
WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II 

Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka. 

Proces wychowania i kształcenia umożliwia dziecku: 
1. odkrywanie własnych możliwości; 
2. odkrywanie sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do 

prawdy; 
3. odkrywanie dobra i piękna; 
4. zaspokojenie naturalnych potrzeb rozwojowych, wsparcie w osiągnięciu dojrzałości do 

podjęcia nauki na II etapie edukacyjnym. 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

1) Osiągnięcia w zakresie słuchania. Uczeń kończący klasę II 

a) Słucha poleceń, instrukcji, bajek, baśni, opowiadań, opisów, tekstów popularnonaukowych, wierszy, 

audycji radiowych, muzyki,. 

b) Słucha wypowiedzi innych osób. Słucha nauczycieli, innych osób z otoczenia, koleżanek i kolegów, 

osób podczas uroczystości, koncertów, przedstawień, świąt narodowych i innych zdarzeń kulturalnych.  

c) Słucha z uwagą, z zainteresowaniem, w skupieniu, ze zrozumieniem, bez przerywania innym, 

z szacunkiem. 

2) Osiągnięcia w zakresie mówienia. Uczeń kończący klasę II 

a) Wspiera wypowiedzi odpowiednią intonacją, modulacją głosu, odpowiednią mimiką i gestykulacją.  

b) Skupia uwagę i zainteresowanie słuchaczy.  

c) Dostosowuje ton głosu do wypowiedzi.  

d) Nadaje swojej wypowiedzi indywidualny styl.  

e) Nawiązuje kontakt wzrokowy ze słuchaczami. 

f) Uczestniczy w rozmowach, dyskutuje, zadaje pytania, udziela odpowiedzi, dokonuje opisu, tworzy 

opowiadania, potrafi argumentować. 

g) Swobodnie, barwnie wypowiada się na rozmaite tematy. 

3) Osiągnięcia w zakresie czytania. Uczeń kończący klasę II 
a) Przyjmuje prawidłową postawę podczas czytania. 

b) Czyta teksty drukowane, pisane, polecenia do ćwiczeń, opowiadania, bajki, teksty popularnonaukowe, 

książki z biblioteki szkolnej. 

c) Potrafi zadawać pytania do tekstu. 

d) Udziela odpowiedzi na pytania. 

e) Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. 

f) Odszukuje w tekście odpowiednie fragmenty. 

g) Wyodrębnia w utworze: bohaterów, miejsce i czas akcji. 

h) Wyodrębnia zdarzenia w utworze i ustala kolejność. 

i) Wskazuje w tekście opisy. 

j) Ocenia postępowanie bohaterów i wskazuje związki przyczynowo – skutkowe w zmianie zachowania 

bohatera. 

k) Korzysta ze słowników i encyklopedii. 

l) Poszerza słownictwo. 

4) Osiągnięcia w zakresie kształcenia literackiego. Uczeń kończący klasę II 
a) Wskazuje metryczkę książki: autor, tytuł, ilustrator, wydawca. 

b) Zna terminy literackie: komiks, baśń, legenda, wiersz, proza, wers, zwrotka, 

c) strofa, rym, narrator. 

d) Zna proces powstawania utworu literackiego. 

e) Objaśnia znaczenie niektórych przysłów i związków frazeologicznych. 

5) Osiągnięcia w zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych. Uczeń 
kończący klasę II 



a) Ilustruje głosem, gestem, mimiką, ruchem zachowania bohaterów inscenizacji, filmów i słuchowisk. 

Wyraża opinię o obejrzanych spektaklach, filmach i słuchowiskach. Bierze udział w inscenizacjach 

przygotowanych w klasie.  

b) Uczy się na pamięć wierszy, piosenek, ról. 

