
Wymagania szczegółowe na koniec klasy I szkoły podstawowej 

 

Edukacja polonistyczna 

Uczeń kończący klasę I: 

w zakresie słuchania: 

• Uważne słucha wypowiedzi nauczycieli, innych osób z otoczenia. 

• Wykonuje proste polecenia. 

• Wykonuje zadania według usłyszanej instrukcji. 

• Uważne wsłuchuje się w to, co rozmówca przekazuje, nie przerywa nadawcy. 

• Słucha w skupieniu czytanego tekstu, audycji telewizyjnej, nagrania na CD, 

wypowiedzi podczas uroczystości, przedstawień w taki sposób, aby po wysłuchaniu 

wiernie odtworzyć ich treść. 

w zakresie mówienia: 

• Poprawnie artykułuje poszczególne głoski i całe wyrazy. 

• Zwraca  uwagę na właściwe akcentowanie wymawianych wyrazów. 

• Dobiera słowa adekwatnie do rodzaju i intencji wypowiedzi: informacji, pytania, 

odpowiedzi, prośby, podziękowania, powitania, pożegnania. 

• Dba o kulturę mówienia - nadawca zwraca się do odbiorcy informacji, nawiązuje z 

nim kontakt wzrokowy i słuchowy. 

• Wypowiada się na temat własnych przeżyć, wydarzeń, lektury, filmu, zachowań w 

krótkiej kilkuzdaniowej formie; udziela odpowiedzi na pytania; wygłasza z pamięci 

wiersze. 

• Bierze udział w rozmowie na określony temat. 

• Opowiada  treść pojedynczego obrazka i historyjki obrazkowej. 

w zakresie czytania: 

• Poprawne rozpoznaje  i odczytuje wszystkie litery  alfabetu. 

• Dokonuje analizy  i syntezy wyrazów. Wyróżnia w nich litery, głoski, sylaby. 

• Czyta wyrazy  jedno-, dwu-, a następnie wielosylabowe oraz krótkie zdania i teksty. 

• Czyta  całymi wyrazami. 

• Czyta indywidualne, zespołowo, głośno i cicho krótkie teksty z podręcznika. 

• Czyta z naturalną intonacją. 

• Zna treść  lektur wybranych przez nauczyciela.  

• Podejmuje  próby samodzielnego czytania książeczek oraz czasopism dla dzieci. 

• Odczytuje  i rozumie  sens  uproszczonych rysunków, piktogramów, znaków 

informacyjnych i napisów. 

w zakresie pisania: 

• Kształtnie, prawidłowo  pisze w separacji kolejno poznawane litery. 

• Poprawnie łączy litery w pisanych wyrazach. 

• Układa wyrazy  z rozsypanki literowej, a następnie prostych zdań z rozsypanki 

wyrazowej i  zapisuje je. 

• Przepisuje  wyrazy  i krótkie zdania z tablicy lub z książki. 

• Pisze  z pamięci poznane  i omówione wcześniej wyrazy. 

• Podpisuje  ilustracje. 



w zakresie ortografii: 

• Pisze wyrazy z literami oznaczającymi spółgłoski miękkie. 

• Zapisuje  dwuznaki  (ch, rz, sz cz, dz, dź, dż Poprawnie pisze poznane  i dobrze 

opracowane  na zajęciach wyrazy  z ę i ą. 

• Pisze   wielką literę na  początku zdań, imion i nazwisk, nazw państw, miast, rzek. 

• Poprawnie pisze  poznane na zajęciach wyrazów z ó, h, ch, ż, rz. 

w zakresie kształcenia językowego: 

• Rozróżnia pojęcia: głoska, litera. Ma świadomość, że głoski zapisuje się za pomocą 

liter. 

• Wyróżnia sylaby w wyrazach. 

• Wyróżnia  wyrazy  w zdaniu. 

• Wyróżnia  zdania w tekście. 

w zakresie samokształcenia: 

• Podejmuje próby zapisu nowo poznanych liter i wyrazów oraz sprawdza poprawność 

ich zapisu z podanym w podręczniku wzorem. 

• Korzysta z czasopism dla dzieci, zasobów internetu i rozwija swoje zainteresowania. 
 

Edukacja matematyczna 

Uczeń kończący klasę I: 

w zakresie stosunków przestrzennych i cechy wielkościowych: 

• Określa położenie przedmiotów względem obserwatora. 

• Określa położenie jednych przedmiotów względem innych obiektów. 

• Wyznacza kierunki w przestrzeni: na lewo, na prawo, do przodu, do tyłu,  

w górę, w dół. 

