
 
 
 
 

Wymagania edukacyjne 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

klasa 2 



EDUKACJA POLONISTYCZNA 
2 (dopuszczający) 3 (dostateczny) 4 (dobry) 5 (bardzodobry) 6 (celujący) 

KORZYSTANIE Z INFORMACJI 

 

Niezawszeuważniesłuchawypo

wiedzi innych, 

fragmentaryczniekorzysta 

z przekazywanychinformacji. 

Wyszukuje w tekściepotrzeb

neinformacje 

z pomocąnauczyciela. 

Zazwyczajuważniesłuchawyp

owiedziinnychi starasię     korz

ystać  

zprzekazywanychinformacji. 

Wyszukujewtekście 

główneinformacje. 

 

Uważniesłuchawypo- 

wiedziinnychoraz 

korzysta z przekazywanychinf

ormacji. 

Potrafiodnaleźćw tekściepos

zukiwaneinformacje. 

Uważniesłuchawypowiedziinn

ych, w    pełniwykorzystuje   

przekazywane informacje. 

Wyszukuje  w tekściewszyst

kie potrzebneinformacje, 

korzysta 

zencyklopedii 

i słowników. 

Uważniesłucha 

wypowiedziinnych 

i w pełni wykorzystujeprzekaz

ywaneinformacje. 

Samodzielnie i sprawniewyszu

kuje w tekście  

potrzebne informacje, 

korzysta z encyklopedii,słow

ników. 

CZYTANIE I  PISANIE 

Czytając,nieuwzględniainterpu

nkcji. 

Słaborozumieczytanytekst. 

Popełniabłędy 

wprzepisywaniu 

i w pisaniuzpamięci. 

Piszekrótkiewypowiedzi 

z pomocąnauczyciela. 

 

 

   

Czyta poprawnie  

i najczęściej ze 

zrozumieniem krótkie 

teksty po uprzednim 

przygotowaniu. 

Prawidłowo przepisuje tekst, 

popełnianielicznebłędy 

w pisaniuz pamięci. 

Stosujeniektórez        poznanych 

zasadortografii. 

Pod 

kierunkiemnauczycielapiszek

rótkiewypowiedzi. 

Czytateksty poprawnie i zez

rozumieniem. 

Prawidłowoprzepisujeteksti pi

szezpamięci,  

stosujewiększośćpoznanychza

sadortografii.Piszekrótkiewyp

owiedzi. 

 

Czytagłośno, wyraźnie, 

z odpowiedniąintonacją 

i zezrozumieniem. 

Stosujepoznaneregułyortografi

czne, zarówno 

wprzepisywaniu,jak 

ipisaniuz pamięci. 

Samodzielniepiszelisty,  

życzenia, opisy,  

opowiadania. 

 

 

Czytagłośno,     

płynnie, biegle,  

z odpowiedniąintonacją 

i zezrozumieniem. 

Zna i stosujezasadyortografii, 

piszezesłuchu. 

Samodzielnieukłada i 

zapisujewielozdaniowewypow

iedzipoprawne pod 

względemlogicznym 

igramatycznym. 

 

 



Na 

ogółstosujezasadypisanialistów

iżyczeń. 

KOMUNIKOWANIE SIĘ 

Wypowiedzinazadany 

tematczęstosą 

niewłaściwie zbudowane pod 

względemlogicznym 

i gramatycznym;  

dostrzegazwiązkiprzyczyno

wo-skutkowejedynie z 

pomocąnauczyciela. 

Wypowiada się, 

odpowiadającnapytaniaprost

ymizdaniami; wymieniazdar

zeniabezpowiązańprzyczyn

owo-skutkowych. 

 

Wypowiadasię w 

formiekilku logicznych zda

ń, poprawnych pod 

względemgramatycznym; 

dostrzega związkiprzyczyno

wo-skutkowe. 

Tworzyustną,  

wielozdaniowąwypowiedź, 

poprawną pod 

względemlogicznym 

i gramatycznym; 

dostrzegazwiązkiprzyczyno

wo-skutkowe. 

Dobierawłaściweformykom

unikowania się  

w różnych sytuacjachspołec

znych; czynnieuczestniczy 

w rozmowach: zadajepytani

a, udzielaodpowiedzi, preze

ntujewłasne zdanie, używab

ogategosłownictwa. 

