowa ocena jest średnią arytmetyczną  
trzech konkurencji. Uzyskanie dwóch ocen niedostatecznych oznacza końcową 
ocenę niedostateczną. Przy jednej ocenie niedostatecznej, dla uzyskania pozy-
tywnej oceny  z przedmiotu, wymagana jest średnia arytmetyczna 3,0 i wyższa.
(3,3,2=2 3+,3,2=2 3+,3+,2=3 4,3,2=3)

Układ ćwiczeń wolnych (wspólny dla kobiet i mężczyzn)
Z postawy zasadniczej 2 kroki w przód i z naskoku przewrót w przód do przysia-
du podpartego, wyprost do postawy i poprzez siad o nogach prostych przewrót  
w tył do skłonu podpartego i postawy zasadniczej. Wznos dowolnej nogi w przód  
i przerzut bokiem na dowolną rękę, do postawy rozkrocznej z ramionami w bok, 
opust rąk w dół z jednoczesnym dołączeniem nogi dowolnej do postawy zasad-
niczej. Podskokiem pół obrotu (lub bez obrotu – w zależności, w którą stronę 
wykonany jest przerzut bokiem) – trzy kroki w przód, wznos ramion w górę  
i zamachem stanie na rękach z oparciem o drabinki (wytrzymać), opust dowol-
nej nogi w dół do postawy zasadniczej.
Poręcze asymetryczne lub drążek niski na wysokości od 130 - 140 cm (kobiety)
Z postawy zwieszonej przodem (ramiona ugięte lub proste) wymyk przodem do 
podporu przodem wykonany zamachem lub siłą (wytrzymać) i odmyk w przód 
do przysiadu zwieszonego.
Skrzynia wszerz – 5 części (kobiety)
Z rozbiegu i odbicia z odskoczni, skok kuczny z zaznaczeniem zamachu (odskocz-
nia w odległości 1 m od przyrządu).
Drążek wysoki – doskoczny (mężczyźni) 
Ze zwisu o ramionach prostych nachwytem siłą wymyk do podporu przodem 
(wytrzymać), odmyk do zwisu i zeskok do postawy zasadniczej.
Skrzynia wzdłuż 5 części (mężczyźni)
Z rozbiegu i odbicia z odskoczni, skok kuczny z zaznaczeniem zamachu (odskocz-
nia  w odległości 80 cm od przyrządu).

PŁYWANIE
Kandydat powinien przepłynąć dystans 50 m (dwie długości pływalni) dwoma 
wybranymi przez siebie technikami  pływa nia (styl  grzbietowy, klasyczny, kraul, 
motylkowy) po 25 m każdą w wyznaczonym minimum czasowym. Otrzymanie 
oceny niedostatecznej wynika z nieprzepłynięcia dystansu 50 m w wyznaczo-
nym minimum na ocenę dostateczną, również zatrzymania się w czasie pływa-
nia i nieukończenia próby. Skok startowy ze słupka nie jest wymagany.
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Do egzaminu z pływania kandydaci przystępują po rozgrzewce i wykonują pró-
bę tylko raz.

Ocena Kobiety Mężczyźni
bardzo dobry 38,0 35,0
dobry plus 38,1 - 42,0 35,1 - 38,0
dobry 42,1 - 48,0 38,1 - 43,0
dostateczny plus 48,1 - 55,0 43,1 - 48,0
dostateczny 55,1 - 1:05,0 48,1 - 55,0

 
LEKKA ATLETYKA

Kandydatów obowiązuje sprawdzian z podanych poniżej konkurencji.  Ocena 
sprawdzianu ustalana jest na podstawie uzyskanych wyników przeliczanych na 
punkty wielobojowe wg tabel PZLA (zał. 1)
Kobiety Mężczyźni
bieg 100 m bieg 100 m
pchnięcie kulą (4 kg) pchnięcie kulą (7,26 kg)
bieg 800 m bieg 1500 m

 

Ocena
Uzyskane punkty

kobiety mężczyźni

bardzo dobry 1350 i wyżej 1500 i wyżej

dobry plus 1250 - 1349 1450  - 1499

dobry 1150 - 1249 1350  - 1449

dostateczny plus 1000 - 1149 1200  - 1349

dostateczny 900 -   999 1100  - 1199

niedostateczny 899 i niżej 1099  i niżej

ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE
Egzamin obejmuje sprawdzian złożony z dwóch dyscyplin sportowych wybra-
nych przez kandydata spośród czterech: piłki ręcznej, piłki nożnej, piłki siat-
kowej, koszykówki. Ocena zespołowych gier sportowych jest średnią ocen  
z dwóch dyscyplin sportowych, przy czym: 5,4+=5, 5,3+=4+, 5,2=3+, 4,4+=4+, 
4,3+=4, 3+3+=3+,  3,2=2.
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PIŁKA RĘCZNA (rys. 1)
Kompleksowy zestaw próby składa się z następujących zadań:
- chwyt podanie 5x,
- krok dostawny w bok,
- doskok – odskok,
- rzut w wyskoku w przód z lewego skrzydła,
- rzut z przeskokiem,
- zwód ciałem pojedynczy przodem — kończący rzutem w wyskoku w przód.

Kryteria ocen sprawdzianu z piłki ręcznej

kobiety ocena mężczyźni
poniżej 25 s bardzo dobry poniżej 23 s
25   —   26 dobry+ 23   —  24

26,1 — 27,5 dobry 24,1 — 25
27,6 — 28,5 dostateczny + 25,1 — 26
28,6 — 29,5 dostateczny 26,1 — 27
powyżej 31 niedostateczny powyżej 28

Kryteria oceny— karne sekundy
1. Błąd rzutu o ścianę i chwytu. Rzut poniżej 1,5 — powyżej 2,5 m 0,3s
2. Krok dostawny w bok. Poruszanie się biegiem podskokami 0,5 s
3. Doskok i odskok. Poruszanie się krokiem dostawnym w tył w przód 0,5 s
4. Brak dotknięcia tyczki przy doskoku 0,5 s
5. Skrócenie drogi przez pominięcie tyczki 0,5 s
6. Niecelny rzut w wyskoku w przód z lewego skrzydła 0,5 s
7. Niecelny rzut z przeskokiem 0,5 s
8. Nie wykonanie zwodu ciałem przodem 0,5 s
9. Niecelny wrzut w wyskoku w przód po zwodzie ciałem 0,5 s
10. Brak dynamiki przy wykonanych rzutach 0,5 s

PIŁKA NOŻNA (rys. 2)
Ocenia się technikę wykonania poszczególnych elementów. Ćwiczący wykonuje 
dwie próby — ocenia się próbę lepiej wykonaną; w czasie wykonywania próby 
ćwiczący nie dotyka piłki ręką.
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1. Prawidłowe przyjęcie piłki po wrzucie z autu  
    (wrzut wykonują współćwiczący):