• Ocenia odległości między obiektami: daleko – blisko, bliżej – dalej; blisko – bliżej – 

najbliżej. 

• Poprawnie używa przyimków, np.: za, przed, nad, pod, do, z, w, na zewnątrz, 

wewnątrz, obok. 

• Przypisuje przedmiotom cechy typu: krótki, szeroki, wysoki, długi, wąski, gruby. 

• Porównuje przedmioty pod względem wybranej cechy: długi – krótki; długi – dłuższy 

– najdłuższy; wąski – szeroki itp. 

• Porządkuje przedmioty według wielkości, porządkuje patyczki od najmniejszego do 

największego i odwrotnie (tworzy ciągi rosnące bądź malejące). 

w zakresie rozumienia liczb i ich własności: 

Liczby pierwszej dziesiątki 

• Zapisuje liczby za pomocą cyfr. 

• Rozkłada liczby na składniki. 

• Porównuje liczby. 

• Porządkuje liczby w określone ciągi malejące lub rosnące; określa miejsce liczby na 

osi liczbowej. 



Liczby drugiej dziesiątki 

• Zna pojęcia: liczby jednocyfrowe, liczby dwucyfrowe; zapisuje liczby cyframi 

arabskimi. 

• Zna strukturę liczby dwucyfrowej (zapoznanie z dziesiątkowym systemem 

zapisywania liczb) wyróżnia rzędy: jedności i dziesiątek 

• Porównuje liczby dwucyfrowe w zakresie 20; umieszcza je na osi liczbowej. 

• Porządkuje liczby według wielkości – rosnąco i malejąco. 

Liczby w zakresie 100 

• Liczy dziesiątkami do 100. 

• Wskazuje jedności i dziesiątki w liczbie dwucyfrowej. 

w zakresie posługiwania się liczbami: 

Działania na liczbach pierwszej dziesiątki 

• Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. 

• Zapisuje działania za pomocą znaków matematycznych. 

• Wykonuje obliczenia pieniężne; rozpoznaje monety: 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 1 zł, 2 zł, 5 

zł. 

Działania na liczbach drugiej dziesiątki 

• Dodaje i odejmuje liczby wewnątrz drugiej dziesiątki, np.: 10 + 2, 12 + 4, 16 – 6, 16 – 

4. 

• Dodaje i odejmuje liczby z przekroczeniem progu dziesiątkowego. 

• Dodaje i odejmuje kilka liczb; poznaje i stosuje własności dodawania – przemienność. 

• Mnoży liczby w zakresie 20. 

• Wykonuje obliczenia pieniężne (grosze, złotówki). 

• Dostrzega związek dodawania z odejmowaniem  

• Sprawdza poprawność odejmowania za pomocą dodawania; 

• Rozwiązuje łatwe działania z niewiadomą w postaci okienka. 

w zakresie czytania tekstów matematycznych: 

• Rozwiązuje proste zadania tekstowe. 

• Analizuje treść zadania tekstowego; wyróżnia w niej dane liczbowe, niewiadomą; 

ustala związek między danymi a niewiadomą. 

• Układa proste zadania tekstowe. 

w zakresie pojęć geometrycznych: 

• Dostrzega kształt różnych figur geometrycznych w otoczeniu. 

• Rysuje figury za pomocą szablonów. 

• Obrysowuje modele figur geometrycznych, układa je z patyczków, modeluje na 

geoplanie. 

• Tworzy kształty różnych figur poprzez rozcinanie, zginanie, układanie jednych figur z 

drugich. 

• Odróżnia i podaje nazwy takich figur, jak: koło, trójkąt, prostokąt, kwadrat. 

• Rysuje i mierzy odcinki (w zakresie 20 cm). 
 



w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych: 

• Klasyfikuje przedmioty według wyróżnionej cechy. 

• Tworzy zbiory zgodnie z podanym warunkiem. 

• Ustala warunek, który spełniają elementy wskazanego zbioru. 

• Przelicza elementy w zbiorach. 

• Porównuje liczebności dwóch zbiorów; rozumie pojęcia: mniej – więcej – tyle samo i 

zapisuje te relacje za pomocą znaków: <, >, =. 

w zakresie pomiarów: 

Czas kalendarzowy 

• Zna nazwy dni tygodnia; wymienia je we właściwej kolejności. 

• Zna nazwy kolejnych miesięcy w roku. 

• Podaje nazwę aktualnej pory roku oraz bieżącego miesiąca. 

• Wyszukuje w kalendarzu ważne daty np. urodziny, imieniny, święta. 