 

 
EDUKACJA SPOŁECZNA 

Zazwyczaj 

poprawnie 

nawiązujekontakty 

z dziećmi i dorosłymi. 

Nie zawsze zgodnie 

bawi się ipracuje. 

Posiadamałą wiedzę  

oPolsceiUniiEuropejskiej. 

Na ogół stara się 

przestrzegać przepisów 

bezpieczeństwa. 

Wie,żefunkcjonowanie 

wkażdejgrupie 

społecznejopierasięna 

współpracy. 

Potrafi nawiązać 

kontakty 

zrówieśnikami 

idorosłymi. 

Uczestniczy zgodnie we 

wspólnejzabawieipracy. 

Zna symbolenarodowe, 

nazwy państw 

sąsiadujących zPolską. 

Potrafi współpracować  

w grupie rówieśniczej. 

Czuje się 

odpowiedzialnyzaswojeczynyiwie, 

że mają one wpływ  na grupę. 

Zna 

głównewydarzeniahistoryczne. 

Zawsze przestrzega przepisów 

bezpieczeństwa. 

Potrafi odgrywać różne role w 

grupie. 

Docenia 

wkładpracyinnychdo 

uzyskania wyniku końcowego. 

Wie, że są ludzie 

szczególniezasłużenidlaświata. 

Wymienia 

państwasąsiadujące 

z Polską,  

rozpoznaje flagę i hymn Unii 

Traktuje swoje zdania 

w prowadzonej rozmowie 

z  innymi osobami,  

jakojednązkilkupropozycji. 

Zna swoje mocne strony  

i umie 

wybraćwłaściwądlasiebie 

rolę wgrupie. 

Wie, że praca zespołowa jest 

bardzo ważna.  

Rozumie, co to znaczy, że 



Przestrzega przepisów 

bezpieczeństwa. 
Europejskiej. 

Zawsze przestrzega 

przepisów 

bezpieczeństwa,wiejakie są 

konsekwencje ich 

nieprzestrzegania. 

jestPolakiem 

iEuropejczykiem. 

 
 

EDUKACJA MATEMATYCZNA  
Dodajeiodejmuje 

liczby  

wzakresie20 

z przekroczeniem 

progu 

dziesiątkowego. 

Zadania tekstowe 

rozwiązuje 

wyłącznie 

z 

pomocąnauczyciela. 

 

 

 

 

Z 

pomocąnauczycie

la 

dokonuje prostych 

Dodajeiodejmuje liczby 

wzakresie50 

zprzekroczeniemprogu 

dziesiątkowego. 

Potrafi rozwiązać prostezadania 

tekstowe jednodziałaniowe. 

 

 

 

 

 

 

Dokonujeprostych 

obliczeń zegarowych  

i pieniężnych. 

Wykorzystuje wiedzę  

i nabyte umiejętności  

w sytuacjach 

praktycznych, czasami 

korzysta z wsparcianauczyci

ela. 

 

Poprawniedodaje 

i odejmuje liczby 

wzakresie50zprze- 

kroczeniem progu 

dziesiątkowego oraz 

rozwiązuje proste 

zadaniatekstowejednodziałanio

we  

i dwudziałaniowe. 

Bieglemnożyidzieli 

liczbywzakresie30. 

 

Rozwiązuje proste 

zadaniatekstowena 

obliczeniapieniężne. Dokonuje 

obliczeń zegarowych. 

Wykorzystuje wiedzę  

i nabyte umiejętności  

w sytuacjach praktycznych. 

Sprawnie,prawidłowodod

aje i odejmuje liczby 

wzakresie50 

z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego 

oraz rozwiązuje i układa 

prostezadaniatekstowe 

jednodziałaniowe  

idwudziałaniowe. 

Bieglemnożyidzieli liczby 

wzakresie50. 

Odczytujeztabelidane  

i prawidłowodokonuje 

obliczeń pieniężnych, 

zegarowych. 

Sprawnie wykorzystuje 

wiedzę i nabyte 

umiejętności w 

sytuacjach 

Sprawnie iprawidłowododaje i 

odejmuje liczby 

wzakresie100  

zprzekroczeniemprogudziesiątkowe

go. 

Samodzielnie, sprawnierozwiązuje 

iukładazadania tekstowe 

jednodziałaniowe 

idwudziałaniowe. 

Bieglemnożyidzieli liczby 

wzakresie100. 

