
EDUKACJA ZDALNA 
 

W sytuacji prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w formie on-line, realnie ocenie podlegać będzie obszar z zakresu 

wiedzy oraz systematyczność (terminowość przesyłania zadań domowych). 
 

Wymagania przedmiotowe i programowe 

PZO – wychowanie fizyczne online 

 Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

 Uczeń w ciągu trwania zajęć w systemie on-line podlega systematycznej i obiektywnej ocenie w zakresie wiedzy. 
 O postępach ucznia, rodzice są systematycznie informowani poprzez wpis do dziennika elektronicznego. 
 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. 
 Uczeń może nie być klasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny śródrocznej lub rocznej. Ostateczną decyzję o klasyfikowaniu 

ucznia podejmuje nauczyciel przedmiotu. 
 

Obszar w zakresie wiedzy podlegający ocenie w systemie on-line – zasady i kryteria oceny: 

 

Nauczyciel wychowania fizycznego przesyła uczniom materiały edukacyjne (link do filmu, artykułu, prezentacji, itp.) w zakresie wiedzy, wynikające z 

wymagań z podstawy programowej oraz programu nauczania, który został dopuszczony do użytku szkolnych programów przez Dyrektora Szkoły.  

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. 

Bezpieczeństwo: uczeń ma obowiązek wykonywać zadane ćwiczenia w obecności osoby dorosłej, która dodatkowo wcześniej sprawdzi miejsce 

ćwiczeń pod względem bezpieczeństwa. Należy zwrócić uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości od sprzętów znajdujących się w pomieszczeniu. 

Uczeń powinien ćwiczyć w stroju i obuwiu sportowym, aby nie narazić się na kontuzję. Powinien też wykonywać ćwiczenia na miarę swoich 

możliwości. Rodzice/prawni opiekunowie biorą odpowiedzialność za zdrowie i życie swojego dziecka podczas nauczania on-line.  

 

 

 



Kryteria na poszczególne oceny: 

 

Ocena Wymagania / kryteria 

Celująca Uczeń wykona zadanie, które wskaże nauczyciel w zależności od realizowanego tematu oraz dodatkowe zadanie na 

ocenę celującą.  

Bardzo dobra Uczeń wykona zadanie, które wskaże nauczyciel w zależności od realizowanego tematu oraz dodatkowe zadanie na 

ocenę bardzo dobrą. 

Dobra Uczeń wykona zadanie, które wskaże nauczyciel w zależności od realizowanego tematu.   

Dostateczna Uczeń wykona zadanie na ocenę dobrą na poziomie 50 %. 

Dopuszczająca Uczeń podejmie próbę wykonania zadania.  

Niedostateczna Uczeń nie podejmie się wykonania zadnia. 

Najwyższą ocenę, jaką może uzyskać uczeń za pracę oddaną po terminie, jest ocena dobra! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta aktywności fizycznej w czasie nauki zdalnej 

 

DATA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Karta aktywności fizycznej prowadzona jest indywidualnie przez każdego ucznia. Uczeń zapisuje datę oraz rodzaj aktywności fizycznej każdego dnia, 

np. ćwiczenia w domu (rozciąganie, ćwiczenia siłowe), na wolnym powietrzu, np. (spacery, jazdę rowerem, hulajnogą czy na rolkach). 
 

Każda aktywność jest mile widziana i na pewno zostanie doceniona oraz oceniona. 
 

Pozdrawiamy 

Nauczyciele wychowania fizycznego i trenerzy. 
 

 