Czas zegarowy 

• Wie, jak wygląda  tarcza zegara i wskazuje rolę poszczególnych wskazówek- mała 

wskazówka porusza się wolniej niż duża; duża wskazuje godziny, mała minuty. 

• Odczytuje pełne godziny. 

• Dokonuje proste obliczenia zegarowe na pełnych godzinach. 

Długość 

• Mierzy długości różnych przedmiotów różnymi miarkami, np. ołówkiem, klockiem, 

patyczkiem, zeszytem, krokami, kawałkiem sznurka. 

• Wskazuje przydatności pewnych części ciała do wykonywania pomiaru: stopa, dłoń, 

palec, przedramię itp. 

• Zna funkcję linijki i posługuje się  pojęciem centymetra. 

• Mierzy długości linijką (w zakresie 20 cm). 

Masa 

• Waży przedmioty na wadze szalkowej bez użycia odważników; stosuje określenia: 

cięższy – lżejszy – tak samo ciężki; tu więcej – tu mniej – a tu tyle samo. 

• Zna i posługuje się pojęciem kilograma. 

• Waży przedmioty z użyciem odważników kilogramowych. 

Pojemność 

• Zna i posługuje się  pojęciem litra. 

• Odmierza płyny ćwierćlitrowym kubkiem i litrowym naczyniem (jeden kubek wody to 

mniej niż 1 litr; dwa kubki wody to mniej niż 1 litr; cztery kubki wody to tyle samo co 

1 litr; pięć kubków wody to więcej niż 1 litr). 

Edukacja przyrodnicza 

Uczeń kończący klasę I: 

 w zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt:  



• rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak: 

park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka),  

• zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty  

i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy,  

• wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie 

domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach itp.; prowadzi proste hodowle  

i uprawy (w szczególności w kąciku przyrody),  

• wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, 

zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice,  

• zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk  

i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów i spalanie 

śmieci itp.; chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku i w 

lesie, pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato,  

• zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin (np. 

trujące owoce, liście, grzyby) i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia,  

• wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, 

roślin i zwierząt,  

• wie, że należy segregować śmieci; rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych; 

 

w zakresie rozumienia warunków atmosferycznych:  

 

• obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody,  

• wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, i stosuje się do 

podanych informacji o pogodzie, np. ubiera się odpowiednio do pogody,  

• nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, 

podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z 

pogody,  

• na zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź, 

pożar, i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.  

 

Edukacja społeczna  

Uczeń kończący klasę I:  

• Rozumie, że funkcjonowanie w każdej grupie społecznej opiera się na współpracy,  

• Nawiązuje kontakty z rówieśnikami i dorosłymi,  

• Potrafi pełnić role (atrakcyjne i mniej atrakcyjne) w grupie,  

• Prowadzi dialog z rówieśnikami i dorosłymi, traktuje swoje zdanie jako jedną z kilku 

propozycji, 

• Uczestniczy we wspólnej zabawie i pracy,  

• Czuje się odpowiedzialny za swoje czyny i poczynania grupy,  

• Zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn). Rozumie swą przynależność narodową,  

• Potrafi wymienić państwa sąsiadujące z Polską,  

• Rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej,  

• Przestrzega przepisów bezpieczeństwa w stosunku do siebie i innych, 

• Zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej i numer 

alarmowy 112.  

• zna zasady właściwego zachowania się w sytuacji wypadku (np. dostrzega 

konieczność powiadamiania dorosłych, wykazuje się znajomością numerów telefonów 

alarmowych) 



 

Edukacja muzyczna 

Uczeń kończący klasę I:  

• słucha różnych odmian muzyki (w tym muzyki klasycznej)  

• dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, potrafi 

je wyrazić w pląsach i tańcu 

• wyraża w sposób werbalny i niewerbalny swoje doznania (w trakcie i po wysłuchaniu 

muzyki)  

• powtarza nieskomplikowaną melodię  

• śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego  

• gra na instrumentach perkusyjnych i przedmiotach akustycznych • wyraża nastrój i 

charakter muzyki pląsem i tańcem  

• wykonuje śpiewanki i rymowanki  

• odtwarza nieskomplikowane rytmy głosem i grą na instrumentach perkusyjnych  

• realizuje nieskomplikowane schematy rytmiczne tataizacją, ruchem całego ciała  

• wie, że muzykę można zapisać  

• zachowuje się kulturalnie na koncercie  

• zachowuje odpowiednią postawę w trakcie śpiewania hymnu narodowego 

Edukacja plastyczno – techniczna 

Uczeń kończący klasę I: 