0-2 pkt
• wewnętrzną częścią stopy
• zewnętrznym podbiciem (bez poprawiania)
• podeszwą
• z powietrza
2. Prowadzenie nogą ze zmianą kierunku

0-2 pkt• zewnętrznym podbiciem
• wewnętrznym podbiciem
3. Uderzenie piłki

0-2 pkt• wewnętrzne — zewnętrzne podbicia (piłka powinna trafić w światło 
bramki) dopuszczalny jest jeden kozioł 
• trafienie do bramki
4. Żonglerka

0-2 pkt• stopą
• żonglerka mieszana w biegu (bez opuszczenia piłki na ziemię)
5. Strzał głową do bramki

0-2 pkt• czołem w wyskoku do bramki
• boczną częścią czoła i do bramki

Ocena wykonanych elementów

liczba punktów ocena
10 – 9 bardzo dobry

8 dobry plus
7 dobry
6 dostateczny plus
5 dostateczny

 4-1 niedostateczny
 
PIŁKA SIATKOWA (rys. 3)
Wykonanie odbić sposobem górnym i dolnym (na przemian) o ścianę, powyżej 
linii narysowanej na ścianie — na wysokości 224 cm dla kobiet i 243 cm dla 
mężczyzn. Odbicia wykonywane są z odległości powyżej 2 m dla kobiet i 3 m 
dla mężczyzn. Jedno odbicie górne i dolne określono jako cykl (rys. 3). Próba 
wykonywana jest dwukrotnie, a brany pod uwagę wynik lepszy.
Czas jednej próby — 30 sekund.

Ocenie podlega:
- postawa siatkarska,
- poruszanie się w trakcie wykonywania próby,
- technika wykonania odbić sposobem górnym,
- technika wykonania odbić sposobem dolnym.
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Ilość cykli Ocena
8 dostateczna

9-10 dostateczna +

11-12 dobra

13-14 dobra +

15 i więcej bardzo dobra

KOSZYKÓWKA  (rys. 4)
Oceniamy:  
- poprawność wykonania niżej wymienionych elementów techniki
- dynamikę ich wykonania.

Ocenie podlegają:
- postawa koszykarska,
- chwyt piłki w miejscu i w ruchu,
- podania w miejscu i w ruchu,
- kozłowanie („slalomem” — prawą i lewą ręką).

Punktacja:
1. Rzuty:
- po kozłowaniu,
- po podaniu (tzw. dwutakt),
- w wyskoku,
- wolne,
- „dobitki”.
2. Zbiórka piłki z tablicy

Kryteria i skala ocen
ocena liczba błędów 

bardzo dobry 0-1

dobry + 2

dobry 3

dostateczny + 4

dostateczny 5

niedostateczny 6 i więcej
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PUNKTACJA EGZAMINU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Ocena                             Punkty
bardzo dobry     15 
dobry plus    12 
dobry       9 
dostateczny plus     6  
dostateczny      4 
niedostateczny                    0 
             
Punktacja dotyczy każdej z wybranych dyscyplin.

WYCHOWANIE FIZYCZNE I STOPNIA
Studia niestacjonarne – system zaoczny

A.    INFORMACJE O KIERUNKU
Student II roku wybiera jedną  spośród proponowanych specjalizacji:
- instruktorska – uprawnienia instruktora dyscypliny sportu  w piłce nożnej, pił-
ce ręcznej, piłce siatkowej, koszykówce, gimnastyce sportowej, lekkiej atletyce, 
pływaniu, wioślarstwie, żeglarstwie, judo, windsurfingu, tenisie, tenisie stoło-
wym, kulturystyce, narciarstwie zjazdowym,
 - odnowy biologicznej,
 - rekreacji ruchowej: fitness - ćwiczenia siłowe, fitness - nowoczesne formy   
   gimnastyki, kinezygerontoprofilaktyka,
 - trener przygotowania motorycznego,
 - trener personalny.
Student będzie zobowiązany do wyboru jednej specjalizacji instruktorskiej.

Specjalizacje zostaną uruchomione pod warunkiem zakwalifikowania się mini-
mum 15 osób. W przypadku mniejszej liczby chętnych student będzie zobowią-
zany dokonać wyboru spośród pozostałych specjalizacji. Przedstawiona oferta 
może zostać poszerzona. 
Ponadto osoby spełniające określone wymagania mogą uzyskać:  
- uprawnienia młodszego ratownika i ratownika wodnego,
- uprawnienia żeglarza, sternika jachtowego, sternika motorowodnego,
- przygotowanie do pracy w zakresie masażu sportowego,
- w trakcie studiów można uzyskać  inne uprawnienia regulowane  odrębnymi 
przepisami.

Informacja o terminach sesji zjazdowych będzie dostępna na stronie www.awf.gda.pl
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B. TYTUŁ ZAWODOWY I ZAKRES KWALIFIKACJI ABSOLWENTÓW
Absolwenci studiów I stopnia  w zakresie wychowania fizycznego otrzymują tytuł 
zawodowy licencjata w zakresie wychowania fizycznego i uzyskują przygotowa-
nie pedagogiczne do planowania i realizowania obowiązkowego wychowania fi-
zycznego w przedszkolach i w szkołach podstawowych, przygotowanie do pracy  
w zakresie prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, promo- 
wanie zdrowia i aktywności fizycznej oraz uzyskują uprawnienia wynikające  
z obranej specjalizacji. 

C.  SZCZEGÓŁOWE  ZASADY  I  TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO  
1. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
- ocenę stanu zdrowia,
- konkurs świadectw dojrzałości.
2. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksy-
malnie 20 punktów,  z tego 20 punktów za konkurs świadectw dojrzałości.

Ocena stanu zdrowia  i konkurs świadectw dojrzałości przeprowadzone zosta-
ną według zasad obowiązujących przy przyjęciu na studia stacjonarne. 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II STOPNIA  
Stacjonarne

Niestacjonarne – system zaoczny 

A. INFORMACJA O KIERUNKU
O przyjęcie na  studia II stopnia ubiegać się mogą absolwenci  studiów I stopnia  
w zakresie wychowania fizycznego. 