6) Osiągnięcia w zakresie pisania. Uczeń kończący klasę II 
a) Poprawnie odtwarza kształt liter i połączeń międzyliterowych. 

b) Przepisuje i pisze z pamięci. 

c) Potrafi utrzymać prawidłowo tempo pisania. 

d) Dba o estetykę i poprawność graficzną pisma. 

e) Pisze zdania do ilustracji, na podany temat. 

f) Przepisuje proste zdania i proste teksty. 

g) Potrafi rozwijać zdania oraz układa i zapisuje spójne, poprawne zdania. 

h) Uzupełnia proste zdania z lukami. 

i) Zapisuje wyrazy i zdania ze słuchu uwzględniając poznane słownictwo. 

j) Poprawnie przepisuje zdania i krótkie teksty ze słuchu i z pamięci. 

k) Stara się samodzielnie układać i poprawnie zapisywać życzenia, zaproszenia, listy prywatne, krótkie 

opisy, dialogi i notatki. 

l) Tworzy krótkie wypowiedzi na określony temat. 

m) Bierze udział w zbiorowym układaniu różnych form pisemnych. 

n) Porządkuje rozsypanki wyrazowe w spójne wypowiedzi. 

7) Osiągnięcia w zakresie kształcenia językowego. Uczeń kończący klasę II 
a) Właściwie zapisuje zdania, prawidłowo stosuje znaki interpunkcyjne. 

b) Pisze wielką literą: imiona, nazwiska, nazwy miast, rzek, państw.  

c) Poprawnie dzieli wyrazy przy przenoszeniu. 

d) Ze zrozumieniem posługuje się określeniami: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie, samogłoska 

i spółgłoska. 

e) Rozróżnia spółgłoski miękkie i twarde.  

f) Zna alfabet i układa wyrazy według alfabetu. 

g) Zna wyrazy bliskoznaczne, wieloznaczne, zdrobniałe, pokrewne. 

h) Tworzy rodzinę wyrazów. 

8) Osiągnięcia w zakresie umiejętności ortograficznych i gramatycznych. Uczeń kończący klasę II 
a) Potrafi wskazać rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki. 

b) Tworzy liczbę pojedynczą i mnogą rzeczowników, czasowników i przymiotników. 

c) Rozpoznaje rodzaje zdań ze względu na cel wypowiedzi: oznajmujące, pytające, rozkazujące 

i wykrzyknikowe. 

d) Zna i stosuje poznane zasady ortograficzne. 

e) Zapisuje wielką literą: nazwy popularnych zabytków, tytuły książek i czasopism.  

f) Rozumie funkcję przecinka i stosuje go przy wyliczaniu. 

g) Zna zastosowanie dwukropka przy wyliczaniu. 

h) Dba o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną podczas pisania ze słuchu oraz tekstów pisanych 

samodzielnie. 

9) Osiągnięcia w zakresie samokształcenia. Uczeń kończący klasę II 
a) Podejmuje próby zapisu nowych, samodzielnie poznanych wyrazów i sprawdza poprawność ich 

zapisu,  

b) Korzysta ze słownika ortograficznego  

c) Korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników i np. encyklopedii 

czy zasobów internetu i rozwija swoje zainteresowania. 

d) Wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji świata, dbając o własny 

rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się. 

  



EDUKACJA MATEMATYCZNA.  

1) Osiągnięcia w zakresie rozumienia liczb i ich własności oraz posługiwania się liczbami. Uczeń 

kończący klasę II 

a) Porównuje i porządkuje liczby w zakresie 100. 

b) Liczy w zakresie 100 z uwzględnieniem podanego warunku. 

c) Zna i rozumie na czym polega system dziesiątkowy i pozycyjny. 

d) Dostrzega problem matematyczny oraz tworzy własną strategię jego rozwiązania, odpowiednią do 

warunków zadania. 

e) Rozróżnia liczby jednocyfrowe i dwucyfrowe, parzyste i nieparzyste. 

f) Nazywa liczby w dodawaniu: składniki, suma. 

g) Nazywa liczby w odejmowaniu: odjemna, odjemnik, różnica. 

h) Nazywa liczby w mnożeniu: czynniki, iloczyn. 

i) Nazywa liczby w dzieleniu: Dzielna, dzielnik, iloraz. 

j) Zna liczby w systemie rzymskim od I do XII. 