• ma wiedzę na temat wybranych zabytków i dzieł sztuki ze swojego regionu 

• ma wiedzę na temat tradycji i obrzędów ludowych ze swojego regionu  

• ma wiedzę temat wybranych dziedzin sztuki, takich jak: architektura (w tym 

architektura zieleni), malarstwo, rzeźba, grafika  

• umie wypowiedzieć się na temat wybranych dziedzin sztuki  

• rozpoznaje i nazywa barwy  

• posługuje się różnymi technikami plastycznymi na płaszczyźnie i w przestrzeni  

• posługuje się środkami wyrazu plastycznego, takimi jak: kształt, barwa, faktura  

• ilustruje sceny, sytuacje realne i fantastyczne inspirowane wyobraźnią, literaturą (np.: 

baśniami, opowiadaniami), muzyką, otoczeniem społecznym i przyrodniczym  

• korzysta z narzędzi multimedialnych podczas ilustrowania scen, sytuacji realnych i 

fantastycznych inspirowanych wyobraźnią, literaturą (np.: baśniami, opowiadaniami), 

muzyką, otoczeniem społecznym i przyrodniczym  

• wykonuje nieskomplikowane rekwizyty (np.: lalki, pacynki) i wykorzystuje je w 

małych formach teatralnych  

• tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej swojego regionu  

• zna urządzenia techniczne używane w gospodarstwie domowym  

• konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu(np. modele 

mostów, modele samochodów, samolotów i statków)  

• zachowuje ostrożność podczas korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego  

• utrzymuje porządek wokół siebie: na swojej ławce, w szatni, w ogrodzie  

• sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymaniu porządku 

• ma wiedzę na temat zasad bezpiecznego poruszania się na drogach (np. na 

autostradzie czy drodze rowerowej)  

• ma wiedzę na temat zasad bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji  



• zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń 

technicznych  

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 

Uczeń kończący klasę I: 

• uczestniczy w zabawach i grach ruchowych  

• rzuca i chwyta piłkę  

• rzuca piłkę do celu  

• rzuca piłkę na odległość 

• toczy piłkę  

• kozłuje piłkę  

• pokonuje przeszkody naturalne i sztuczne  

• wykonuje ćwiczenia równoważne  

• dba o swoje zdrowie  

• orientuje się w zasadach zdrowego żywienia  

• dostrzega związek między chorobą a leczeniem (np.: poddaje się leczeniu, gdy zajdzie 

taka potrzeba)  

• rozumie, dlaczego nie można samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków 

chemicznych  

• dba o prawidłową postawę siedzenia w ławce, przy stole  

• rozumie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia  

• zapobiega chorobom dzięki: szczepieniom ochronnym, właściwemu sposobowi 

odżywiania się (istotna rola różnych produktów żywnościowych i systematycznego 

spożywania posiłków), aktywności fizycznej, przestrzeganiu higieny  

• ma wiedzę na temat dzieci niepełnosprawnych  

• wskazuje sposoby pomocy dzieciom niepełnosprawnym 

Edukacja informatyczna 

Uczeń kończący klasę I: 

• posługuje się komputerem w podstawowym zakresie  

• uruchamia płyty z filmem lub animacją  

• ogląda grafiki i animacje za pomocą różnych programów dostępnych w pracowni  

• wykorzystuje określony program, aby obejrzeć zdjęcia w komputerze  

• słucha muzyki, wykorzystując odpowiednie oprogramowanie  

• korzysta z komputera tak, aby nie narażać własnego zdrowia  

• stosuje się do ograniczeń korzystania z komputera/ internetu  

• ma świadomość niebezpieczeństw czyhających na użytkowników internetu (np.: 

anonimowość, bezkarność) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wymagania szczegółowe na koniec klasy II szkoły podstawowej 

 

Edukacja polonistyczna 

 

Uczeń kończący klasę II: 

 

w zakresie słuchania: 

 

• słucha wypowiedzi nauczyciela, innych uczniów, nagrań audycji i aktorów jako 

przykładów właściwego wysławiania się w języku ojczystym. 

• uważne słucha czytanych krótkich tekstów w celu zapamiętania, a następnie jak 

najwierniejszego odtworzenia ich treści. 

• odważnie pyta o znaczenie niezrozumiałych słów używanych przez nadawcę 

informacji. 

• zachowuje kulturę słuchania – życzliwe nastawienie do mówiącego; uszanowanie 

wyrażanych przez niego poglądów; cierpliwe wysłuchanie wypowiedzi do końca. 

 

w zakresie mówienia: 

 

• rozmawia z nauczycielem i dziećmi, stawia pytania. 