Informacja o terminach sesji zjazdowych będzię dostępna na stronie www.awf.gda.pl

B. TYTUŁ ZAWODOWY I ZAKRES KWALIFIKACJI ABSOLWENTÓW
Absolwenci studiów II stopnia w zakresie wychowania fizycznego otrzymują tytuł 
zawodowy magistra. Uzyskują pełne przygotowanie pedagogiczne do programo-
wania, planowania oraz realizowania obo wiązkowego wychowania fizycznego 
w szkołach różnych typów i wszystkich placówkach oświatowo-wychowawczych  
a także przygotowanie do pracy w instytucjach kultury fizycznej, administracji 
samorządowej i państwowej, organizacjach społecznych  oraz do samodzielne-
go prowadzenia działalności gospodarczej.
W ramach studiów możliwe będzie uzyskanie uprawnień trenera II klasy w wy-
branej dyscyplinie sportu.
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C. SZCZEGÓŁOWE  ZASADY  I  TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO  
1. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
- ocenę stanu zdrowia,
- konkurs średnich ocen uzyskanych podczas studiów zawodowych.
2. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksy-
malnie 20 pkt. za konkurs średnich ocen uzyskanych podczas studiów  zawo-
dowych.

Ocena stanu zdrowia
Przeprowadzona zostanie według zasad obowiązujących przy przyjęciu na stu-
dia stacjonarne I stopnia.

Konkurs średnich ocen uzyskanych podczas studiów zawodowych
W konkursie średnich  ocen uzyskanych  podczas studiów zawodowych  przy-
znaje się punkty za średnią według następujących zasad:

Średnia ocen Liczba punktów
4,8 i więcej 20

4,6 - 4,7 17

4,4 - 4,5 14

4,2 - 4,3 11

4,0 - 4,1 9

3,8 - 3,9 7

3,6 - 3,7 5

3,4 - 3,5 3

3,2 - 3,3 2

3,0 - 3,1 1

poniżej 3,0 0

SPORT I STOPNIA
Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne – system zaoczny

A. INFORMACJE O KIERUNKU
W ramach kierunku student podejmuje specjalność trenerską w dyscyplinach 
olimpijskich prowadzonych przez uczelnię, tj.: lekkiej atletyce, pływaniu, gim-
nastyce sportowej, jeździectwie, piłce ręcznej, piłce siatkowej, piłce nożnej, ko-
szykówce, judo, tenisie, tenisie stołowym, wioślarstwie, żeglarstwie. 
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Specjalności zostaną uruchomione pod warunkiem zakwalifikowania się mini-
mum 5 osób. W przypadku mniejszej liczby chętnych student będzie zobowią-
zany dokonać wyboru spośród pozostałych specjalności. Przedstawiona oferta 
może zostać poszerzona. 
Informacja o terminach sesji zjazdowych będzię dostępna na stronie www.awf.gda.pl

B. TYTUŁ ZAWODOWY I ZAKRES KWALIFIKACJI ABSOLWENTÓW
Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł zawodowy  licencjata w zakre-
sie sportu, a także dyplom trenera II klasy w dyscyplinie będącej przedmiotem 
specjalności. Uzyskana wiedza  przygotowuje absolwenta do programowania, 
organizowania i realizacji procesu szkolenia sportowego, zarządzania organiza-
cjami sportowymi. Miejscem pracy mogą być kluby sportowe, organizacje spo-
łeczne kultury fizycznej i zrzeszenia sportowe, instytucje samorządowe i pań-
stwowe odpowiedzialne za  sport.

C. SZCZEGÓŁOWE  ZASADY  I  TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO  
1. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
- ocenę stanu zdrowia,
- konkurs świadectw dojrzałości,
- egzamin sprawności fizycznej. 
2. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksy-
malnie 65 punktów, z tego: 20 punktów za konkurs świadectw dojrzałości, 45 
punktów za wyniki egzaminu sprawności fizycznej.
Ocena stanu zdrowia i konkurs świadectw dojrzałości przeprowadzone zosta-
ną według zasad obowiązujących przy przyjęciu na kierunek wychowanie fi-
zyczne.

Egzamin sprawności fizycznej
Egzamin sprawności fizycznej obejmuje następujące próby:
a)      sprawdzian umiejętności pływania
b)      obowiązkowy test Coopera –  bieg w czasie 12 minut    oraz
c)      dwie wybrane próby spośród trzech:
          -   bieg na dystansie 50 m,
          -   bieg ze zmianą kierunku, po kopercie 3 x 5 m,
          -   podciąganie się na drążku.
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SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI PŁYWANIA 
Kandydat winien przepłynąć dystans 50 m (dwie długości pływalni) dwoma wy-
branymi przez siebie technikami  pływa nia (styl  grzbietowy, klasyczny, kraul, 
motylkowy) po 25 m każdą w wyznaczonym minimum czasowym. Otrzymanie 
oceny niedostatecznej wynika z nieprzepłynięcia dystansu 50 m w wyznaczo-
nym minimum na ocenę dostateczną, również zatrzymania się w czasie pływa-
nia i nieukończenia próby. Skok startowy ze słupka nie jest wymagany
Do egzaminu z pływania kandydaci przystępują po rozgrzewce i wykonują pró-
bę tylko raz.

KRYTERIA CZASOWE
ocena kobiety mężczyźni punkty

bardzo dobry do  43,0 do 38,0 5
dobry plus 43,1 – 48,0 38,1 – 40,0 4

dobry 48,1 – 52,0 40,1 – 45,0 3
dostateczny plus 52,1 – 57,0 45,1 – 50,0 2

dostateczny 57,1 – 1:10,0 50,1 – 1:00,0 1
                                 
TEST COOPERA
Wykonanie: na komendę „na miejsca” uczestnik staje nogą wykroczną przed 
linią startową  w pozycji startowej wysokiej. Następnie na sygnał  „start” roz-
poczyna bieg w czasie 12 minut. Próbę wykonuje się na bieżni okólnej 400 me-
trowej. 
Dystans mierzony z dokładnością  jednego  metra.
Ocena: pokonany dystans w metrach.

Mężczyźni Kobiety
punkty dystans (m)

  1 2069 ÷ 2005 1669 ÷ 1605
  2 2134 ÷ 2070 1734 ÷ 1670
  3 2199 ÷ 2135 1799 ÷ 1735
  4 2264 ÷ 2200 1864 ÷ 1800
  5 2329 ÷ 2265 1929 ÷ 1865
  6 2394 ÷ 2330 1994 ÷ 1930
  7 2459 ÷ 2395 2059 ÷ 1995
  8 2524 ÷ 2460 2124 ÷ 2060
  9 2589 ÷ 2525 2189 ÷ 2125
10 2654 ÷ 2590 2254 ÷ 2190
11 2719 ÷ 2655 2319 ÷ 2255
12 2784 ÷ 2720 2384 ÷ 2320
13 2849 ÷ 2785 2449 ÷ 2385
14 2850 2450
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Bieg na dystansie 50 metrów
Wykonanie: Po komendzie „start” uczestnik rozpoczyna bieg z  niskiej pozycji 
startowej. Ocena: czas  biegu mierzony jest z dokładnością do 0,01 s.

Punkty Mężczyźni Kobiety 
czas (sek.)

