
Załącznik nr 1. 

WYCHOWANIE FIZYCZNE ONLINE 

Zasady ocenianiania 

 

Podstawa prawna 

 

Warszawa, dnia 20 marca 2020 r. Poz. 493 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI 

NARODOWEJ1) z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2019 r.). 

 
Więcej w linku poniżej: 

 

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000493/O/D20200493.pdf 

 

Warszawa, dnia 20 marca 2020 r. Poz. 492 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI 

NARODOWEJ1) z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

 
Więcej w linku poniżej: 

 

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000492/O/D20200492.pdf 
 
 

 

W sytuacji prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w formie 

online, realnie ocenie podlegać będzie obszar z zakresu wiedzy, 

przesłane filmy, zdjęcia potwierdzające wykonanie danej 

aktywności fizycznej, aktywność na lekcjach online z włączoną 

kamerą. 
 

 

Wymagania przedmiotowe i programowe 

 

PZO – wychowanie fizyczne online 

 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 
 
2. Uczeń w ciągu trwania zajęć w systemie online podlega systematycznej i obiektywnej ocenie w 

zakresie wiedzy. 
 

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000493/O/D20200493.pdf
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000492/O/D20200492.pdf


3. O postępach ucznia, rodzice są systematycznie informowani poprzez wpis do dziennika 

elektronicznego. 
 
4. Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną lub roczną, biorąc pod uwagę oceny wcześniej uzyskane w 

trakcie trwania zajęć w szkole oraz bieżące oceny w zakresie zadań w obszarze wiedzy. Ocena 

śródroczna lub roczna jest wypadkową uzyskanych ocen bieżących. 
 
5. Uczeń może nie być klasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny śródrocznej lub 

rocznej. Ostateczną decyzję o klasyfikowaniu ucznia podejmuje nauczyciel przedmiotu. 
 
6. Na miesiąc przed klasyfikacją roczną, uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) powinni być 

poinformowani o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem. 
 
7. W przypadku uzyskania oceny śródrocznej/rocznej niedostatecznej uczniowi przysługuje prawo do 

egzaminu poprawkowego na zasadach określonych w Ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 

roku z późniejszymi zmianami i Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych z 3 sierpnia 2017 r. 

 

8. Egzamin poprawkowy dotyczyć będzie tylko obszaru w zakresie wiedzy. 
 
 

Obszar w zakresie wiedzy, aktywności podlegający ocenie w systemie online – zasady i kryteria 

oceniania. 

 

 
 

Uczeń powinien: przeczytać wskazany przez nauczyciela artykuł lub jego fragment, obejrzeć film 

instruktażowy, odpowiedzieć na pytania w formie pisemnej oraz wykonać zadania wynikające z 

kryteriów na poszczególne oceny. Przesłać filmy, zdjęcia potwierdzające wykonanie danej aktywności 

fizycznej. Ćwiczyć na lekcjach online z włączoną kamerą.  

 

 

 

Wychowanie fizyczne to nie tylko sprawność i umiejętności ruchowe, 
 

to również wyposażenie ucznia w odpowiednią wiedzę. 
 
 

 

Kryteria na poszczególne oceny: 
 

Ocena Wymagania / kryteria 

Celująca 1. Uczeń odpowie na zadane przez nauczyciela pytania/pytanie. 

 2. Uczeń przedstawi swoje pytanie dotyczące tematu zawartego w 

  artykule, prezentacji czy też filmie. 

 4. 

3.Uczeń prześle link o podobnej tematyce (artykuł, film, prezentacja). 

Uczeń prześle film, zdjęcia, podejmowanej przez siebie aktywności. 



Uczeń jest obecny na każdej lekcji online i ma włączoną kamerę. 

Bardzo dobra 1. Uczeń odpowie na zadane przez nauczyciela pytania/pytanie. 

 2. Uczeń przedstawi swoje pytanie dotyczące tematu zawartego w 

  

artykule, prezentacji czy też filmie. 

3. Bierze udział w lekcjach online z włączoną kamerą. 

Dobra 1. Uczeń odpowie na zadane przez nauczyciela pytania/pytanie. 

Dostateczna 1. Uczeń odpowie na zadane przez nauczyciela pytania/pytanie 

  niewyczerpująco. 

Dopuszczająca 1. Uczeń potwierdzi mailem, że przeczytał artykuł lub obejrzał film. 

Niedostateczna 1. Uczeń nie podejmie się wykonania zadnia. 



 


