
Edukacja wczesnoszkolna 
Wymagania edukacyjne dla klasy 2 
 
Metody bieżącego oceniania osiągnięć uczniów 
Sprawdzanie przez nauczyciela samodzielnie wykonanej przez uczniów pracy klasowej i domowej w 
celu określenia poziomu: 
– poprawności zastosowania przyswojonych wiadomości, 
– biegłości w opanowanych umiejętnościach, 
– sposobu rozumowania w procesie dochodzenia do wyniku, 
– umiejętności korzystania z wcześniej zdobytych doświadczeń edukacyjnych. 
– umiejętności czytania, 
– znajomości zasad ortograficznych, matematycznych, 
– umiejętności interpretowania treści zawartej w tekstach, 
– biegłości w obliczaniu wyników czterech działań arytmetycznych, 
– celowości zastosowania określonej metody rozwiązywania problemów, 
– stopnia trwałości przyswojonych faktów. 
 
Metoda krótkich testów sprawdzających wiadomości i umiejętności, konkursów i quizów, w których 
uczeń: 
– odpowiada na różne pytania, 
– uzupełnia luki w zdaniach, w tekstach, 
– dokonuje wyboru poprawnej odpowiedzi, 
– przekształca zadania, 
– rozwiązuje zagadki, 
– wyróżnia logiczne zależności, 
– proponuje własne zakończenia tekstów, 
– proponuje nowe rozwiązania, a tym samym ujawnia poziom przyswojonej wiedzy i zdobytych 
umiejętności. 
Bardziej ogólny charakter ma ocenianie okresowe, które pełniej informuje o aktywności dziecka, o 
postępach w zdobywaniu poszczególnych kompetencji, o specjalnych uzdolnieniach, o specjalnych 
trudnościach, o stanach wewnętrznych przeżyć dziecka i sposobach ich ujawniania. Ocena okresowa 
nie prowadzi do oceny postępów całej klasy, lecz ujmuje postępy i rozwój konkretnego ucznia.  
W ocenie okresowej przedstawia się indywidualną naturę dziecka, tworzy się obraz dziecka, grupując 
informacje o jego wewnętrznych stanach, o przejawach jego zachowania. 
Ocena okresowa powinna z jednej strony mieć charakter diagnostyczno-informujący i jako taka jest 
przydatna nauczycielowi i rodzicom, by mogli dziecko jak najlepiej wspomagać w rozwoju, z drugiej 
strony powinna być motywująco-afirmacyjna, zachęcająca dziecko do samorozwoju. 
Każdy z wymienionych rodzajów powinien mieć charakter oceniania wspierającego, które sprzyja 
dziecku w tworzeniu pozytywnego obrazu samego siebie. 
 
Rodzaje ocen 
- ocena bieżąca – informująca ucznia o jego postępach i zachowaniu, wyraźnie wskazująca osiągnięcia 
i to, co należy usprawnić, 
- ocena śródroczna – informująca o postępach ucznia, wyrażona na piśmie w jednolitej formie 
ustalonej wspólnie przez nauczycieli, 
- ocena podsumowująca - końcoworoczna – wyrażona na piśmie, stanowi syntetyczną informację o 
osiągnięciach ucznia. 
 

Nauczyciel ocenia uczniów nie tylko stopniem w skal i numerycznej ustalonej w szkole, ale również 
uśmiechem, pochwałą, gestem. Słownie wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić czy 
wyeksponować. Podkreśla osiągnięcia ucznia, ale nie porównuje go z innymi uczniami. Przy ocenianiu 
bieżącym w klasach I – III oprócz oceny opisowej stosuje się stopnie w skali 1 – 6. 



W procesie oceniania uwzględniane są następujące obszary: 
- Indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka w opanowaniu materiału edukacyjnego, 
- Stopień zaangażowania ucznia i wkład pracy w procesie zdobywania wiadomości  
i umiejętności, 
- Umiejętność rozwiązywania problemów, 
- Postępy dziecka w rozwoju społeczno – emocjonalnym. 