  1 7,00 8,54
  2 6,81 ÷ 6,90 8,21 ÷ 8,37
  3 6,71 ÷ 6,80 8,04 ÷ 8,20
  4 6,61 ÷ 6,70 7,87 ÷ 8,03
  5 6,51 ÷ 6,60 7,70 ÷ 7,86
  6 6,41 ÷ 6,50 7,53 ÷ 7,69
  7 6,31 ÷ 6,40 7,36 ÷ 7,52
  8 6,21 ÷ 6,30 7,19 ÷ 7,35
  9 6,11 ÷ 6,20 7,02 ÷ 7,18
10 6,01 ÷ 6,10 6,85 ÷ 7,01
11 5,91 ÷ 6,00 6,68 ÷ 6,84
12 5,81 ÷ 5,90 6,51 ÷ 6,67
13 5,80 6,50

Bieg  po kopercie
Wykonanie: bieg ze zmianą kierunku, po kopercie o wymiarach 3 x 5 m, powstałej  
z ustawienia  pięciu stojaków. Ważne jest utrzymanie podczas biegu pozycji uła-
twiającej zmianę kierunku, tj. przy obniżonej postawie, mijanie chorągiewek 
wewnętrznym barkiem z akcentem nogi zewnętrznej przy zmianie kierunku. 
Nie wolno wywrócić chorągiewki (rys. 5).
Ocena: czas  biegu mierzony jest z dokładnością do 0,01 s.

Punkty Kobiety Mężczyźni
czas (sek.)

  1 27,90 26,42
  2 27,45 ÷ 27,89 25,49 ÷ 25,95
  3 27,00 ÷ 27,44 25,02 ÷ 25,48
  4 26,55 ÷ 26,99 24,55 ÷ 25,01
  5 26,10 ÷ 26,54 24,08 ÷ 24,54
  6 25,65 ÷ 26,09 23,61 ÷ 24,07
  7 25,20 ÷ 25,64 23,14 ÷ 23,60
  8 24,75 ÷ 25,19 22,67 ÷ 23,13
  9 24,30 ÷ 24,74 22,20 ÷ 22,66
10 23,85 ÷ 24,29 21,73 ÷ 22,19
11 23,40 ÷ 23,84 21,26 ÷ 21,72
12 22,95 ÷ 23,39 20,79 ÷ 21,25
13 22,94 20,78
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Podciąganie się na drążku
Mężczyźni – uginanie ramion w zwisie.
Zwis nachwytem. Ręce znajdują się na szerokości barków. Na sygnał „start” 
uczestnik ugina ręce podciągając się na wysokość podbródka, po czym bez 
chwili odpoczynku przechodzi do zwisu prostego. Ćwiczenie jest przerwane, je-
śli uczestnik zrobi przerwą wynoszącą 2 sekundy i dłuższą. W czasie próby nie 
wolno wykonywać  ruchów wahadłowych nóg i całego ciała. Ćwiczenie powta-
rza się aż do odmowy wykonania. Próba wykonywana jest jeden raz. 
Ocena: liczba pełnych podciągnięć.

Kobiety – wytrzymanie w zwisie na drążku o ramionach ugiętych.
Zwis nachwytem o ramionach ugiętych. Dłonie winny znajdować się na sze-
rokości barków. Na sygnał „start” zaczyna się próba zwisu i trwa do odmowy 
wykonania. Podbródek w czasie trwania testu winien znajdować się wyraźnie 
nad drążkiem.
Próba wykonywana jest jeden raz. Pomiar kończy się z chwilą, gdy podbródek 
znajdzie się poniżej drążka.
Ocena: czas utrzymania zwisu.

Kobiety Mężczyźni
punkty czas (sek.) liczba

  1 9 ÷ 5 2 ÷ 1
  2 14 ÷ 10 4 ÷ 3
  3 19 ÷ 15 6 ÷ 5
  4 24 ÷ 20 8 ÷ 7
  5 29 ÷ 25 10 ÷ 9
  6 34 ÷ 30 12 ÷ 11
  7 39 ÷ 35 14 ÷ 13
  8 44 ÷ 40 16 ÷ 15
  9 49 ÷ 45 18 ÷ 17
10 54 ÷ 50 20 ÷ 19
11 59 ÷ 55 22 ÷ 21
12 64 ÷ 60 24 ÷ 23
13 65 25
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SPORT   II   STOPNIA          
Studia stacjonarne

A. TYTUŁ ZAWODOWY I ZAKRES KWALIFIKACJI ABSOLWENTÓW
Absolwenci studiów II stopnia  otrzymują tytuł zawodowy magistra w zakre-
sie sportu. Miejscem pracy mogą być kluby sportowe, organizacje społeczne 
kultury fizycznej i zrzeszenia sportowe, instytucje samorządowe i państwowe 
odpowiedzialne za  sport.
W ramach studiów studenci będą mieli możliwość wyboru specjalności spo-
śród:
- zarządzania w sporcie,
- nauczycielskiej,
- odnowy i żywienia w sporcie.

Spośród kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów będzie stworzona 
grupa z wykładowym językiem angielskim.
Osoby, które w trakcie rejestracji wyrażą chęć studiowania na wyżej wymie-
nionym  kierunku w języku angielskim i znajdą się na liście wstępnie zakwali-
fikowanych na studia muszą przejść weryfikacyjny test kompetencji z zakresu 
znajomości języka angielskiego. Poziom testu określony zostaje na B2.
Grupa zostanie utworzona pod warunkiem zakwalifikowania minimum 20 osób.

B. SZCZEGÓŁOWE  ZASADY  I  TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO  
1. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
- ocenę stanu zdrowia,
- konkurs średnich ocen uzyskanych podczas studiów zawodowych.
2. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymal-
nie 20 pkt. za konkurs średnich ocen uzyskanych podczas studiów zawodowych.
Ocena stanu zdrowia
Przeprowadzona zostanie według zasad obowiązujących przy przyjęciu na stu-
dia stacjonarne I stopnia.
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Konkurs średnich ocen uzyskanych podczas studiów zawodowych
W konkursie średnich  ocen uzyskanych  podczas studiów zawodowych  przy-
znaje się punkty za średnią według następujących zasad:

Średnia ocen Liczba punktów
4,8 i więcej 20

4,6 - 4,7 17
4,4 - 4,5 14
4,2 - 4,3 11
4,0 - 4,1 9
3,8 - 3,9 7
3,6 - 3,7 5
3,4 - 3,5 3
3,2 - 3,3 2
3,0 - 3,1 1

poniżej 3,0 0
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FIZJOTERAPIA I STOPNIA
Studia stacjonarne

A. INFORMACJA  O  KIERUNKU
O przyjęcie na studia ubiegać się mogą kandydaci posiadający predyspozycje do 
pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi.