2) Osiągnięcia w zakresie działań na liczbach. Uczeń kończący klasę II  
a) Dodaje i odejmuje w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego i z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego liczby jedno i dwucyfrowe. 

b) Stosuje przemienność dodawania. 

c) Dokonuje porównań różnicowych typu: o tyle więcej, o tyle mniej i o ile więcej, o ile mniej. 

d) Mnoży w zakresie 50. 

e) Stosuje przemienność mnożenia. 

f) Dzieli w zakresie 50. 

g) Potrafi sprawdzić wyniki dzielenia za pomocą mnożenia. 

h) Stosuje kolejność wykonywania działań w wyrażeniach bez nawiasów. 

i) Wykonuje równania typu: a +      = b,      + a = b, a -      = b,      - a = b; a·      =b,       · a = b, 

 a :      = b,      : a = b. 

3) Osiągnięcia w zakresie jednostek miary. Uczeń kończący klasę II 
a) Zna wprowadzone jednostki miary i ich skróty (mm, cm, m, km, kg, l,) 

b) Wykonuje obliczenia: pieniężne, masy, pojemności, długości.  

4) Osiągnięcia w zakresie dokonywania pomiarów czasu, obliczenia kalendarzowe. 
Termometr. Uczeń kończący klasę II  
a) Zna jednostki czasu kalendarzowego i ich skróty: pora roku, doba, wiek, rok (liczba dni), rok 

przestępny, półrocze, kwartał, miesiąc ( nazwy i kolejność miesięcy oraz liczba dni), tydzień, dzień. 

b) Wykonuje proste obliczenia kalendarzowe. 

c) Zna różne sposoby zapisywania dat. 

d) Zna jednostki czasu zegarowego i ich skróty: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta. 

e) Wykonuje proste obliczenia zegarowe w czasie dwunastogodzinnym i dwudziestoczterogodzinnym. 

f) Zna rodzaje termometrów i potrafi się nimi posługiwać. 

g) Odczytuje wskazania termometru. 

5) Osiągnięcia w zakresie rozwiązywania zadań. Uczeń kończący klasę II 
a) Rozwiązuje i układa jednodziałaniowe zadania tekstowe na dodawanie, odejmowanie, mnożenie 

i dzielenie. 

b) Rozwiązuje i układa zadania na porównywanie różnicowe. 

c) Potrafi przekształcić zadania proste w złożone przez dołączenie danych lub połączenie dwóch zadań 

prostych. 

d) Rozłoży zadania złożone na dwa zadania proste. 

6) Osiągnięcia w zakresie geometrii. Uczeń kończący klasę II 
a) Wie co to jest odcinek. 

b) Mierzy i porównuje długość odcinków. 

c) Zna własności figur geometrycznych: kwadrat, prostokąt, trójkąt, koło, okrąg.  

d) Mierzy długość boków figur geometrycznych. 

e) Oblicza sumy długości boków figur geometrycznych. 

f) Rysuje figury w pomniejszeniu i powiększeniu. 

    



EDUKACJA SPOŁECZNA. 

1) Osiągnięcia w zakresie rozumienia treści związanych z człowiekiem, jego zdrowiem 

i funkcjonowaniem społecznym. Uczeń kończący klasę II 

a) Umie rozpoznawać i nazywać emocje. 

b) Zna zasady savoir-vivre’u. 

c) Potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi. 

d) Zna swoje mocne i słabe strony. 

e) Zna prawa i obowiązki dziecka. 

