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Wymagania edukacyjne na poszczególne poziomy oceniania 

uczniów klasy drugiej 
 

 

Poziomy 

 

 

Edukacja polonistyczna 

 

 

 

Poziom 

celujący 

(6) 

Czytanie. Czyta płynnie z odpowiednią intonacją, ekspresją, 

każdy tekst, czyta cich  ze zrozumieniem i odpowiada na wszystkie pytania.  

Pisanie. Pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu z zachowaniem 

prawidłowego kształtu  liter i ich połączeń, zna zasady ortograficzne.  

Mówienie. Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, 

poprawne pod względem językowym, posługuje się bogatym 

słownictwem (stosuje np. związki frazeologiczne), potrafi 

samodzielnie dokonać selekcji treści, potrafi rozpoznać 

rzeczownik, czasownik, przymiotnik. 

 

 

 

Poziom 

bardzo dobry 

(5) 

Czytanie. Czyta płynnie i wyraziście pełnymi zdaniami, czyta 

płynnie z podziałem na role, umie czytać cicho ze 

zrozumieniem i odpowiadać na pytania związane z tekstem, 

wyodrębnia w utworze kolejne wydarzenia, dostrzega związki 

między nimi. 

Pisanie. Umie pisać z pamięci i ze słuchu w zakresie 

opracowanego słownictwa, zna i stosuje zasady ortograficzne, 

potrafi napisać swobodny tekst na określony temat, płynnie, 

czytelnie i estetycznie pisze wyrazy i zdania.  

Mówienie. Rozumie sens wypowiedzi, potrafi poprawnie, w 

rozwiniętej formie wypowiadać się n/t przeżyć i własnych 

doświadczeń, posiada bogaty zasób słów.  

Rozpoznaje podstawowe części mowy. 

 

 

 

Poziom 

dobry 

(4) 

Czytanie. Czyta zdaniami, popełnia nieliczne błędy, po 

samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste 

pytania.  

Pisanie. Poprawnie zapisuje wyrazy i zdania, rzadko popełnia 

błędy w pisaniu ze słuchu, zna i zazwyczaj stosuje zasady 

ortograficzne.  

Mówienie. Potrafi ułożyć poprawnie pod względem 

językowym zdanie pojedyncze rozwinięte, wypowiada się 

zdaniami pojedynczymi, rozwiniętymi poprawnymi pod 

względem językowym i logicznym, z pomocą dokonuje 

selekcji treści. 
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Poziom 

dostateczny 

(3) 

Czytanie. Czyta wyrazami, popełnia błędy, po samodzielnym 

przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania czasami z 

pomocą nauczyciela.  

Pisanie. Poprawnie zapisuje wyrazy, popełnia nieliczne błędy, 

zna zasady ortograficzne, ale nie zawsze potrafi je zastosować 

podczas samodzielnego pisania.  

Mówienie. Popełnia nieliczne błędy przy układaniu zdań 

pojedynczych rozwiniętych, wypowiada się zdaniami 

pojedynczymi rozwiniętymi poprawnymi pod względem 

językowym. 

 

 

 

Poziom 

dopuszczający 

(2) 

Czytanie. Czyta sylabami, głoskami, popełnia liczne błędy, 

czytając samodzielnie tekst nie potrafi prawidłowo 

odpowiedzieć na pytania.  

Pisanie. Pisząc z pamięci popełnia liczne błędy, odwzorowuje 

po literze, popełnia błędy przy pisaniu ze słuchu, rzadko 

stosuje zasady ortograficzne.  

Mówienie. Nie potrafi samodzielnie ułożyć poprawnego pod 

względem językowym zdania pojedynczego rozwiniętego, 

wypowiada się zdaniami prostymi, wykazuje ubogi zasób 

słownictwa.  

 

 

Poziom 

niedostateczny 

(1) 

Czytanie. Ma trudności w przeczytaniu prostych 

dwusylabowych wyrazów, zniekształca je lub w ogóle nie 

czyta, nie potrafi samodzielnie przeczytać tekstu.  

Pisanie. W pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia bardzo 

liczne błędy, opuszcza litery i wyrazy, nie stosuje zasad 

ortograficznych.  