B. TYTUŁ ZAWODOWY I ZAKRES KWALIFIKACJI ABSOLWENTÓW
Absolwenci  studiów I stopnia  w zakresie fizjoterapii otrzymują tytuł za-
wodowy licencjata. Uzyskują  przygotowanie do pracy z osobami cho-
rymi i niepełnosprawnymi w zakresie zarówno profilaktyki, jak i terapii,  
a także prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych  w za-
kresie dysfunkcji narządów ruchu oraz schorzeń narządów wewnętrznych  
u osób w różnym wieku. Miejscem pracy mogą być placówki służby zdrowia i 
placówki prowadzące działalność prozdrowotną, ośrodki sportowe i ośrodki dla 
osób niepełnosprawnych.
W ramach studiów mogą zostać utworzone następujące specjalności:
- terapia zajęciowa,
- profilaktyka w geriatrii,
- odnowa biologiczna.

C. SZCZEGÓŁOWE  ZASADY  I  TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO  
1. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
- ocenę stanu zdrowia,
- konkurs świadectw dojrzałości,
- egzamin sprawności fizycznej.
2. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksy-
malnie 25 punktów, z tego 20 punktów za konkurs świadectw dojrzałości i 5 
punktów za wyniki egzaminu sprawności fizycznej.

Ocena stanu zdrowia  i  konkurs świadectw dojrzałości
Przeprowadzona zostanie według zasad obowiązujących przy przyjęciu kieru-
nek wychowanie fizyczne, przy czym w konkursie świadectw dojrzałości przy-
znane zostaną punkty za średnią arytmetyczną ocen z przedmiotów matural-
nych, tj.: 
- język polski,
- język obcy, 
- jeden przedmiot wybrany przez kandydata spośród: fizyka, chemia, biologia 
(jeżeli kandydat nie zdawał ww. przedmiotów na egzaminie maturalnym, to 
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uzyskuje 0 punktów za ten przedmiot), 
przy czym:
- kandydatom legitymującym się świadectwem dojrzałości „nowej matury” 
wartości procentowe ww. przedmiotów z egzaminu pisemnego zostaną  po wy-
liczeniu średniej ocen przeliczone na punkty według zasad podanych dla „starej 
i nowej matury” – skala ocen do 6;
- kandydatom legitymującym się świadectwem dojrzałości „starej matury” wy-
liczona zostanie średnia ocen: z 3 przedmiotów z ustnego egzaminu dojrzałości 
i następnie przeliczona na punkty według zasad podanych poniżej.

PUNKTY ZA ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI
Ocena Poziom  podstawowy Poziom rozszerzony

dopuszczający         30 – 56 %            30 – 40 %
dostateczny         57 – 78 %           41 – 60 %

dobry          79 – 100 %           61 – 78 %
bardzo dobry           79 – 94 %

celujący 95 – 100 %

Średnia ocen  
(„stara matura”)

Średnia ocen  
(„stara i nowa matura”) Liczba  

punktów 
skala ocen do 5  skala ocen do 6     

4,90 - 5,00 5,00 - 6,00 20
4,80 - 4,89 4,70 - 4,99 19
4,70 - 4,79 4,40 - 4,69 18
4,60 - 4,69 4,30 - 4,39 17
4,50 - 4,59 4,20 - 4,29 16
4,40 - 4,49 4,10 - 4,19 15
4,30 - 4,39 4,00 - 4,09 14
4,20 - 4,29 3,90 - 3,99 13
4,10 - 4,19 3,80 - 3,89 12
4,00 - 4,09 3,70 - 3,79 11
3,90 - 3,99 3,60 - 3,69 10
3,80 - 3,89 3,50 - 3,59 9
3,70 - 3,79 3,40 - 3,49 8
3,60 - 3,69 3,30 - 3,39 7
3,50 - 3,59 3,20 - 3,29 6
3,40 - 3,49 3,10 - 3,19 5
3,30 - 3,39 3,00 - 3,09 4
3,20 - 3,29 2,80 - 2,99 3
3,10 - 3,19 2,50 - 2,79 2
3,00 - 3,09 2,00 - 2,49 1
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Egzamin sprawności fizycznej 
Egzamin sprawności fizycznej polega na sprawdzeniu umiejętności pływania na 
dystansie 50 m dowolną wybraną przez siebie techniką pływania sportowego 
(styl klasyczny, grzbietowy, motylkowy, kraul). Otrzymanie 0 punktów wynika  
z nieprzepłynięcia  dystansu 50 m dowolną techniką w wyznaczonym minimum 
czasowym  lub nieukończenia próby. Do egzaminu kandydaci przystępują po 
indywidualnej rozgrzewce i wykonują  próbę tylko raz. Skok startowy ze słupka 
nie jest wymagany.

KRYTERIA CZASOWE
PUNKTY KOBIETY MĘŻCZYŹNI

5 do 0:40,0 do 0:35,0
4 0:40,1 – 0:45,0 0:35,1 – 0:39,0
3 0:45,1 – 0:50,0 0:39,1 – 0:43,0
2 0:50,1 – 1:00,0 0:43,1 – 0:53,0
1 1:00,1 – 1:15,0 0:53,1 – 1:05,0
0 powyżej 1:15,0 powyżej 1:05,0

FIZJOTERAPIA II STOPNIA
Studia  stacjonarne

Studia  niestacjonarne

A. INFORMACJE O KIERUNKU
O przyjęcie na  studia II stopnia ubiegać się mogą absolwenci  studiów  
I stopnia w zakresie kierunku fizjoterapia. 

Informacja o terminach sesji zjazdowych będzie dostępna na stronie www.awf.gda.pl
  
B. TYTUŁ ZAWODOWY I ZAKRES KWALIFIKACJI ABSOLWENTÓW
Absolwenci  studiów II stopnia  w zakresie fizjoterapii otrzymują tytuł za-
wodowy magistra. Uzyskują  przygotowanie do pracy z osobami chory-
mi i niepełnosprawnymi w zakresie zarówno profilaktyki, jak i terapii,  
a także prowadzenia i programowania zabiegów rehabilitacyjnych i fizjotera-
peutycznych  w zakresie dysfunkcji narządów ruchu oraz schorzeń narządów 
wewnętrznych u osób w różnym wieku oraz szkolenie zawodowe w zakresie 
podstawowych procedur i nauczania przedmiotów zawodowych i prowadzenia 
zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (po ukończeniu studium pedagogicznego 
zgodnie ze standardami przygotowującymi do zawodu nauczyciela). Miejscem 
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pracy mogą być placówki służby zdrowia i placówki prowadzące działalność 
prozdrowotną, ośrodki sportowe i ośrodki dla osób niepełnosprawnych oraz 
placówki szkolne.

