
Propozycja planu szkolenia praktycznego Legii Akademickiej: 

Szkolenie 3 dni: ok. 6 godz. po 30 min na Punkt nauczania. 

Dzień I: 

Lp. Temat zajęć 
Zabezpieczenie 

materiałowe 
Cel nauczania 

1.  
Indywidualne wyposażenia 

żołnierza 

Hełm, plecak, maska 

przeciwgazowa, 

kamizelka. 

Szkolony ma za zadanie uczyć się 

dostosowania/dopasowania wyposażenia 

indywidualnego. 

2.  

Przeznaczenie, budowa  

i dane taktyczno-techniczne 

karabinka MSBS Grot  

i pistoletu wojskowego P-83 

Granaty ręczne. 

Rodzaje i budowa 

granatów ręcznych  

i zapalników 

Karabinek Grot, P-83, 

przekrój granatów F1 

i RG-42 

Szkolony ma za zadanie zapoznać się z 

budową karabinka, zapoznać się z 

rozkładaniem/składaniem karabinka i 

pistoletu wojskowego. Uczyć budowy 

granatów ręcznych i zapalników. 

3.  
Postawy strzeleckie (leżąca, 

klęcząca, stojąca).  
Karabinek Grot 

Szkolony ma z zadanie uczyć się 

przyjmowania prawidłowych postaw 

strzeleckich. 

4.  
Zasady celowania  

i oddania strzału. 

Karabinek Grot, 

przyrządy do nauki 

celowania, Cyklop 

Szkolony ma za zadanie uczyć się zgrywania 

mechanicznych przyrządów optycznych, 

określenia oka dominującego, oddania  

strzału, odrzut broni, wybór celownika i 

punktu celowania. 

5.  Walka wręcz Atrapa noża 
Szkolony ma za zadanie uczyć się obrony 

przed atakiem z wykorzystaniem noża. 

6.  
Ochrona przed bronią 

masowego rażenia 
FOO, maski pgaz. 

Szkolony ma na celu uczyć się korzystania ze 

sprzętu ochronnego przed bronią masowego 

rażenia. 

7.  

Podstawowe przepisy 

korespondencji radiowej. 

Przegotowanie do pracy  

i zaprogramowanie 

cyfrowej radiostacji 

przenośnej 

Radiostacje R3501 

Szkolony ma za zadanie uczyć się pracy na 

radiostacji R3501 (ustawianie częstotliwości, 

kanałów, nawiązywanie łączności), zapoznać 

się  z podstawowymi zasadami łączności, 

tabelą korespondencyjną. 

8.  
Terenoznawstwo. 

Praca na mapie. 

Busola, kompas, 

mapa 

Szkolony ma na celu uczyć się określania 

kierunków stron świata, azymutu.  

9.  

Szkolenie medyczne. 

Udzielanie pierwszej 

pomocy. 

Podstawy BLS z AED – cz.I 

Fantom, defibrylator, 

bandaże, stazy, plecak 

medyczny 

Szkolony ma na celu uczyć się udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej, oceny 

zagrożeń dla siebie i poszkodowanego, oceny 

stanu pacjenta, zabezpieczenie 

poszkodowanego. 

10.  
Regulaminy: musztra 

indywidualna 
- 

Szkolony ma za zadanie uczyć się 

przyjmowania: postawy zasadniczej, 

występowania/wstępowania z/w szyku, 

oddawania honorów, zwroty w miejscu. 

 



Dzień II: 

Lp. Temat zajęć 
Zabezpieczenie 

materiałowe 
Cel nauczania 

1.  

Broń i sprzęt wojskowy 

będący na wyposażeniu 

pododdziałów lekkiej 

piechoty.  

Karabin wyborowy, 

karabin maszynowy 

moździerz, 

granatnik. 

Szkolony ma za zadanie zapoznać się z 

przeznaczeniem i danymi taktyczno-

technicznymi broni i SpW. 

2.  
Postawy strzeleckie (leżąca, 

klęcząca, stojąca) 
Karabinek Grot 

Szkolony ma z zadanie uczyć się 

przyjmowania prawidłowych postaw 

strzeleckich. 

3.  Praca manualna na broni. Karabinek Grot 

Szkolony ma za zdanie uczyć się pracy 

manualnej na broni obejmujące: usuwanie 

zacięć, wymiany magazynka. 

4.  
Taktyka: 

Znaki i sygnały dowodzenia. 
Karabinek Grot 

Szkolony ma za zadanie uczyć się znaków i 

sygnałów dowodzenia 

5.  

Taktyka: 

Szyki bojowe - rząd, 

dwurząd. 

Karabinek Grot 

Szkolony ma za zadanie uczyć się szyków 

bojowych, składu sekcji, zadań 

poszczególnych żołnierzy w sekcji. 