• swobodnie, samorzutnie wypowiada się całymi zdaniami. Używa zdań 

oznajmujących, pytających i rozkazujących; wypowiada własne zdanie w dyskusji. 

• dobiera słowa adekwatne do rodzaju i intencji wypowiedzi: przeprosin, zaproszenia, 

pochwały, nagany, odmowy, nakazu. 

• opowiada treści obrazków i historyjek obrazkowych; nadaje tytuły pojedynczym 

obrazkom i historyjkom, jest wdrażany do zwięzłego ujmowania treści. 

• opowiada własnymi słowami treści krótkich tekstów czytanek, baśni, legend. 

• układa opowiadania twórcze, np. podaje inne zakończenie utworu, dalsze losy 

bohatera. 

• układa zdania na temat różnych przedmiotów - przygotowanie do opisu. 

• opisuje przedmioty z otoczenia lub przedstawione na obrazku. 

• wygłasza z pamięci wiersze i krótkie fragmenty prozy. 

• dba o kulturę mówienia - dobieranie właściwych słów i zwrotów, odpowiedzialność za 

słowa, mówienie prawdy. 

 

w zakresie czytania: 

 

• czyta i rozumie sens uproszczonych rysunków, piktogramów, znaków informacyjnych 

i napisów; doskonali umiejętność poprawnego czytania głośnego, indywidualnego i 

zbiorowego. 

• czyta całościowo wyrazy; płynnie czyta teksty złożone z krótkich zdań. 

• podczas czytania uwzględnia znaki przestankowe: kropki, przecinki, pytajniki i 

wykrzykniki. 

• umiejętnie odczytuje dialogi z podziałem na role. 

• cicho czyta ze zrozumieniem. 

• oddaje głosem nastrój wiersza. 

• wyszukuje w tekście podane wyrazy, zwroty, fragmenty zabawne, smutne. 

• czyta z podziałem na role. 

• wspólnie czyta fragmenty lektur wybranych przez nauczyciela. 

• chętnie czyta samodzielnie lektury oraz czasopisma dziecięce. 



• zwraca uwagę na higienę czytania (właściwa postawa, oświetlenie). 

 

w zakresie pisania: 

 

• doskonali kształt i czytelność pisma: poprawne łączenie liter w wyrazach, zachowanie 

proporcji liter wielkich i małych, rozmieszczanie liter i wyrazów w liniaturze; odstępy 

między wyrazami w zdaniu. 

• przepisuje wyrazy i krótkie zdania (przepisywanie połączone z uzupełnianiem tekstu.) 

• układa wyrazy i zdania z rozsypanek sylabowych i wyrazowych. 

• pisze z pamięci i ze słuchu wyrazy z określoną trudnością ortograficzną oraz krótkie 

teksty, omówione wcześniej na zajęciach. 

• zbiorowo i indywidualne układa oraz zapisuje zdania na dany temat. 

• zbiorowo i indywidualnie redaguje i pisze życzenia oraz listy do innych dzieci. 

• zbiorowo redaguje opowiadania na podstawie wydarzeń lub obrazów. 

• wspólnie redaguje i zapisuje kilkuzdaniowe opowiadania. 

• indywidualnie pisze życzenia, listy i zaproszenia. 

• tworzy i pisze swobodne teksty. 

 

w zakresie ortografii: 

 

• utrwala pisownię wyrazów z dwuznakami oraz liter oznaczających spółgłoski miękkie 

(zmiękczenie przez kreskę oraz przez i). 

• pisze wyrazy z ę i ą występujące w omawianych tekstach. 

• pisze wyrazy z utratą dźwięczności na końcu wyrazu (sad, chleb). 

• pisze wyrazy z ó i rz wymiennym; tworzy rodziny wyrazów dla uzasadnienia ich 

pisowni. 

• pisze wyrazy z ó i rz niewymiennym oraz wyrazy z h. 

• rozdziela pisownię przyimka z rzeczownikiem. 

• utrwala pisownię wyrazów wielką literą; początek zdania, imiona, nazwiska, nazwy 

miast, państw. 

• pisze poprawnie najczęściej używane skróty: ulica – ul., numer – nr, strona – s., rok – 

r. 

• zna alfabet i praktyczne jego zastosowanie we wspólnym wyszukiwaniu wyrazów w 

słowniczku ortograficznym. 

 

w zakresie kształcenia językowego: 

 

• rozpoznaje zdania pojedyńcze: oznajmujące, pytające, rozkazujące. 

• rozpoznaje litery, głoski i sylaby w wyrazie; wyrazy w zdaniu, spółgłoski i 

samogłoski. 