C. SZCZEGÓŁOWE  ZASADY  I  TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
1. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
- ocenę stanu zdrowia,
- egzamin wiedzy z zakresu studiów I stopnia w postaci testu jednokrotnego 
wyboru, z którego kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 45 punktów. 

2. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksy-
malnie 45 pkt. za egzamin wiedzy z zakresu studiów I stopnia w postaci testu   
jednokrotnego wyboru.

Ocena stanu zdrowia
Przeprowadzona zostanie według zasad obowiązujących przy przyjęciu na stu-
dia stacjonarne I stopnia.
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ZASADY REKRUTACJI
NA WYDZIALE 

TURYSTYKI I REKREACJI
W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014
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TURYSTYKA I REKRACJA I STOPNIA
Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

A. INFORMACJE O KIERUNKU  
W ramach studiów prowadzone będą począwszy od II roku studiów następują-
ce  specjalności:
hotelarstwo
turystyka kulturowa
gospodarowanie w turystyce
turystyka aktywna – wodna ze specjalizacjami:
- windsurfing
- żeglarstwo
rekreacja ruchowa ze specjalizacjami:
- fitness – ćwiczenia siłowe
- fitness – nowoczesne formy gimnastyki
- fitness – ćwiczenia psychofizyczne
- kinezygerontoprofilaktyka
- tenis
-  Wellness & Spa 
-  fitness – ćwiczenia dla kobiet w ciąży

Uruchomienie specjalności  uwarunkowane będzie odpowiednią liczbą zakwa-
lifikowanych studentów.

B. TYTUŁ ZAWODOWY I ZAKRES KWALIFIKACJI ABSOLWENTÓW
Absolwenci studiów licencjackich I stopnia otrzymują dyplom licencjata w za-
kresie turystyki i rekreacji. Przygotowanie do organizowania atrakcyjnych zajęć 
rekreacyjnych, do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych wszystkich typów, 
domach wczasowych, organizacjach samorządowych gmin i miast, centrach in-
formacji turystycznej, w administracji państwowej szczebla lokalnego i central-
nego, a także do podejmowania własnej działalności gospodarczej w zakresie 
turystyki i sportu masowego.

C. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
1. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
- ocenę stanu zdrowia,
- konkurs świadectw dojrzałości,
- język obcy.
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2. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksy-
malnie 30 punktów, z tego: 20 punktów za konkurs świadectw dojrzałości, 10 
punktów za język obcy.

Ocena stanu zdrowia
Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedło-
żonego zaświadczenia lekarskiego zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdro-
wia z dnia 11 sierpnia 2010 r.  (Dz.U. 155 poz. 1045), stwierdzającego brak prze-
ciwwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu 
w Gdańsku na wskazanym przez kandydata kierunku. Skierowania są wydawa-
ne przez  Biuro Rekrutacji. Uczelnia nie ponosi kosztów przeprowadzonych ba-
dań. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.

Konkurs świadectw dojrzałości
1. W konkursie świadectw dojrzałości przyznane zostaną punkty za średnią 
arytmetyczną ocen  z przedmiotów maturalnych, tj.:
- język polski,
- język obcy,
- przedmiot maturalny wybrany przez kandydata w części pisemnej, przy czym:

- kandydatom  legitymującym się  świadectwem dojrzałości „nowej  matu-
ry” wartości procentowe ww. przedmiotów (egzamin pisemny) zostaną  po 
wyliczeniu średniej ocen, przeliczone na punkty według zasad podanych 
dla „starej i nowej matury” – skala ocen do 6.
- kandydatom legitymującym się świadectwem dojrzałości „starej matury” 
wyliczona zostanie średnia ocen: z 3 przedmiotów z ustnego egzaminu doj-
rzałości i następnie przeliczona na punkty według zasad podanych poniżej.

PUNKTY ZA ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI
Ocena Poziom  podstawowy Poziom rozszerzony

dopuszczający         30 – 56 %            30 – 40 %
dostateczny         57 – 78 %           41 – 60 %

dobry          79 – 100 %           61 – 78 %
bardzo dobry           79 – 94 %

celujący 95 – 100 %
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Średnia ocen  
(„stara matura”)

Średnia ocen  
(„stara i nowa matura”) Liczba  

punktów 
skala ocen do 5  skala ocen do 6     

4,90 - 5,00 5,00 - 6,00 20
4,80 - 4,89 4,70 - 4,99 19
4,70 - 4,79 4,40 - 4,69 18
4,60 - 4,69 4,30 - 4,39 17
4,50 - 4,59 4,20 - 4,29 16
4,40 - 4,49 4,10 - 4,19 15
4,30 - 4,39 4,00 - 4,09 14
4,20 - 4,29 3,90 - 3,99 13
4,10 - 4,19 3,80 - 3,89 12
4,00 - 4,09 3,70 - 3,79 11
3,90 - 3,99 3,60 - 3,69 10
3,80 - 3,89 3,50 - 3,59 9
3,70 - 3,79 3,40 - 3,49 8
3,60 - 3,69 3,30 - 3,39 7
3,50 - 3,59 3,20 - 3,29 6
3,40 - 3,49 3,10 - 3,19 5
3,30 - 3,39 3,00 - 3,09 4
3,20 - 3,29 2,80 - 2,99 3
3,10 - 3,19 2,50 - 2,79 2
3,00 - 3,09 2,00 - 2,49 1

Interpretacja:
a)   Jeśli kandydat nie obrał na egzaminie maturalnym dodatkowego przedmio-
tu, pod uwagę brany będzie egzamin  obowiązkowy z matematyki
b)  Matura dwujęzyczna będzie traktowana jako poziom rozszerzony.
  
Język obcy
Kandydatowi przysługuje prawo wyboru jednego języka obcego zdawanego  na 
egzaminie dojrzałości. 
- kandydatom posiadającym „nową” maturę zalicza się egzamin na podstawie  
oceny uzyskanej w części pisemnej egzaminu maturalnego, 
- kandydatom legitymującym się „starą” maturą zalicza się egzamin na podsta-
wie oceny uzyskanej w wyniku zdanego egzaminu dojrzałości.
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PUNKTACJA
Nowa matura

Ocena Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Punkty
dopuszczający 30 – 56 % 30 – 40 % 2

dostateczny 57 – 78 % 41 – 60 % 3
dobry 79 – 100 % 61 – 78 % 6

bardzo dobry 79 – 94 % 8
celujący 95 – 100 % 10

Stara matura
       Ocena                                  Punkty
   celujący           10

   bardzo dobry              8  

   dobry              6

   dostateczny             4  

   dopuszczający / mierny           2

TURYSTYKA I REKREACJA II STOPNIA
Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

A. INFORMACJA O KIERUNKU
O przyjęcie  na studia II stopnia  ubiegać się mogą  absolwenci  studiów I stopnia  
w zakresie turystyki i rekreacji. 