2) Osiągnięcia w zakresie rozumienia praw i obowiązków ucznia. Uczeń kończący klasę II 

a) Zna prawa i obowiązki ucznia. 

b) Zna regulamin klasowy oraz zasady zachowania się w szkole wobec pracowników szkoły i kolegów. 

c) Zna zasady koleżeństwa. 

d) Potrafi poznawać świat za pomocą zmysłów. 

e) Wskazuje źródła informacji o świecie. 

f) Zna zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

3) Osiągnięcia w zakresie rozumienia tematów związanych z rodziną i domem. 

Uczeń kończący klasę II 

a) Zna strukturę rodziny i role jej członków. 

b) Wie, jaką pracę zawodową wykonują rodzice. 

c) Zna tradycje i zwyczaje ludowe związane ze świętami: Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Wszystkich 

Świętych. 

d) Zna uroczystości i święta rodzinne. 

e) Wymienia instytucje kulturalne, użyteczności publicznej, służby ratownicze. 

4) Osiągnięcia w zakresie orientacji w czasie historycznym. Uczeń kończący klasę II 

a) Wymienia dawne stolice Polski. 

b) Zna historyczne początki państwa polskiego, miejsca zamieszkania. 

c) Zna podział terytorialny Polski – województwa. 

d) Zna i wymienia symbole narodowe Polski: godło, flaga, hymn.  

e) Potrafi wymienić ważne wydarzenia z historii Polski. 

f) Wymienia sławnych Polaków. 

g) Zna historię miejscowości, w której mieszka. 

h) Wie, że Polska należy do Unii Europejskiej. 

i) Potrafi wymienić członków Unii Europejskiej. 

j) Rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. 

EDUKACJA PRZYRODNICZA:  

1) Osiągnięcia w zakresie metod poznawania środowiska przyrodniczego.  

Uczeń kończący klasę II 

a) Prowadzi obserwacje i przeprowadza doświadczenia. 

b) Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji. 

c) Wiąże przyczynę ze skutkiem, wnioskuje. 

2) Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa 

i odpoczynku. Uczeń kończący klasę II 

a) Zna budowę zewnętrzną i wewnętrzną człowieka.  

b) Przestrzega higieny osobistej.  

c) Przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole oraz w drodze do i ze szkoły,  

d) Zna numery alarmowe służb ratowniczych (policja, pogotowie, straż pożarna) i umie wezwać 

pomoc.  

e) Zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc.  

f) Rozsądnie korzysta z radia i telewizji, internetu, komputera.  



g) Ma świadomość, że nieodpowiedzialne korzystanie z technologii ma wpływ na utratę zdrowia 

człowieka. 

h) Wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych; ma świadomość znaczenia odpowiedniej 

diety dla utrzymania zdrowia. 

i) Zna różne rodzaje chorób i wie jak im zapobiegać. 

j) Potrafi udzielać pierwszej pomocy medycznej. 

3) Osiągnięcia w zakresie rozumienia przestrzeni geograficznej i przyrody nieożywionej.  

Uczeń kończący klasę II 

a) Wskazuje na mapie fizycznej Polski jej granice, główne miasta, rzeki, sąsiadów i ukształtowanie terenu 

(góry, wyżyny, niziny). 

b)  Zna podstawowe kierunki i wskazuje na mapie Polski. 

c) Wymienia nazwę stolicy Polski i charakterystyczne obiekty, wyjaśnia znaczenie stolicy dla całego kraju, 

wskazuje na mapie jej położenie. 

d) Wymienia składniki pogody: wiatr, opady, temperatura, zachmurzenie i ich wpływ na życie ludzi 

i zwierząt. 

e) Wymienia cechy charakterystyczne pogody w różnych porach roku. 

f) Wie, że Słońce jest źródłem światła i ciepła a pozorna wędrówka Słońca po niebie wpływa na pory dnia 

i roku. 

g) Wie, że Księżyc obraca się wokół Ziemi, zna fazy Księżyca. 

h) Wymienia gwiazdy i planety. 

i) Zna właściwości powietrza oraz znaczenie powietrza dla ludzi, zwierząt i roślin.  

j) Wymienia przyrządy do pomiaru, kierunku i siły wiatru. 

k) Zna stany skupienia wody, temperaturę zamarzania i wrzenia.  

l) Rozumie znaczenie wody dla ludzi, przyrody i klimatu. 

m) Wie, na czym polega ochrona środowiska. 

n) Potrafi segregować odpady. 

o) Zna zasady zachowania się podczas burzy. 