• rozpoznaje rzeczowniki jako nazwy osób, zwierząt, roślin i rzeczy; rodzaje 

rzeczownika: męski, żeński, nijaki oraz liczby rzeczownika: pojedyncza, mnoga. 

• rozpoznaje czasowniki jako wyrazy oznaczające czynności; liczby czasownika: 

pojedyncza, mnoga. 

 

w zakresie wiedzy o literaturze: 

 

• wyodrębnia w utworze literackim postaci, zdarzenia, miejsce i czas akcji. 

• wspólnie ustala kolejność wydarzeń; porządkuje i uzupełnia plan wydarzeń. 

• określa nastrój utworu; wskazuje w nim fragmenty humorystyczne, smutne, budzące 



strach, wzruszające. 

• próbuje określić, w jaki sposób autor przedstawił dany nastrój. 

• rozpoznaje zwrotki w wierszu; rozpoznaje i tworzy rymy; dostrzega piękno i 

swoistość języka poezji. 

• wartościuje postaci i zdarzenia w utworze. 

 

w zakresie słownictwa: 

 

• systematycznie wzbogaca czynne słownictwo. 

• wyszukuje wyrazy o podobnym lub przeciwnym znaczeniu; tworzy łatwe wyrazy 

pochodne; wyrazy wieloznaczne, np. zamek. 

• poznaje i rozumie przysłowia związane z porami roku (np. Kwiecień – plecień, bo 

przeplata trochę zimy, trochę lata.) i z zachowaniem ludzi (np. Prawdziwych 

przyjaciół poznajemy w biedzie.). 

 

w zakresie samokształcenia: 

 

• próbuje samodzielnie zapisywać nowo poznane wyrazy. 

• próbuje samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji, np. słownika 

ortograficznego. 

 

Edukacja matematyczna 

 

Uczeń kończący klasę II: 

 

w zakresie stosunków przestrzennych: 

 

• określa swoje usytuowanie w przestrzeni. 

• określa położenie przedmiotów względem obserwatora oraz względem innych 

obiektów. 

• doskonali umiejętność wyznaczania kierunków na kartce papieru i w przestrzeni: na 

lewo – na prawo, do przodu –do tyłu, na dół – do góry. 

• rozpoznaje kierunki pośrednie, np. w górnym prawym rogu, z lewej strony w dolnym 

rogu. 

• ocenia odległość między obiektami; mierzy linijką niewielkie odległości. 

• używa ze zrozumieniem przyimków, np.: za, pod, nad, od, do wewnątrz, na zewnątrz, 

obok, w, zza. 

• posługuje się pojęciami: pion, poziom, skos. 

 

w zakresie cechy wielkościowych: 

 

• porównuje dwa lub trzy przedmioty według wybranej cechy: grubość, długość, 

szerokość, wysokość, ciężar, prędkość itp. 

• porządkuje przedmioty według wielkości od najmniejszego do największego i na 

odwrót. 

• porównuje wielkości liczb i porządkuje je w ciągach rosnących lub malejących. 

 

 



w zakresie rozumienia liczb i ich własności: 

 

Liczby w zakresie 100 

• poznaje kolejne liczby dwucyfrowe; zapisuje liczby cyframi. 

• porównuje liczby i porządkuje je w ustalonej kolejności rosnącej bądź malejącej. 

• rozumie dziesiątkowy system zapisywania liczb; wskazuje w liczbie cyfry dziesiątek i 

cyfry jedności. 

 

Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000 

• zapisuje liczby trzycyfrowe cyframi. 

• wskazuje w liczbie trzycyfrowej cyfr: jedności, dziesiątek, setek. 

• porównuje liczby; porządkuje je w ustalone ciągi liczbowe: rosnące, malejące. 

 

w zakresie posługiwania się liczbami: 

 

Działania na liczbach w zakresie 100 

• dodaje (odejmuje) liczby jednocyfrowe do (od) liczb dwucyfrowych bez 

przekroczenia progu dziesiątkowego, np. 20 + 4, 42 + 5, 68 + 2 oraz 23 – 3, 54 – 3, 60 

– 5. 

• dodaje (odejmuje) liczby jednocyfrowe do (od) dwucyfrowych z przekroczeniem 

progu dziesiątkowego, np. 26 + 8, 81– 9. 

• dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe bez przekroczenia progu dziesiątkowego, np. 20 

+ 30, 21 + 30, 21 + 35 oraz 60 – 20, 42 – 30, 95 – 43. 

• dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe z przekroczeniem progu dziesiątkowego, np. 26 

+ 38, 42 – 15. 