Informacja o terminach sesji zjazdowych będzię dostępna na stronie www.awf.gda.pl

B. TYTUŁ ZAWODOWY I ZAKRES KWALIFIKACJI ABSOLWENTÓW
Absolwenci  studiów II stopnia w zakresie turystyki i rekreacji otrzymują ty-
tuł zawodowy magistra. Uzyskują wszechstronne przygotowanie do wykony-
wania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania  
i realizacji imprez turystycznych, zajęć rekreacyjnych i animacji czasu wolnego. 
Ukończenie studiów umożliwia podjęcie pracy na stanowiskach kierowniczych 
w przedsiębiorstwach  turystycznych wszystkich typów, administracji rządowej 
i samorządowej, turystycznych i rekreacyjnych organizacjach społecznych, in-
nych organizacjach i instytucjach zajmujących się upowszechnianiem oraz orga-
nizacją turystyki i rekreacji, a także do prowadzenia samodzielnej działalności 
menedżerskiej w obszarze turystyki i sportu masowego. 
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W ramach studiów studenci będą mieli możliwość wyboru specjalności spo-
śród:
- zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i sportowym
- Wellness & Spa
- trener osobisty
- dietetyka

Uruchomienie specjalności  uwarunkowane będzie odpowiednią liczbą zakwa-
lifikowanych studentów.

C. SZCZEGÓŁOWE  ZASADY  I  TRYB  POSTĘPOWANIA  KWALIFIKACYJNEGO        
1. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
- ocenę stanu zdrowia,
- konkurs średnich ocen uzyskanych podczas studiów zawodowych.
2. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksy-
malnie 20 punktów za średnią ocen uzyskanych podczas studiów zawodowych.

Ocena stanu zdrowia
Przeprowadzona zostanie według zasad obowiązujących przy przyjęciu na studia  
stacjonarne I stopnia. 

Konkurs średnich ocen uzyskanych podczas studiów zawodowych
W konkursie średnich  ocen uzyskanych  podczas studiów zawodowych  przy-
znaje się punkty za średnią według następujących zasad.

Średnia ocen Liczba punktów
4,8 i więcej 20

4,6 - 4,7 17

4,4 - 4,5 14

4,2 - 4,3 11

4,0 - 4,1 9

3,8 - 3,9 7

3,6 - 3,7 5

3,4 - 3,5 3

3,2 - 3,3 2

3,0 - 3,1 1

poniżej 3,0 0
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Możliwości wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus dla stu-
dentów w roku akademickim 2013/2014

Drodzy Kandydaci na studia,
podejmując naukę na wyższej uczelni stajecie się częścią społeczności akade-
mickiej. Ten nowy okres w Waszym życiu to także szereg nowych obowiązków, 
przywilejów, a przede wszystkim możliwości. Program Erasmus daje Wam szan-
sę dołączenia do społeczności akademickiej całej Wspólnoty Europejskiej po-
przez udział w różnych formach dofinansowanej mobilności. Program Erasmus 
umożliwia wyjazdy na część studiów oraz na praktykę do 27 krajów Unii Euro-
pejskiej, 4 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandii, Lichtenste-
inu, Norwegii i Szwajcarii oraz 2 krajów kandydujących: Chorwacji i Turcji.

Wyjazdy na studia
Będąc studentem AWFiS, już od drugiego roku studiów licencjackich i od pierw-
szego roku studiów magisterskich masz możliwość na semestr lub rok studiów 
do jednej z naszych uczelni partnerskich. Warunkiem są dobre wyniki w nauce 
i dobra znajomość wybranego języka obcego. Wyjazdy można realizować do 
następujących uczelni:

Dla studentów Wydziału Turystyka i Rekreacja

● UNIVERSITAT de les ILLES BALEARS / HISZPANIA
● UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA / HISZPANIA
● HOCHSCHULE BREMEN / NIEMCY
● ORADEA UNIVERSITY / RUMUNIA
● MATEJ BEL UNIVERSITY / SŁOWACJA
● LINNAEUS UNIVERSITY / SZWECJA
● UNIVERSITY OF CALABRIA / WŁOCHY
● UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI / WŁOCHY

Dla studentów Wydziału Wychowanie Fizyczne

● UNIVERSITAT de les ILLES BALEARS / HISZPANIA
● UNIVERSIDAD DE HUELVA / HISZPANIA
● UNIVERSIDAD DE ALCALA / HISZPANIA
● LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES / LITWA
● OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG / NIEMCY
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● MATEJ BEL UNIVERSITY / SŁOWACJA
● UNIVERSITY OF PREšOV / SŁOWACJA
● CUKUROVA  UNIVERSITY / TURCJA
● UNIVERSITY OF KOCAELI/ TURCJA
● NEVSEHIR UNIVERSITY / TURCJA
● UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA FORO ITALICO / WŁOCHY
● UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI / WŁOCHY
● UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PALERMO / WŁOCHY

Wyjazdy na praktykę
O wyjazd na praktykę mogą ubiegać się studenci I, II I III stopnia, którzy uzyskali 
zaliczenie semestru (roku) poprzedzającego wyjazd. Praktyka powinna trwać 
co najmniej 3 miesiące i może być zrealizowana w zagranicznych przedsiębior-
stwach, organizacjach i innych instytucjach. Wyjazd na praktykę jest dofinan-
sowywany ze środków programu Erasmus oraz w pełni uznawany na AWFiS. 
Wystarczy znaleźć odpowiednie miejsce na realizację praktyki i wziąć udział  
w rekrutacji.

Dołącz do wielotysięcznej grupy studentów Erasmusa! Warto już teraz zasta-
nowić się nad tym, czy chcesz nadać swoim studiom wymiar europejski.

Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus jest Julia Ziółkowska.
Kontakt: erasmus@awf.gda.pl
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ZAŁĄCZNIKI

Rys.	1		
Kompleksowy	zestaw	prób	sprawności	technicznej	w	piłce	ręcznej

(kierunek:	wychowanie	fizyczne)
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Rys.	2
Sprawdzian	techniczny	z	piłki	nożnej
(kierunek	wychowanie	fizyczne)
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Rys.	3
Piłka	siatkowa

(kierunek:	wychowanie	fizyczne)
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Rys.	4
Koszykówka

(dot.	kierunku	wychowanie	fizyczne)
Elementy techniki podlegające ocenie: 
I. 
(A) - kozłowanie slalomem    (B) - zebranie piłki z tablicy
      - rzut po kozłowaniu          - podanie
(C) - zebranie piłki z tablicy         - chwyt
      - kozłowanie          - rzut po „dwutakcie”
      - rzut z wyskoku                  (D) - „dobitki”
II.
(A) - dwa rzuty wolne
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Rys.	5

Bieg	po	„kopercie”
(dot.	kierunku	sport)
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Załącznik 1
Lekkoatletyczne Tabele Wielobojowe PZLA    

Konkurencje Żeńskie       * Bieg – 100 m ( wynik / punkty )
 Wynik .00 .10 .20 .30 .40 .50 .60 .70 .80 .90
12 sek.
13 sek.
14 sek.
15 sek.