Mówienie. Ma kłopoty z wypowiadaniem się, na pytania 

odpowiada jednym wyrazem. 

 

Poziomy 

 

 

Edukacja matematyczna 

 

 

 

Poziom 

celujący 

(6) 

Przedstawione poniżej umiejętności i wiadomości uczeń 

wykorzystuje do rozwiązywania problemów złożonych. 

Pracuje w szybkim tempie, samodzielnie. Jego umiejętności 

wykraczają poza program. W zadaniach pisemnych otrzymuje 

maksymalną ilość punktów, wykonując poprawnie zadania 

dodatkowe. 
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Poziom 

bardzo dobry 

(5) 

Posługiwanie się liczbami. 

Samodzielnie i biegle dodaje i odejmuje w zakresie 20, dodaje 

i odejmuje proste przypadki w zakresie 100, samodzielnie i 

biegle mnoży i dzieli w zakresie 30, a przez 5 i 10 w zakresie 

100, zna i stosuje kolejność wykonywania działań. Liczy i 

zapisuje liczby w zakresie 100, liczy setkami do 1000. 

Zadania tekstowe. Samodzielnie rozwiązuje dowolną metodą 

złożone zadania dwudziałaniowe i bez trudu układa treść do 

zadania.  

Umiejętności praktyczne. Prawidłowo i samodzielnie 

dokonuje pomiarów długości i masy oraz zapisuje wyniki za 

pomocą skrótów poznanych jednostek, porównuje jednostki i 

dokonuje prawidłowo ich zamiany, zawsze prawidłowo i 

samodzielnie dokonuje prostych obliczeń pieniężnych w 

różnych jednostkach, zawsze prawidłowo i samodzielnie 

wykonuje obliczenia kalendarzowe, pisze i odczytuje daty (za 

pomocą cyfr rzymskich i arabskich). 

W pracach ocenianych punktowo uzyskuje od 100% - 90% 

punktów. 

 

 

Poziom 

dobry 

(4) 

Posługiwanie się liczbami. 

Rozumie i sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 20, dodaje i 

odejmuje proste przypadki w zakresie 100,  rozumie i dość 

sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 30, a przez 5 i 10 w 

zakresie 100 z pojedynczymi błędami, stosuje przemienność i 

łączność dodawania i mnożenia. Liczy i zapisuje liczby w 

zakresie 100, liczy setkami do 1000. 

Zadania tekstowe. Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje 

proste i złożone zadania z treścią, umie układać treść zadań do 

sytuacji życiowej, rysunku, działania arytmetycznego.  

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować 

poznane wiadomości dotyczące jednostek miary, wagi, czasu, 

pieniędzy. 

W pracach ocenianych punktowo uzyskuje od 89% - 75% 

punktów. 

 

 

Poziom 

dostateczny 

(3) 

Posługiwanie się liczbami. 

Samodzielnie dodaje i odejmuje liczby w zakresie 20, rozumie 

mnożenie i dzielenie, samodzielnie i poprawnie wykonuje 

działania w zakresie 30 popełniając nieliczne błędy.  

Zadania tekstowe. Rozwiązuje proste zadania 

jednodziałaniowe i z pomocą, układa treść do sytuacji 
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życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania 

arytmetycznego.  

Umiejętności praktyczne. Popełnia nieliczne błędy przy 

dokonywaniu pomiarów długości, masy, czasu, myli się w 

obliczeniach pieniężnych. 

W pracach ocenianych punktowo uzyskuje od 74% - 50% 

punktów. 

 

 

 

Poziom  

dopuszczający 

(2) 

Posługiwanie się liczbami. 

Dodaje i odejmuje w zakresie 20 popełniając błędy lub 

działając na konkretach, mnoży i dzieli w zakresie 30 

popełniając błędy lub działając na konkretach.  

Zadania tekstowe. Z dużą pomocą nauczyciela rozwiązuje 

proste zadania jednodziałaniowe, potrafi ułożyć treść do 

rysunku, lub  działania arytmetycznego.  