4) Osiągnięcia w zakresie wiadomości na temat roślin. Uczeń kończący klasę II 

a) Zna pojęcia: drzewo, krzew, roślina zielna, roślina owadopylna, roślina wiatropylna. 

b) Wymienia rodzaje drzew i zna gatunki rosnące w Polsce. 

c) Rozumie znaczenie lasów dla środowiska przyrodniczego. 

d) Wie, co jest potrzebne roślinom do życia. 

e) Zna budowę i części jadalne roślin warzywnych. 

f) Zna budowę owocu i kwiatu. 

g) Zna cykl rozwojowy rośliny. 

h) Prowadzi uprawę, pielęgnację i obserwację roślin w klasie lub w domu. 

i) Zna zawody związane z pielęgnacją i uprawą roślin. 

j) Wie, które rośliny są pod ochroną. 

k) Zna różnice między ekosystemami lasu, Laki i pola. 

l) Zna zagrożenia dla ludzi ze strony roślin i sposoby radzenia sobie z nimi. 

m) Zna zagrożenia dla roślin ze strony ludzi. 

5) Osiągnięcia w zakresie wiadomości na temat zwierząt. Uczeń kończący klasę II 

a) Zna pojęcia: ssaki, ptaki, owady, płazy, ryby, gady. 

b) Zna wygląd, sposoby poruszania się, odżywiania, rozmnażania i warunki życia wybranych zwierząt 

żyjących w różnych ekosystemach. 

c) Wie, dlaczego niektóre ptaki jesienią odlatują, a wiosną przylatują. 

d) Zna cykl rozwojowy ptaka. 

e) Zna zwierzęta hodowlane, budowę, cechy i korzyści z ich hodowli. 

f) Dzieli zwierzęta na roślinożerne, mięsożerne i wszystkożerne. 

g) Wie, jak prawidłowo opiekować się zwierzętami domowymi. 

h) Wie, jakie jest znaczenie zwierząt w przyrodzie. 

i) Zna zawody związane z opieką nad zwierzętami i ich ochroną. 

j) Wie, jakie są zagrożenia dla ludzi ze strony zwierząt i zna sposoby radzenia sobie z nimi. 



k) Zna zagrożenia dla zwierząt ze strony ludzi. 

EDUKACJA PLASTYCZNA 

1) Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń. Uczeń kończący klasę II 

a) Obserwuje i nazywa: kształt, wielkość, stosunki przestrzenne na obrazie, barwy, linie, fakturę, bryłę np. 

rzeźby. 

b) Wyróżnia symetrię jedno- i wieloosiową.  

c) Analizowanie reprodukcji dzieł malarskich i rzeźbiarskich pod względem treści, linii, barw, kształtów, 

wielkości, faktury, stosunków przestrzennych, nastroju, proporcji, wrażenia. 

2) Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej. Uczeń kończący klasę II 

a) Rysuje i maluje różnorodnymi przyborami rysunkowymi i malarskimi, lepi z różnych mas plastycznych. 

b) Wydziera, wycina, składa, przylepia materiały papiernicze i tekstylne. 

c) Powiela za pomocą kalki, tuszu, farby, stempla itp. 

d) Wykonuje proste rekwizyty do małych form teatralnych. 

e) Projektuje odzież, meble, tereny zielone, plakaty i ulotki. 