 

Biegle wykorzystuje wiedzę i 

nabyte umiejętności  

w sytuacjach praktycznych. 

Umiezaplanowaćzakupy, dysponując 

daną kwotąpieniędzy, dokonuje 

obliczeń pieniężnych, zegarowych. 

 



obliczeńzegarowych 

i pieniężnych. 

Zdobył/a niektóre 

umiejętności w 

zakresie pomiaru 

długości, ciężaru 

i pojemności oraz 

orientuje się w 

potrzebie 

obliczania czasu, 

dat  

i pieniędzy, ale 

ma trudności z 

ich 

zastosowaniem  

w sytuacjach 

praktycznych. 

 

 

 

 praktycznych. 

 

 
EDUKACJA PRZYRODNICZA 

Prowadzi proste 

obserwacje pod 

kierunkiem 

nauczyciela. 

Dostrzega zmiany 

zachodzące w 

przyrodzie. 

Wiejakiepodstawo

Orientuje się  

w najbliższym środowisku 

przyrodniczym, prowadzi 

obserwacje pod kierunkiem 

nauczyciela. 

Zgłębia, z wsparciem 

nauczyciela, wiedzę  

o wybranych roślinach  

i zwierzętach. 

Uczestniczy  

w poznawaniu świata, 

prowadzi obserwacje, 

przeprowadza 

doświadczenia. 

Ma wiedzę na temat 

wybranych roślin  

i zwierząt. 

Poprzeczytaniutekstu przyrodniczego 

wykonujedoświadczenia 

i próbuje wyciągać wnioski.Ma 

bardzo dużą wiedzę  

o roślinach i zwierzętach. 

Zna zagrożenia ze strony zjawisk 

przyrodniczych,  umie się zachować  

w takich sytuacjach. 

Aktywnie uczestniczy  

w poznawaniu świata, 

prowadzi obserwacje  

i doświadczenia, 

wyciągaz nich wnioski.  

Ma bogatą wiedzę  

o roślinach i 

zwierzętach i 



we 

pracewykonujesię 

wogrodzie. 

Posiadamały zasób 

wiadomości o świecie 

roślin i zwierząt. 

Wskazujepodstawo

we różnice między 

miastem  

awsią. 

Znakilka 

miejscowości 

położonych blisko 

miejsca 

zamieszkania. 

Wie, że trzebastosować 

opakowania 

ekologiczne. 

Dostrzega zmiany 

zachodzącewprzyrodzie 

wposzczególnych porach 

roku. 

Potrafi wymienić pracejakie 

wykonujesięwogrodzie. 

Posługujesię 

pojęciami:ssaki, ptaki. 

Umie wymienić korzyści 

zezwierząthodowlanych. 

Rozróżnia pojęcia: 

miasto,wieś. 

Rozumie, że należy 

stosowaćopakowaniaekologicz

ne. 

 

 

Zna zagrożenia ze 

strony zjawisk 

przyrodniczych  

i najczęściej wie, jak 

trzeba się zachować  

w takich sytuacjach. 

Dostrzega różnice 

między miastem 

iwsią. 

Rozpoznaje niektóre 

drzewapoliściach. 

Znabudowęptaków  

issaków. 

Rozróżnia i nazywa 

części roślin ozdobnych  

oraz warzywnych. 

Rozumie, że 

należystosowaćopakowan

ia ekologiczne,zna ich 

oznaczenia. 

 

Wymieniaczęści jadalne 

roślinwarzywnych. 

Rozpoznaje gatunki drzewpoliściach i 

owocach. 

Wymieniaróżnicemiędzyptakamiissaka

mi, drzewem  

i krzewem. 

Umie wymienić 

iwskazaćnamapienaj- 

większemiastaPolski, 

nazywaróżnerodzaje 

krajobrazówwystępujących wPolsce. 

Podaje 

przykładydziałańproekologicznych. 

samodzielnie ją 

pogłębia. 

Wymieniasposoby 

przechowywaniawarzyw 

iowoców. 

Rozpoznajegatunki 

drzew. 

Wie, w jaki sposób 

należy chronić przyrodę. 

Nazywaróżnerodzaje 

krajobrazówwystępujących 

w Polsce,potrafi 

wskazaćwystępujące 

między nimiróżnice. 

Wie, 

jakiezagrożeniadlaśrodowis

ka niesie za sobą rozwój 

cywilizacji. 