1037
  689
  483
  347

   992
   664
   467
   336

   949
   640
   451
   325

   910
   617
   436
   314

   872
   595
   422
   304

   837
   574
   408
   295

   804
   554
   395
   285

   773
   535
   382
   276

   743
   517
   317
   267

   715
   500
   358
   258

16 sek.
17 sek.
18 sek.
19 sek.

  250
  178
  122
    77

   242
   172
   117
     73

   234
   165
   112
     69

   226
   160
   107
     65

   219
   154
   103
     62

   211
   148
     98
     58

   204
   143
     94
     54

   197
   137
     90
     51

   191
   132
     85
     47

   184
   127
     81
    44

 
* Pchnięcie kulą ( wynik / punkty )      

 Wynik   .00   .01   .02   .03   .04   .05   .06   .07   .08 .09

     6m

.00 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221

.10 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231

.20 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

.30 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251

.40 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261

.50 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271

.60 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281

.70 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291

.80 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301

.90 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311

    7m

.00 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321

.10 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331

.20 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341

.30 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351

.40 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361

.50 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371

.60 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381

.70 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391

.80 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401

.90 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411
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Pchnięcie kulą cd. ( wynik / punkty  )   
Wynik .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09

8 m

.00 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421

.10 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431

.20 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441

.30 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451

.40 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461

.50 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471

.60 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481

.70 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491

.80 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501

.90 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511

9 m

.00 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521

.10 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531

.20 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541

.30 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551

.40 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561

.50 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571

.60 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581

.70 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591

.80 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601

.90 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611

10 m

.00 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621

.10 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631

.20 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641

.30 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651

.40 652 653 654 656 657 658 659 660 661 662

.50 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672

.60 673 675 676 677 678 679 680 681 682 683

.70 684 685 686 687 688 689 690 692 693 694

.80 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704

.90 705 706 708 709 710 711 712 713 714 715
                         
*  Bieg – 800 m. ( wynik / punkty )

  Wynik .00 .05 .10 .15 .20 .25 .30 .35 .40 .45 .50 .55
2 min.
3 min.
4 min.

1650
  379
  104

1396
  343
    91

1196
  311
    78

1037
  282
    66

  909
  255
    55

  802
  230
    45

  713
  208
    35

  637
  187
    25

  571
  168
    16

  514
  150
      8

  463
  134
      0

  419
  119
      0



48 49

Konkurencje Męskie     ( tabele PZLA /10 bój)
Bieg - 100m ( wynik / punkty )

 Wynik .00 .10 .20 .30 .40 .50 .60 .70 .80 .90
 11 sek.
 12 sek.
 13 sek.

861
651
468

838
631
451

817
612
434

795
593
418

774
574
402

753
556
387

732
538
371

711
520
356

691
502
341

671
485
327

 14 sek.
 15 sek.
 16 sek.

312
185
89

298
174
81

284
163
73

271
153
66

258
143
59

245
133
52

233
124
46

220
114
40

208
105
35

197
97
30

Pchnięcie kulą ( wynik / punkty )      
 Wynik .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09

6 m

.00 249 - 250 251 - 252 - 253 - 254

.10 255 - 256 - 257 258 - 259 - 260

.20 - 261 262 - 263 - 264 265 - 266

.30 - 267 - 268 - 269 - 270 271 272

.40 - 273 - 274 - 275 276 - 277 -

.50 278 279 - 280 - 281 - 282 283 -

.60 284 - 285 286 - 287 - 288 289 -

.70 290 - 291 - 292 293 - 294 - 295

.80 296 - 297 - 298 - 299 300 - 301

.90 - 302 303 - 304 - 305 306 - 307

7m

.00 - 308 - 309 310 - 311 - 312 313

.10 - 314 - 315 316 - 317 - 318 -

.20 319 320 - 321 - 322 323 - 324 -

.30 325 326 - 327 - 328 - 329 330 -

.40 331 - 332 333 - 334 - 335 336 -

.50 337 - 338 339 - 340 - 341 - 342

.60 343 - 344 - 345 346 - 347 - 348

.70 349 - 350 - 351 352 - 353 - 354

.80 - 355 356 - 357 - 358 359 - 360

.90 - 361 362 - 363 - 364 365 - 366
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Pchnięcie kulą cd. ( wynik / punkty  )      
Wynik .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09

8 m

.00 - 367 - 368 369 - 370 - 371 372

.10 - 373 - 374 375 - 376 - 377 378

.20 - 379 - 380 381 - 382 - 383 384

.30 - 385 - 386 - 387 388 - 389 -

.40 390 391 - 392 - 393 - 394 - 395

.50 396 397 - 398 - 399 400 - 401 -

.60 402 403 - 404 - 405 406 - 407 -

.70 408 - 409 410 - 411 - 412 413 -

.80 414 - 415 416 - 417 - 418 419 -

.90 420 - 421 422 - 423 - 424 425 -

9 m

.00 426 - 427 428 - 429 - 430 431 -

.10 432 - 433 434 - 435 - 436 - 437

.20 438 - 439 440 - 441 - 442 443 -

.30 444 - 445 - 446 447 - 448 - 449

.40 450 - 451 - 452 453 - 454 - 455

.50 456 - 457 - 458 459 - 460 - 461

.60 462 - 463 - 464 465 - 467 -

.70 468 - 469 - 470 471 - 472 - 473

.80 474 - 475 - 476 477 - 478 - 479

.90 480 - 481 - 482 483 - 484 - 485

10 m

.00 486 - 487 - 488 489 - 490 - 491

.10 492 - 493 - 494 495 - 496 - 497

.20 498 - 499 - 500 501 - 502 - 503

.30 504 - 505 - 506 507 - 508 - 509

.40 510 - 511 512 - 513 - 514 515 -

.50 516 - 517 518 - 519 - 520 521 -

.60 522 - 523 524 - 525 - 526 527 -

.70 528 - 529 530 - 531 - 532 533 -

.80 534 - 535 536 - 537 - 538 539 -

.90 540 - 541 542 - 543 - 544 545 -
  
* Bieg – 1500 m ( wynik / Punkty )

Wynik .00 .05 .10 .15 .20 .25 .30 .35 .40 .45 .50 .55
4 min.
5 min.
6 min.
7 min.

953
560
264
 73

917
531
244
62

861
504
225
52

847
476
206
43

813
450
186
34

778
424
171
27

745
399
155
20

712
375
139
14

680
351
124

9

649
329
110

5

619
306
97
2

589
285
85
0
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