3) Osiągnięcia w zakresie recepcji sztuk plastycznych. Uczeń kończący klasę II 

a) Nazywa dziedziny sztuk plastycznych, np. malarstwo, rzeźbę, w tym dziedziny sztuki użytkowej, np. 

meblarstwo, tkactwo, ceramikę, hafciarstwo, architekturę, grafikę komputerową. 

b) Opisywanie poznanych dzieł sztuki z uwzględnieniem poznanych pojęć plastycznych.  

c) Uczestniczenie w życiu kulturalnym szkoły i najbliższym środowisku (muzeum, teatr, kino, wystawy) 

EDUKACJA TECHNICZNA. 

1) Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy. Uczeń kończący klasę II 
a) Przygotowuje stanowisko pracy.  

b) Zna zasady bezpiecznej pracy oraz higieny pracy.  

c) Planuje etapy pracy (pomysł, kolejne czynności, dobór materiałów i narzędzi).  

d) Porównuje wykonane zadanie z planem.  

e) Dobiera materiały i narzędzia do pracy.  

f) Dokonuje samokontroli wykonanej pracy.  

2) Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów, narzędzi i technologii 
wytwarzania. Uczeń kończący klasę II 

a) Zna właściwości: materiałów papierniczych (papieru, kartonu, tektury, papieru kolorowego, bibuły); 

materiałów tekstylnych (tkanina, włóczka, nici, wełna, bawełna), materiałów przyrodniczych. 

b) Czyta rysunki poglądowe. 

c) Zna wybrane symbole i znaki powszechnej informacji. 

d) Zna różne sposoby łączenia materiałów (rozłączne, nierozłączne, ruchome). 

e) Posługuje się: nożyczkami, linijką, kolcem, igłą i naparstkiem, szczypcami, nożem, dziurkaczem, 

zszywaczem, prostymi urządzeniami gospodarstwa domowego. 

f) Obrysowuje i wycina wzory, odmierza długości linijką, składa, zagina. przerywa, przecina, 

nakłuwa, zwija, okleja, przeplata, nawleka igłę, przyszywa guziki. 

g) Tnie materiały papiernicze i tkaniny po liniach prostych i krzywych. 

h) Posiada kulturę posługiwania się narzędziami. 

3) Osiągnięcia w zakresie wiedzy o technice: Uczeń kończący klasę II 
a) Zna historię wybranych narzędzi i materiałów oraz wybranych wynalazków.  

b) Zna sposoby wytwarzania przedmiotów codziennego użytku.  

c) Rozróżnia budowle mieszkalne i przemysłowe.  

d) Zna urządzenia informatyczne i ocenia ich wartość z punktu widzenia 

cech użytkowych. 

  



EDUKACJA INFORMATYCZNA 

1) Osiągnięcia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem.  

Uczeń kończący klasę II 

a) Zna zasady zachowania i bezpieczeństwa w pracowni komputerowej. 

b) Zna regulamin pracowni komputerowej. 

c) Zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, multimediów i Internetu. 

2) Osiągnięcia w zakresie obsługi komputera i oprogramowania komputerowego.  

Uczeń kończący klasę II 

a) Tworzy foldery.  

b) Zapisuje i odtwarza wyniki pracy. 

c) Rozumie pojęcia: Pulpit, ikona. 

3) Osiągnięcia w zakresie posługiwania się edytorem graficznym Paint i edytorem tekstu Word. 

Uczeń kończący klasę II 

a) Zna podstawowe narzędzia Przybornika. 

b) Zaznacza, kopiuje, wkleja elementy, edytuje, rysuje z zastosowaniem narzędzi edytora graficznego. 

c) Pisze proste teksty, cyfry, zmienia kolory, kroje i rozmiary czcionek za pomocą odpowiednich ikon lub 

klawiszy. 

d) Kopiuje i wkleja teksty za pomocą poleceń i skrótów klawiaturowych. 

e) Wstawia obrazki Clipart do tekstu. 

f) Zapisuje utworzone dokumenty i dopisuje do nich zmiany. 

g) Obsługuje podstawowe funkcje programu Kalkulator. 

4) Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami 

komputerowymi. Uczeń kończący klasę II 

a)  Zna pojęcia: Internet, strona www, przeglądarka. 

b)  Wykorzystuje Internet jako źródło informacji. 

c) Korzysta z przeglądarki internetowej. 

5) Osiągnięcia w zakresie rozwijania kompetencji społecznych. Uczeń kończący klasę II 

a) Współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując 

technologię. 

b) Wykorzystuje możliwości technologii do komunikowania się w procesie uczenia się. 

6) Osiągnięcia w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Uczeń kończący klasę II 

a) Posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami. 

b) Rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób (również uczniów) korzystających 

z technologii, zwłaszcza w sieci internetowej. 

c) Przestrzega zasad dotyczących korzystania z efektów pracy innych osób i związanych 

z bezpieczeństwem w internecie. 

EDUKACJA MUZYCZNA 

1) Osiągnięcia w zakresie słuchania muzyki. Uczeń kończący klasę II 

a) Słucha, poszukuje źródeł dźwięku i je identyfikuje. 

b) Słucha muzyki w połączeniu z aktywnością ruchową, gestami dźwiękotwórczymi: klaskanie, pstrykanie, 

tupanie, uderzanie o uda itp. oraz z towarzyszeniem prostych opracowań instrumentalnych. 

c) Odróżnia dźwięki muzyki, np. wysokie – niskie, długie – krótkie, ciche – głośne, głosy ludzkie: sopran, 

bas; odróżnia i nazywa wybrane instrumenty muzyczne. 

d) Rozróżnia muzykę wykonywaną przez solistę, chór, orkiestrę. 

e) Rozróżnia na podstawie słuchanego utworu muzykę: smutną, wesołą, skoczną, marszową itp. 

f) Rozpoznaje brzmienie instrumentów muzycznych. 

2) Osiągnięcia w zakresie ekspresji muzycznej. Śpiew. Uczeń kończący klasę II 

a) Śpiewa różne zestawy głosek, sylaby, wykorzystuje poznane melodie i tworzy własne, naśladuje głosy 

zwierząt. 



b) Śpiewa śpiewanki, piosenki i pieśni charakterystyczne dla tradycji i zwyczajów polskich, kilka utworów 

patriotycznych i historycznych. 

c) Rytmicznie recytuje teksty ze zróżnicowaniem tempa, dynamiki i barwy głosu. 

d) Rozpoznaje i śpiewa hymn Polski. 

e) Śpiewa kilka wybranych krótkich piosenek w języku obcym. 

3) Osiągnięcia w zakresie improwizacji ruchowej, rytmiki i tańca. Uczeń kończący klasę II 

a) Przedstawia ruchem treść muzyczną (np. dynamikę, nastrój, wysokość dźwięku, tempo, artykulację) 

oraz treść pozamuzyczną (np. fabułę, odczucia, przekład znaczeniowy słów). 

b) Realizuje ruchem wartości poznanych nut. 

c) Tworzy improwizacje ruchowe inspirowane wyliczankami, rymowankami i rytmizowanymi tekstami; 

wykonuje pląsy. 

d) Tańczy: kujawiaka, krakowiaka, poloneza i walca.  

4) Osiągnięcia w zakresie gry na instrumentach muzycznych i tworzenia muzyki.  

Uczeń kończący klasę II 

a) Gra na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych. 

b) Tworzy na instrumentach perkusyjnych proste akompaniamenty do piosenek. 

c) Rytmizuje teksty i układa proste piosenki. 

d) Improwizuje melodię do podanych tekstów i obrazów. 