 

 
 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 
Potrafi posługiwać sięmyszką  

iklawiaturą. 

Nie w pełni rozumie 

zagrożenie dla zdrowia 

wypływające 

Potrafi prawidłowo włączyć 

i wyłączyćkomputer. 

Rozumie zagrożenie  

dlazdrowiawynikające  

Potrafi wymienić 

przykładowe zastosowanie 

komputera w życiu 

codziennym oraz  

Potrafi wymienićróżne 

sposobywykorzystania 

komputera  

wżyciucodziennym. 

Wie,jak w odpowiedni 

sposób korzystać  

zkomputerawżyciu 

codziennym. 



z 

nieodpowiedniegokorzystania 

z komputera. 

Z pomocąnauczyciela 

wykonujezadania 

w programie Word, 

Paint oraz korzysta 

zinternetu. 

 

z nieprawidłowego 

używania komputera. 

Potrafi pokolorować 

rysunek wprogramie Paint, 

piszeprosteteksty 

w programie Word, 

korzystazprogramów 

multimedialnych oraz 

z internetu. 

podać przykładyzagrożeń 

wynikających  

z nieprawidłowego 

korzystaniazkomputera. 

Zna narzędzia Przybornika 

edytora grafiki Paint i umie 

z nich korzystaćdotworzenia 

swoich projektów 

graficznych; potrafi 

dołączyćnapisy. 

Potrafiwyszukać   

w internecie potrzebne 

informacje. 

Wie, jak przenosić 

zaznaczony obrazek 

międzyoknamiprogramuPaint. 

Umie,wstawićtabelkę  

w programie Word. 

Dostrzega elementy aktywne 

na stronieinternetowej. 

Dostrzega elementy 

aktywne na stronie 

internetowej, nawiguje  

po stronach. 

 
EDUKACJA TECHNICZNA 

Niechętnie wykonuje 

prace,częstonieprzynosi potrzebnych 

przyborów 

 i materiałów. 

Nie zawsze pamięta  

o utrzymywaniu porządku podczas 

pracy. 

Niezdajesobiewpełnisprawyzzagrożeń 

wynikających z nie- odpowiedniego 

używania sprzętów, urządzeń, 

leków,itp. 

Zna zasadyprzechodzenia przezjezdnię. 

Rozróżniawłaściwości materiałów. 

Bezpiecznie obsługuje 

prosteurządzeniatechniczne. 

Czytaze zrozumieniemproste 

instrukcje. 

Dba o porządek w miejscu pracy. 

Zna zagrożenia wynikające 

z nieodpowiedniego używania 

sprzętów, urządzeń, leków, itp., 

ostrożnie się z nimi obchodzi. 

Zna 

podstawowezasadyruchudrogowego 

oraz wie, jak należy bezpiecznie 

poruszać się podrogach. 

Umie zachowaćsię 

Starasię właściwie 

dobierać materiałydo 

wykonywanejpracy. 

Rozumie proste 

schematy  

i potrafi czytać 

teksty informacyjne. 

Sprzątaposobie oraz 

pomaga innym 

utrzymać porządek. 

Dobrzeznazagrożenia 

wynikające  

z nieprawidłowego  

używania sprzętów, 

urządzeń, leków, itp., 

Odpowiednio 

dobiera materiały do 

wykonywanejpracy. 

Umie samodzielnie 

przygotować sobie 

stanowisko pracy. 

Zawsze 

pamiętaoporządku   

w miejscu pracy oraz 

pomaga innym 

utrzymać porządek. 

Pozapoznaniusię 

z instrukcją starannie, 

Umie samodzielnie 

przygotowaćsobie 

stanowiskopracy. 

Zawsze dba o porządek 

w trakcie pracy, sprząta 

po sobie i pomaga 

sprzątać innym. 

Twórczo, 

oryginalniewykorzystuje 

dostępne materiały. 

 



w sytuacjiwypadku.  zawsze ostrożnie się 

z nimi obchodzi. 

 

estetyczniewykonuje 

pracę. 

 

 
EDUKACJA PLASTYCZNA 

Wykonuje prace 

plastyczne według 

prostych schematów,  

są one ubogie  

wszczegóły. 

Ma problemy  

z rozpoznaniem 

dziedzin sztuki. 