Umiejętności praktyczne. Z pomocą dokonuje prostych 

pomiarów długości, masy, czasu i obliczeń pieniężnych. 

W pracach ocenianych punktowo uzyskuje od 49% - 31% 

punktów. 

 

Poziom 

niedostateczny 

(1) 

Uczeń nie potrafi rozwiązać podstawowych zadań 

matematycznych nawet z pomocą nauczyciela. Pracuje 

niesystematycznie. W pracach punktowych nie osiąga nawet 

31% punktów. 

 

Poziomy 

 

 

Edukacja społeczna 

 

 

Poziom 

celujący 

(6) 

 

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku 

społecznym, zna symbole narodowe i symbole Uni 

Europejskiej, okazuje szacunek innym ludziom, jest 

tolerancyjny, chętnie pomaga innym, zawsze współpracuje z 

innymi, zachowuje się bardzo dojrzale, dba o zdrowie i 

bezpieczeństwo swoje i innych, potrafi rozróżnić zagrożenia i 

przeciwdziałać im. 

 

 

Poziom 

bardzo dobry 

(5) 

Zna swój adres zamieszkania, zna symbole narodowe, 

rozpoznaje flagę i hymn Unii Europe4jskiej, wie na czym 

polega praca w poznanych zawodach, zawsze używa form 

grzecznościowych, zgodnie współpracuje z innymi, zachowuje 

się dojrzale. 
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Poziom 

dobry 

(4) 

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku 

społecznym, zna swój adres zamieszkania, wie na czym 

polega praca w poznanych zawodach, dobrze współpracuje z 

innymi, używa form grzecznościowych, zna symbole 

narodowe i rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. 

Poziom 

dostateczny 

(3) 

Posiada ogólną wiedzę o środowisku społecznym. Zna 

symbole narodowe (flaga, hymn, godło). Zazwyczaj okazuje 

szacunek innym ludziom. Stara się współpracować z innymi. 

 

Poziom  

dopuszczający 

(2) 

Z pomocą nauczyciela rozpoznaje otaczające środowisko 

społeczne, częściowo zna swój adres zamieszkania, rzadko 

okazuje szacunek innym osobom, nie zawsze potrafi 

współpracować z innymi. 

 

Poziomy 

 

 

Edukacja przyrodnicza 

 

Poziom 

celujący 

(6) 

 

Posiada rozległą wiedzę o środowisku przyrodniczym. Zawsze 

szanuje środowisko przyrodnicze. Dba o zdrowie i 

bezpieczeństwo swoje i innych osób, potrafi rozróżnić 

zagrożenia i przeciwdziałać im. Zawsze stosuje w praktyce 

wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruch 

drogowym. 

 

Poziom 

bardzo dobry 

(5) 

Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt, 

potrafi obserwować zachodzące zmiany w przyrodzie w 

poszczególnych porach roku, zna formy ochrony środowiska 

naturalnego, szanuje przyrodę, zna zagrożenia dla środowiska. 

Stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące 

zachowania się w ruchu drogowym. 

 

Poziom 

dobry 

(4) 

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku 

przyrodniczym, zna podstawowe formy ochrony środowiska, 

rozpoznaje i nazywa niektóre gatunki roślin i zwierząt, potrafi 

obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie, potrafi 

dostrzec zagrożenia dla środowiska. Na ogół stosuje w 

praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się 

w ruch drogowym. 

 

Poziom 

dostateczny 

(3) 

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku 

przyrodniczym, zna niektóre formy ochrony środowiska. 

Potrafi wymienić nazwy poznanych warzyw i owoców, zna 

pory roku. Posiada podstawowe wiadomości dotyczące 

zachowania się w ruchu drogowym 
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Poziom  

dopuszczający 

(2) 

Orientuje się czym jest środowisko przyrodnicze. Rozróżnia 

pory roku i podstawowe zjawiska pogodowe. Rozpoznaje i 

nazywa niektóre zwierzęta i rośliny. Zna podstawowe zasady 

bezpieczeństwa w drodze do szkoły. 