5) Osiągnięcia w zakresie wiadomości z teorii muzyki. Uczeń kończący klasę II 

a) Zna pojęcia: nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka, cała nuta, klucz wiolinowy, pauza, metrum, piano 

i forte. 

b) Zna elementy muzyki: rytm, melodia, tempo, dynamika, barwa. 

c) Pisze poznane znaki muzyczne. 

d) Zna podział na instrumenty strunowe, smyczkowe i perkusyjne. 

e) Zna budowę niektórych instrumentów. 

f) Zna instytucje kulturalne i zawody związane z muzyką. 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

1) Osiągnięcia w zakresie utrzymania higieny osobistej i zdrowia. Uczeń kończący klasę II 

a) Rozwinął sprawność fizyczną i świadomość potrzeb własnego ciała.  

b) Rozumie znaczenie ćwiczeń dla rozwoju fizycznego.  

c) Rozumie znaczenie odżywiania dla rozwoju fizycznego.  

d) Przestrzega zasad higieny.  

e) Prawidłowo siedzi w ławce, przy stole itp.  

f) Przestrzega reguł współdziałania w zespole. 

g) Przestrzega zasad rywalizacji.  

h) Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów. 

i) Wie, jak się zachować w razie wypadku lub kontuzji. 

j) Wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków 

czystości, środków ochrony roślin). 

k) Wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im.  

2) Osiągnięcia w zakresie sprawności motorycznych. Uczeń kończący klasę II 

a) Biega po wyznaczonych trasach.  

b) Skacze obunóż, jednonóż, przez przeszkody.  

c) Rzuca i chwyta piłkę jedną ręką, obiema, rzuca nią do celu i na odległość, toczy ją i kozłuje.  

d) Pokonuje przeszkody naturalne i sztuczne. 

e) Pełza z przyborami. 

f) Toczy przybory ręką lub nogą. 

g) Uczestniczy w zabawach i grach orientacyjno-porządkowych.  

h) Wykonuje ćwiczenia rytmiczno-taneczne.  

3) Osiągnięcia w zakresie różnych form rekreacyjno-sportowych. Uczeń kończący klasę II  
a) Radzi sobie w sytuacji przegranej i akceptuje zwycięstwo, np. drużyny przeciwnej. 



b) Ma świadomość wpływu ćwiczeń na sprawność fizyczną.  

c) Respektuje przepisy, reguły zabaw i gier ruchowych, przepisy ruchu drogowego. 

d) Uczestniczy w zabawach i grach zespołowych, z wykorzystaniem różnych rodzajów piłek. 

e) Jeździ na dostępnym sprzęcie sportowym, np. hulajnodze, rolkach, rowerze, sankach, łyżwach. 

ETYKA 

1) Osiągnięcia w zakresie znajomości wartości etycznych i stosowania ich w życiu codziennym. 

Uczeń kończący klasę II 

a) Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (współpracuje w zabawach 

i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych (grzecznie zwraca się do innych, ustępuje 

osobom starszym miejsca w autobusie, podaje upuszczony przedmiot itp.). 

b) Wie, że nie można dążyć do zaspokojenia swoich pragnień kosztem innych; nie niszczy otoczenia. 

c) Zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest prawdomówność, stara się przeciwstawiać kłamstwu 

i obmowie. 

d) Wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, pamięta o oddawaniu pożyczonych 

rzeczy i nie niszczy ich. 

e) Niesie pomoc potrzebującym, także w sytuacjach codziennych. 

f) Wie, że ludzie żyją w różnych warunkach i dlatego nie należy chwalić się bogactwem ani nie należy 

dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach. 

2) Osiągnięcia w zakresie kształtowania postaw i pojęć. Uczeń kończący klasę II 

a) Jest tolerancyjny i rozumie różnice między ludźmi. 

b) Stosuje poznane zasady. 

c) Wie, jaką wartością jest wolność. 

d) Szanuje ludzi i przyrodę. 

e) Prezentuje postawę altruistyczną. 

EDUKACJA JĘZYKOWA. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 

Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem.  

Uczeń kończący klasę II 

1) Rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje. 

2) Bezbłędnie przepisuje wyrazy i zdania. 

3) Czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania. 

4) Rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać. 
5) Rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych także w nagraniach audio i video. 
6) Recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, 

7) Potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych. 
 