 

W pracach plastycznych 

stosuje ulubione techniki; 

rozpoznaje niektóre 

dziedziny sztuki. 

Próbuje uwzględniać 

wpracachproporcje, 

wielkośćiperspektywę. 

 

Wpracach stosuje poznane 

technikiplastyczne, 

używawielubarw. 

Potrafi 

poprawnieprzedstawiać 

w pracach proporcje, 

wielkość i perspektywę. 

Zna wybrane dziedziny 

sztuki. 

 

Rozumiepojęcie:martwanatura. 

W wykonywanych 

pracachstosuje różnetechniki 

plastyczne. Prace wykonuje 

estetycznie. 

Przedstawiawciekawy 

sposóbtematyzwyobraźnioraz 

inspirowanemuzyką, 

literaturą. 

Ma twórcze podejście do 

zadań plastycznych.  

Przedstawiawciekawy 

ioryginalnysposóbtematy 

zwyobraźnioraz 

inspirowanemuzyką,literaturą. 

Rozpoznaje wybrane 

dziedziny sztuki. 

 

 
 

EDUKACJA MUZYCZNA 
Śpiewa zbiorowo 

poznane 

piosenki.Potrafi 

poruszać się 

rytmicznie, ale 

wymaga zachęty do 

zabaw przy muzyce. 

 

Śpiewa większość poznanych piosenek, bawi się 

przy muzyce; rozpoznaje niektóre instrumenty 

muzyczne. 

Akompaniujeprzyużyciuinstrumentówperkusyjnych. 

Znapojęcia: zespół,solista. 

 

 

Śpiewa poznane 

piosenki.  

Zna wybrane 

instrumenty 

muzyczne. 

Akompaniuje na 

instrumentach 

perkusyjnych. 

Aktywnie 

uczestniczy w 

zabawach 

Chętnie śpiewa, 

tańczy, twórczo 

uczestniczy  

w zabawach przy 

muzyce. Potrafi 

zapisać i odczytać 

gamę. Rozpoznaje 

instrumenty 

muzyczne.  

Chętnie 

akompaniuje na 

instrumentach 

perkusyjnych. 

Pięknie i chętnie 

śpiewa, tańczy. 

Rozpoznaje poznane 

proste tańce ludowe. 

Odtwarza i tworzy 

rytmy oraz 

akompaniament na 

instrumentach 

perkusyjnych.  

Twórczo uczestniczy  

w zabawach przy 

muzyce. 

Zna okoliczności 



muzyczno-

ruchowych. Wie, że 

muzykę można 

zapisać i odczytać.  

powstania  

hymnupaństwowego. 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 
Wykonuje proste 

ćwiczenia 

gimnastyczne; 

uczestniczy w 

zabawach  

i grach ruchowych, ale 

szybko się zniechęca  

i wycofuje z zabawy. 

Na ogół zgodnie 

współpracujewzespole. 

 

 

Wykonuje ćwiczenia 

gimnastyczne; 

pokonuje 

przeszkody; 

uczestniczy  

w zabawach i grach 

ruchowych. 

Zgodnie współpracuje 

wzespole. 

 

Jest sprawny/a fizycznie, 

poprawnie wykonuje 

zadania sportowe  

i ćwiczenia, współpracuje  

z partnerem i drużyną. 

Łączy różne formy ruchu 

wgrachizabawach. 

Potrafidbać 

o zdrowie aby zapobiegać 

chorobie. 

Przestrzegazasadbezpieczeństwa 

podczas ćwiczeń. 

Zawsze chętnieuczestniczy  

wzabawachigrach 

ruchowych. 

Prawidłowo wykonuje 

ćwiczenia gimnastyczne. 

Dokładniewykonuje 

rzutyichwytykółka 

ringo. 

Potrafi sprawnie 

pokonywaćtory 

przeszkód. 

Jest bardzo  sprawny 

(a)fizycznie, współdziała  

w zespole. 

Zawsze  przestrzega 

zasad obowiązujących w 

grach  

i zabawach 

zespołowych. 

 

Jest bardzo sprawny (a) 

ruchowo,zwinny(a),szybki(a),zręczny(a), 

skoczny(a). 

Wykonuje skomplikowane układy 

ćwiczeń. 

Samodzielnie 

doskonaliswojąsprawność,uczestniczy 

w pozaszkolnychzajęciach sportowych, 

reprezentuje szkołę. 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