• mnoży i dzieli liczby w zakresie tabliczki mnożenia do 50. 

• zna związki dodawania z odejmowaniem oraz mnożenia z dzieleniem; rozwiązuje 

równania z niewiadomą w postaci okienka; ilustruje je na grafach. 

 

Działania na liczbach w zakresie 1000 

• wykonuje cztery działania arytmetyczne na liczbach trzycyfrowych bez przekraczania 

progu dziesiątkowego. 

 

w zakresie czytania tekstów matematycznych: 

 

• rozwiązuje zadania tekstowe proste i złożone. 

• dokonuje analizy treści zadań. 

• zapoznaje się z różnymi metodami rozwiązywania zadań tekstowych. 

• przedstawia strukturę zadania tekstowego na rysunku schematycznym. 

 

w zakresie pojęć geometrycznych: 

 

• rozróżnia figury z grupy wielokątów: trójkąty, czworokąty, pięciokąty, sześciokąty; 

bada ich cechy; dostrzega ich kształty w otoczeniu;  

• zna pojęcia: trójkąt, kwadrat, prostokąt; bada charakterystyczne cechy tych figur; 

dostrzega cechy wspólne i cechy różniące. 

• rysuje odcinki o podanej długości; mierzy długości wskazanych odcinków. 

 

 



w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych: 

 

Zbiory 

• grupuje przedmioty według jednej cechy, dwóch lub kilku cech. 

• tworzy zbiory przedmiotów zgodnie z podanym warunkiem;  

• tworzy zbiory liczb, np. zbiór liczb jednocyfrowych, zbiór liczb dwucyfrowych, zbiór 

liczb parzystych (w aktualnie realizowanym zakresie liczbowym). 

• stosuje schematów Venna do obrazowania treści zadań tekstowych. 

• wykorzystuje szachy lub gry planszowe do rozwijania myślenia i rozumienia zasad. 

 

w zakresie pomiarów: 

 

Czas kalendarzowy 

• wymienia nazwy kolejnych dni tygodnia; kształci rozumienie, że tydzień to 7 dni; że 

upływ tygodnia można odliczać od dowolnego dnia, np. od środy do środy, od piątku 

do piątku, i zawsze wymienimy wszystkie dni tygodnia. 

• podaje nazwy aktualnej pory roku. 

• wymienia nazwy kolejnych miesięcy; zapisuje daty. 

• rozwiązuje zadania na obliczanie upływu czasu kalendarzowego. 

 

Czas zegarowy 

• odczytuje z tarczy zegarowej pełne godziny w systemie 12-godzinnym; używa 

określeń: piąta rano, piąta po południu; jedenasta w nocy itp. 

• zna pojęcie minuty; odczytuje godziny i minuty w systemie 12-godzinnym, np. 

piętnaście minut po godzinie szóstej, za dwadzieścia minut godzina czwarta. 

• poznaje pojęcia: doba, godzina, minuta, kwadrans. 

• dokonuje prostych obliczeń zegarowych. 

 

Długość 

• mierzy długość różnych przedmiotów linijką, metrem krawieckim, stolarskim. 

• rysuje i mierzy długość odcinków. 

• porównuje długość mierzonych odcinków. 

• zna pojęcie metr. 

 

Masa 

• waży na wadze szalkowej; odważniki 1 kg, 2 kg, 5 kg. 

• odważa żądaną ilość towaru; dosypuje, odsypuje, doprowadza wagę do równowagi. 

• zna pojęcie dekagram. 

• dokonuje prostych obliczeń wagowych. 

 

Pojemność 

• odmierza płyny naczyniami i używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra. 

• dokonuje prostych obliczeń, w których występują pełne litry. 

Temperatura 

• odczytuje wskazania termometru zaokiennego i pokojowego. 

• oblicza różnicę temperatur. 

 

Obliczenia pieniężne 

• rozumie siłę nabywczą poszczególnych monet i banknotów. 

• rozwiązuje zadania na różnorodne obliczenia pieniężne. 