 

Poziomy 

 

 

Edukacja plastyczna 
Ocena uwzględnia wysiłek wkładany przez ucznia i wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

 

 

Poziom 

celujący 

(6) 

 

Wykazuje uzdolnienia manualne, bierze udział w konkursach 

szkolnych i pozaszkolnych, zaskakuje nowatorskim 

rozwiązaniem zagadnień, prace plastyczne cechuje staranność, 

estetyka, potrafi pracować różnymi technikami. Korzysta z 

medialnych środków przekazu. Interesuje się i rozpoznaje 

wybrane dziedziny sztuki i wypowiada się na ich temat. 

 

 

Poziom 

bardzo dobry 

(5) 

Wykazuje pomysłowość w procesie tworzenia. Wyraża własne 

myśli i uczucia w różnorodnych formach plastycznych. Prace 

plastyczne cechuje staranność, estetyka, potrafi zastosować 

różne techniki plastyczne, bierze udział w konkursach 

szkolnych. Rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki: rzeźba, 

architektura, malarstwo, grafika i wypowiada się na ich temat. 

 

 

Poziom 

dobry 

(4) 

Podejmuje zadania plastyczne. Wyraża własne myśli i uczucia 

w różnorodnych formach plastycznych. Korzysta z bogatej 

bazy kolorów. Potrafi pracować różnymi technikami 

plastycznymi. Rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki i 

wypowiada się na ich temat. 

 

 

Poziom 

dostateczny 

(3) 

Podejmuje zadania plastyczne, ale często ich nie kończy. 

Dostrzega linie proste i owalne w przedmiotach, kreśli je po 

śladzie, uzupełnia tłem kontury przedmiotów, używa niewielu 

kolorów, potrafi zorganizować swój warsztat pracy. 

Rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki. 

 

Poziom  

dopuszczający 

(2) 

Niechętnie podejmuje zadania plastyczne, prace wykonuje 

schematycznie, używa niewielu kolorów, nie kończy pracy, 

praca jest niestaranna, nie potrafi sobie zorganizować 

warsztatu pracy. Z pomocą nauczyciela rozpoznaje niektóre 

dziedziny sztuki. 
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Poziomy 

 

 

Edukacja techniczna 
Ocena uwzględnia wysiłek wkładany przez ucznia i wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

 

 

Poziom 

celujący 

(6) 

 

Wykazuje uzdolnienia manualne, bierze udział w konkursach 

szkolnych i pozaszkolnych, zaskakuje nowatorskim 

rozwiązaniem zagadnień technicznych. Rozpoznaje niektóre 

urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać. Majsterkuje, 

buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu. 

 

Poziom 

bardzo dobry 

(5) 

Wykazuje pomysłowość w procesie tworzenia. Wyraża własne 

myśli i uczucia w różnorodnych formach technicznych. 

Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, potrafi je 

obsługiwać i szanować. Majsterkuje, buduje z różnych 

przedmiotów dostępnych w otoczeniu. 

 

Poziom 

dobry 

(4) 

Podejmuje zadania techniczne. Rozpoznaje niektóre 

urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać i szanować. 

Majsterkuje, buduje z różnych przedmiotów dostępnych w 

otoczeniu. 

 

Poziom 

dostateczny 

(3) 

Podejmuje zadania techniczne, ale często ich nie kończy. 

Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, w miarę 

możliwości obsługuje je 

Poziom 

dopuszczający 

(2) 

Niechętnie podejmuje zadania techniczne, prace wykonuje 

schematycznie, nie doprowadza pracy do końca, praca jest 

niestaranna, nie potrafi sobie zorganizować warsztatu pracy. 

 

Poziomy 

 

 

Edukacja informatyczna 

Poziom 

celujący 

(6) 

Uczeń opanował przedstawione poniżej umiejętności. Zawsze 

przestrzega regulaminu pracowni komputerowej i 

bezpieczeństwa pracy z komputerem. 

 

Poziom 

bardzo dobry 

(5) 

Umie obsługiwać komputer, nazywa elementy zestawu 

komputerowego, posługuje się wybranymi grami i 

programami edukacyjnymi, posługuje się myszą i klawiaturą, 

pracuje z edytorem tekstu i edytorem grafiki, wie, jak trzeba 

korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia. 