 

Ocenę celującą (6) uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza 
program nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Korzysta z 
różnych źródeł wiedzy i informacji. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych lub praktycznych. Proponuje rozwiązania niekonwencjonalne. Potrafi 
samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe. Osiąga sukcesy w 
konkursach, zawodach sportowych. 
Ocenę bardzo dobrą (5) uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował pełny zakres wiedzy i 
umiejętności określony programem nauczania w danej klasie. Sprawnie posługuje się zdobytymi 
wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem 
nauczania, potrafi zastosować posiadana wiedze do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 
sytuacjach. 
Ocenę dobrą (4) uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował wiadomości określone programem 
nauczania w danej klasie, na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach 
programowych. Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne 
lub praktyczne. 
Ocenę dostateczna (3) uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował większość wiadomości i 
umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym 
wymagań zawartych w podstawach programowych. 
Może mieć braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości 
uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki. Rozwiązuje (wykonuje) zadania 
teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Przy pomocy nauczyciela wykonuje niektóre 
zadania. 
Ocenę dopuszczająca (2) uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli uczeń słabo opanował wiadomości i 
umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań zawartych w 
podstawach programowych, większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, wymaga 
dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, często nie 
kończy rozpoczętych działań. 
Ocenę niedostateczną (1) uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli nie opanował wiadomości i umiejętności 
określonych przez podstawy programowe, a braki w wiadomościach i umiejętnościach 
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadania 
nawet o niewielkim- elementarnym stopniu trudności. Odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie 
stara się, niszczy prace. 
 

Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów 

1. Czytanie (tempo, technika, rozumienie)- sprawdzane jest na bieżąco na podstawie wyrazów, 
zdań, tekstów czytanek i wierszy. Wpisy do dziennika na bieżąco. 

2. Pisanie (tempo, precyzja, poprawność) liter, wyrazów i zdań sprawdzane jest w codziennych 
sytuacjach szkolnych analizując karty pracy uczniów, stosując przepisywanie tekstu, a także 
pisanie z pamięci (zgodnie z poleceniem zawartym w kartach pracy) oraz pisanie ze słuchu. 
Wpisy do dziennika na bieżąco. 

3. Mówienie, słuchanie, wiedza o języku - sprawdzane na bieżąco na podstawie wypowiedzi 
ucznia dotyczących ilustracji, historyjek obrazkowych, własnych przeżyć i doświadczeń oraz 
przeczytanych tekstów. Wpisy do dziennika na bieżąco. 



4. Wiadomości i umiejętności matematyczne sprawdzane są na bieżąco jak również 
przeprowadzamy sprawdziany dotyczące umiejętności operowania czterema działaniami 
arytmetycznymi w zakresie liczbowym odpowiednim do poziomu kształcenia oraz 
umiejętności rozwiązywania zadań z treścią, praktycznych. Wpisy do dziennika na bieżąco. 

5. Znajomość przyrody – sprawdzana na bieżąco, na podstawie wypowiedzi uczniów w trakcie 
omawiania treści przyrodniczych, podczas uzupełniania ćwiczeń, w kartach pracy jak równie ż 
na podstawie przeprowadzonych sprawdzianów integrujących treści polonistyczno – 
przyrodnicze. Wpisy do dziennika na bieżąco. 

6. Wiadomości i umiejętności plastyczno- techniczne, muzyczne oraz w zakresie wychowania 
fizycznego sprawdzane są na bieżąco. 

 
Pozostałe informacje 
Zadania dodatkowe nie są obowiązkowe, wykonują je dzieci chętne. Za wykonanie prac dodatkowych 
uczeń otrzymuje tylko ocenę pozytywną. Za brak lub źle wykonaną pracę dodatkową nie wystawia się 
oceny negatywnej. 
 
Poprawianie ocen ze sprawdzianów jest dobrowolne, w terminie uzgodniony z nauczycielem, ze 
szczególnym uwzględnieniem ocen niedostatecznych w ciągu dwóch tygodni. 
 
W razie nieobecności, uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości z poszczególnych przedmiotów w 
terminie uzgodnionym z nauczycielem. 
 
Prace pisemne punktowane należy przeliczyć na procenty i ocenę: 

98% - 100% celujący 

90% - 97% bardzo dobry 

70% - 89% dobry 

50% - 69% dostateczny 

34% - 49% dopuszczający 

  0% - 33% niedostateczny 

 
 