6.  Walka wręcz 

Atrapa pałki, atrapa 

pistoletu 

wojskowego 

Szkolony ma za zadanie uczyć się walki 

wręcz z wykorzystaniem pałki oraz odparcia 

ataku przeciwnika uzbrojonego w pistolet 

wojskowy będąc w bliskim kontakcie. 

7.  

Przygotowanie do pracy  

i zaprogramowanie cyfrowej 

radiostacji przenośnej 

Radiostacja 

plecakowa 

RRC 

Szkolony ma za zadanie uczyć się pracy na 

radiostacji RRC (ustawianie częstotliwości, 

kanałów, nawiązywanie łączności), zapoznać 

się z podstawowymi zasadami łączności, 

tabelą korespondencyjną. 

8.  
Terenoznawstwo. 

Praca na mapie. 

Busola, kompas, 

mapa 

Szkolony ma na celu uczyć się wyznaczania  

i odczytywania współrzędnych różnymi 

sposobami. 

9.  

Szkolenie medyczne. 

Udzielanie pierwszej 

pomocy. 

Podstawy BLS z AED – cz.II 

Fantom, 

defibrylator, 

bandaże, stazy, 

plecak medyczny 

Szkolony ma na celu uczyć się udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej, oceny 

zagrożeń dla siebie i poszkodowanego, oceny 

stanu pacjenta, zabezpieczenie 

poszkodowanego. 

10.  
Regulaminy: musztra 

indywidualna 
- 

Szkolony ma za zadanie uczyć się składania 

meldunków, komend, sprawne zajmowanie 

przez żołnierza miejsca w szyku (szeregu,  

dwuszeregu, kolumnie marszowej)  

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szereg_(wojsko)


 

Dzień III: 

Lp. Temat zajęć 
Zabezpieczenie 

materiałowe 
Cel nauczania 

1.  Zasady maskowania 
Odzież i wyposażenie 

maskujące, farby 

Szkolony ma za zadanie uczyć się zasad 

maskowania przy użyciu  dostępnych 

materiałów, znajdować te materiały w terenie, 

dyscyplina maskowania. 

2.  

Survival - przetrwanie  

w warunkach środowiska 

naturalnego 

wyposażenie 

wykorzystywane do 

przetrwania w 

warunkach 

środowiska 

naturalnego 

Szkolony ma za zadanie uczyć się sposobów 

przetrwania w warunkach środowiska 

naturalnego, w tym: pozyskanie wody, 

wykorzystanie flory i fauny, wykonania 

prostej broni, narzędzi, ogniska, pułapek, 

schronień. 

3.  

Taktyka: 

Pokonywanie liniowych 

rejonów niebezpiecznych 

(dróg) różnymi sposobami. 

Karabinek Grot 

Szkolony ma za zdanie uczyć się różnych 

sposobów pokonywania przeszkód  

terenowych: sposób na szybko, sposób 

kropelkowy, sposób na wolno 

4.  

Taktyka: 

Szyki bojowe - sierżant, 

podwójny sierżant. 

Karabinek Grot 

Szkolony ma za zadanie uczyć się szyków 

bojowych, składu sekcji, zadań 

poszczególnych żołnierzy w sekcji. 

5.  

Taktyka: 

Reakcja na kontakt  

w różnych szykach 

bojowych. 

Karabinek Grot 

Szkolony ma za zadanie uczyć się zasad 

zrywania kontaktu w różnych szykach 

bojowych podczas kontaktu ogniowego z 

przeciwnikiem. 

6.  Walka wręcz Atrapa karabinka. 

Szkolony ma za zadanie uczyć się sposobów 

odparcia ataku przeciwnika uzbrojonego w 

karabinek będąc w bliskim kontakcie. 

7.  

Terenoznawstwo: 

Najprostsze sposoby 

wykonywania pomiarów w 

terenie. 

Linijka milimetrowa, 

lornetka wojskowa, 

krokomierz 

Szkolony ma za zadanie uczyć się zasad 

oceny i pomiaru odległości do celów: na 

podstawie stopnia widoczności przedmiotów, 

„na oko”, za pomocą linijki milimetrowej, 

według szybkości światła i dźwięku, za 

pomocą pomiaru krokami, według czasu 

trwania marszu. 

8.  

Szkolenie medyczne: 

Udzielanie pierwszej 

pomocy. 

Podstawy BLS z AED – 

cz.III 

Fantom, defibrylator, 

bandaże, stazy, plecak 

medyczny 

Szkolony ma na celu uczyć się udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej, oceny 

zagrożeń dla siebie i poszkodowanego, oceny 

stanu pacjenta, zabezpieczenie 

poszkodowanego. 

9.  
Regulaminy: musztra 

zespołowa 
- 

Szkolony ma za zadanie uczyć się zmiany 

ugrupowania pododdziału w miejscu i w 

marszu, zaginanie i odginanie skrzydeł. 

10.  
Regulaminy: musztra 

zespołowa 
- 

Szkolony ma za zadanie uczyć się kroku  

marszowego: zwykłego i defiladowego. 

 

 



 