Poziom 

dobry 

(4) 

Uczeń opanował wyżej wymienione umiejętności, ale pracuje 

z niewielką pomocą nauczyciela. 
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Poziom 

dostateczny 

(3) 

Uczeń opanował podstawowe umiejętności, ale oczekuje 

częstej pomocy nauczyciela. 

Poziom 

dopuszczający 

(2) 

Uczeń słabo opanował podstawowe umiejętności, często nie 

radzi sobie bez pomocy nauczyciela 

  

Poziomy 

 

 

Edukacja muzyczna 
Ocena uwzględnia wysiłek wkładany przez ucznia i wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

 

Poziom 

celujący 

(6) 

Uczeń opanował przedstawione poniżej umiejętności. 

Twórczo wykorzystuje je w różnych formach aktywności 

muzycznej. Wykazuje zdolności w tym zakresie. 

 

Poziom 

bardzo dobry 

(5) 

Świadomie i aktywnie słucha muzyki, rozpoznaje różne 

rodzaje muzyki na podstawie jej nastroju, tempa i innych 

elementów, śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, wyraża 

nastrój i charakter muzyki, pląsając i tańcząc, zna i tańczy 

kroki, figury polki i trojaka, wie, że muzykę można zapisać i 

odczytać, rozpoznaje i nazywa niektóre znaki notacji 

muzycznej (metrum, klucz wiolinowy, półnuty, ćwierćnuty i 

odpowiadające im pauzy) 

Poziom 

dobry 

(4) 

Uczeń podejmuje działania muzyczne chętnie, ale oczekuje 

czasami pomocy nauczyciela. 

Poziom 

dostateczny 

(3) 

Uczeń podejmuje działania muzyczne, ale często oczekuje 

pomocy nauczyciela. 

Poziom 

dopuszczający 

(2) 

Uczeń wykazuje niechęć do tego typu aktywności. 

 

Poziomy 

 

 

Wychowanie fizyczne 
Ocena uwzględnia wysiłek wkładany przez ucznia i wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

 

Poziom 

celujący 

(6) 

Uczeń opanował przedstawione poniżej umiejętności. 

Wykorzystuje je w sposób twórczy w różnych formach 

aktywności ruchowej. Wykazuje wyjątkową sprawność 

fizyczną. 
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Poziom 

bardzo dobry 

(5) 

Bierze czynny udział w grach i zabawach ruchowych. 

W zakresie sprawności motorycznych: przyjmuje podstawowe 

pozycje do ćwiczeń, pokonuje w biegu przeszkody naturalne i 

sztuczne, biega z wysokim unoszeniem kolan, biega w 

połączeniu ze skokiem, z przenoszeniem przyborów, z rzutem 

do celu, realizuje marszobieg, wykonuje przewrót w przód i w 

tył, rzuca i podaje piłkę, toczy i kozłuje piłkę, rzuca małymi 

przyborami na odległość i do celu, skacze na jednej nodze i 

obunóż ze zmianą tempa, kierunku, skacze przez skakankę, 

wykonuje czworakowanie, czołganie, ćwiczenia równoważne,, 

współpracuje z partnerem i całym zespołem podczas zadań 

gimnastycznych, bierze udział w zespołowych zabawach 

ruchowych, minierach, grach terenowych, zawodach 

sportowych, respektuje przepisy, reguły zabaw i gier 

sportowych. 

Poziom 

dobry 

(4) 

Stara się poprawnie wykonywać ćwiczenia. Bierze udział w 

zabawach i grach sportowych. Wie, że należy przestrzegać 

zasad gier i zabaw ruchowych. 

Poziom 

dostateczny 

(3) 

Bierze udział w grach i zabawach ruchowych nie zawsze 

zgodnie z regułami. Ma trudności z wykonaniem 

poszczególnych ćwiczeń. 

Poziom 

dopuszczający 

(2) 

Nie zawsze przestrzega zasad podczas gier i zabaw 

ruchowych. Z pomocą wykonuje proste ćwiczenia. Niechętnie 

podejmuje aktywność fizyczną 

 


