
Wymagania edukacyjne dla uczniów klasy drugiej rok szkolny 2018/2019r.

Osiągnięcia ucznia w zakresie:

Edukacja polonistyczna
1. Słuchanie
Uczeń słucha wypowiedzi nauczyciela ,innych osób z otoczenia, czytanych lektur i innych tekstów, przejawia zachowanie 
adekwatne do sytuacji ,panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się.
2.Mówienie – uczeń:
Wypowiada się płynnie, stosuje pauzy, zmianę intonacji. Formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych 
nauczyciela lub innych osób z otoczenia. Porządkuje swoją wypowiedz, poprawia błędy, omawia treść przeczytanych tekstów. 
Układa w formie ustnej opowiadanie, recytuje wiersze, dobiera stosowną formę komunikacji werbalnej.
3.Czytanie– uczeń:
Czyta płynnie ,poprawnie na głos teksty .Czyta w skupieniu po cichu teksty zapisane samodzielnie oraz teksty drukowane. 
Wyodrębnia postacie i zdarzenia w utworach literackich. Ustala kolejność zdarzeń. Wyszukuje w tekstach  wskazane fragmenty.
4.Pisanie– uczeń:
Pisze czytelnie tekst ciągły w jednej linii, rozmieszcza właściwie na stronie zeszytu. Pisze z pamięci i ze słuchu, przestrzega 
poprawności ortograficznej w wyrazach poznanych i opracowanych podczas zajęć. Układa i zapisuje zdarzenia we właściwej 
kolejności.
5 .Kształcenie językowe– uczeń:
Wyróżnia w wypowiedziach zdania, w wyrazach samogłoski i spółgłoski. Rozpoznaje i nazywa rodzaje zdań: oznajmujące, pytające
i rozkazujące. Rozróżnia i nazywa czasowniki ,przymiotniki, rzeczowniki.
6.Samokształcenie– uczeń:
Korzysta z różnych źródeł informacji np. atlasów, czasopism dla dzieci oraz z zasobów z internetu.

Edukacja matematyczna
1.Stosunki przestrzenne i cech wielkościowe– uczeń:
Porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy wielkościowej. Posługuje się pojęciami :pion, poziom, skos.
2.Rozumienie liczb i ich wielkości– uczeń:
Liczy w przód i wstecz od podanej liczby, odczytuje i zapisuje za pomocą cyfr liczby do100,wyjasnia znaczenie cyfr w zapisie 
liczby ,wskazuje jedności, dziesiątki.
2.Posługiwanie się liczbami– uczeń:
Wyjaśnia istotę działań matematycznych .Dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 100,mnoży i dzieli w zakresie 30.Rozwiazuje 
zadania tekstowe, stosuje własne strategie. Tworzy łamigłówki matematyczne.
3.Pojęcia geometryczne– uczeń:
Rozpoznaje figury geometryczne :kwadrat ,prostokąt trójkąt koło .Mierzy długości odcinków, boków figur, posługuje się pojęciami
dwumianowanymi centymetr, metr.
4. Stosowanie matematyki w sytuacjach życiowych– uczeń:
Wykonuje obliczenia pieniężne ,odczytuje godziny na zegarze w systemie 24-godzinnym posługuje się kalendarzem. Wykorzystuje
warcaby i inne gry planszowe do rozwijania umiejętności myślenia strategicznego ,logicznego rozumienia zasad. Nabyte 
umiejętności wykorzystuje do rozwiazywania problemów i działań twórczych.

Edukacja społeczna
1.Rozumienie środowiska społecznego– uczeń:
Wymienia własne prawa i obowiązki, przestrzega ich i stosuje w życiu codziennym, ocenia swoje postepowanie i innych, odnosząc
się do poznanych wartości takich jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność. Przedstawia siebie i 
grupę do której należy. Posługuje się  danymi osobistymi wyłącznie w sytuacjach bezpiecznych dla siebie. Stosuje pojęcia 
porozumienie, umowa,. Szanuje zwyczaje i tradycje grup społecznych .
2.Orientacja w czasie historycznym– uczeń:
Opowiada o legendarnym powstaniu państwa polskiego. Rozpoznaje godło, barwy,  hymn państwowy. Uczestniczy w świętach 
narodowych, zachowuje się godnie i z szacunkiem podczas śpiewania hymnu. Wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów i tradycji 
polskich.

Edukacja przyrodnicza
1.Rozumienie środowiska przyrodniczego– uczeń:
Określa składowe i funkcje ekosystemu na wybranym przykładzie np. las. Rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny. Odszukuje w 
różnych zasobach informacji o środowisku przyrodniczym. Segreguje odpady i ma świadomość przyczyn i skutków takiego 
postępowania.
2.Funkcje życiowe człowieka– uczeń:
Posługuje się numerami alarmowymi. Dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia. Reaguje stosownym zachowaniem w 
sytuacjach zagrożenia zdrowia. Ma świadomość odpowiedniej diety. Rozróżnia podstawowe znaki drogowe stosuje przepisy 



bezpieczeństwa w ruch drogowym. Stosuje się do zasad bezpieczeństwa  w szkole. Ma świadomość istnienia zagrożeń ze strony 
środowiska naturalnego. Ma świadomość pozytywnego znaczenia technologii w życiu człowieka.
3.Rozumienie przestrzeni geograficznej– uczeń:
Wskazuje na mapie fizycznej Polski jej granice, główne miasta , rzeki , nazwy krain geograficznych. Wymienia nazwę stolicy Polski, 
wyjaśnia znaczenie stolicy dla całego kraju.

Edukacja plastyczna – uczeń:
1.Maluje farbami przy użyciu pędzli. Wydziera, wycina przylepia tworząc kompozycję plastyczną.
2.Ilustruje sceny i sytuacje inspirowane fantazją, baśnią .
3.Powiela używając farby.
4.Wyróżnia na obrazach walor różnych barw
5.Wykonuje prace potrzebne do aktywności naukowej.
6.Wyróżnia na ilustracjach cechy charakterystyczne roślin i zwierząt.

Edukacja techniczna – uczeń:
1.Wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracje. Wykonuje prace wg. własnego pomysłu
2.Wycina, składa, przylepia wykorzystując gazetę papier kolorowy, karton.
3.Planuje i realizuje własne projekty.
4.Wyjasnia znaczenie oraz konieczność zachowania ładu i dobrej organizacji miejsca pracy.
5.Wykonuje przedmioty użytkowe z zastosowaniem połączeń nierozłącznych.
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