• rozumie pojęcia: cena, wartość zakupu, reszta 

•  

Edukacja przyrodnicza 

 

Uczeń kończący klasę II: 

 

w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego: 

 

• rozróżniania i podje nazwy warzyw,  drzew owocowych 

• wymienia nazwy ich części oraz wskazuje części jadalne  

• zna sposoby przechowywania warzyw i owoców  

• rozpoznaje  i podaje nazwy ozdobnych roślin kwiatowych 

• zna chwasty i szkodniki roślin 

• rozpoznaje po liściach i owocach wybrane drzewa i krzewy 

• zna prace pielęgnacyjne w sadzie i ogrodzie 

•     wie jakie są zwierzęta hodowane przez człowieka (ssaki: krowa, owca, koza, koń, 

świnia, królik;  

•     zna nazwy i wygląd zwierząt dorosłych i młodych; zna sposób ich poruszania się i 

odżywiania  

•     rozpoznaje głosy wydawane przez ptactwo domowe: kura, gęś, kaczka, indyk 

•     zna sposób odżywiania się zwierząt 

•     wie jakie jest znaczenie zwierząt hodowlanych  

• zna kilka zwierząt żyjących w naturalnym środowisku: ich wygląd, sposób 

odżywiania i przygotowanie się do przetrwania zimy (wiewiórka, lis, zając, sarna, 

dzik, niedźwiedź, borsuk, kret, żaba); wie jakie są zagrożenia ze strony człowieka 

(kłusownictwo) 

• zna wybrane zwierzęta i rośliny łąkowe: bratek polny, jaskier, mniszek lekarski, 

stokrotka, koniczyna; zając, mysz, liczne owady, niektóre ptaki 

 

w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku: 

• dba o zdrowie i schludny wygląd 

• zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w klasie i w szkole 
• przestrzega zakazu zabaw w miejscach niedozwolonych 
• rozumie znaczenie ruchu dla rozwoju organizmu 
• świadomie przestrzega zasad ruchu drogowego dla pieszych 
• rozumie potrzebę zachowania ostrożności w kontaktach z osobami obcymi 

• rozumie czym jest bezpieczeństwo w internecie 
• zna ważne telefony i  sposoby zawiadamiania o zagrożeniach i wypadkach 

 

w zakresie rozumienia przestrzeni geograficznej: 

• zna nazwę swojej miejscowości, ulicy 

• zna  osobliwości fauny i flory swojej miejscowości 

• zna tradycje, obyczaje i obrzędy regionalne 

• wskazuje ważniejsze urzędy, zakłady  usługowe  

 



• wskazuje na mapie fizycznej granice Polski, główne miasta, rzeki 

• zna wybrane krainy geograficzne Polski. 

• odczytuje podstawowe znaki kartograficzne; wie czym jest legenda mapy 

• obserwuje , nazywa i rozumie zjawiska atmosferyczne (temperatura, wiatr, opady) w 

czterech porach roku  

 

w zakresie wiedzy o naszej planecie Ziemi: 

• rozumie, że Ziemia jest jedną z ośmiu planet krążących wokół Słońca 

• dostrzega wspólne cechy ludzi żyjących na naszej planecie, dostrzega cechy różniące 

ludzi, rozumie potrzebę tolerowania ludzi mimo różnic, reaguje na krzywdę drugiego 

człowieka 

• rozumie konieczność ochrony środowiska naturalnego, oszczędzania wody, 

elektryczności, zbierania surowców wtórnych, segregowania odpadów  

Edukacja społeczna 

 

Uczeń kończący klasę II: 

w zakresie rozumienia środowiska społecznego: 

 

• dostrzega swoją indywidualność w sferze: 

––fizycznej 

––zmysłowej 

––emocjonalnej  

––intelektualnej  

• potrafi odkrywać swoje możliwości w toku działania. 

• identyfikuje się z rodziną i jej tradycjami.  

• tworzy życzliwe więzi rodzinne poprzez: 

––okazywanie miłości członkom rodziny; darzenie szacunkiem rodziców i dziadków; 

––pamiętanie o uroczystościach rodzinnych, składaniu życzeń, wręczaniu upominków; 

––odczuwanie i okazywanie radości i dumy z osiągnięć zawodowych rodziców i 

dziadków; 

––dostrzeganie i rozumienie potrzeb członków rodziny. 

• podejmuje i wypełnia obowiązki domowe: 

––wypełnia stałe obowiązki domowe bez przypominania; 

––utrzymuje porządek w swoim pokoju; wspólnie troszczy się o estetykę mieszkania  

i otoczenia; 

––stara się ponosić odpowiedzialność za podejmowane zobowiązania i powierzone 

obowiązki. 

• jako członek społeczności szkolnej: 

––systematyczne poznaje prawa i obowiązki ucznia; pomaga w przygotowaniu 

pomocy dydaktycznych; sumienne pełni dyżury w klasie; szanuje podręczniki, 

przybory szkolne, sumienne wykonuje powierzone zadania; odpowiednie zachowuje 

się w klasie, w szatni, szkolnej świetlicy, bibliotece itp. 

––wykazuje ciekawość poznawczą i cierpliwość w dochodzeniu do wiedzy; 

––traktuje naukę szkolnej nie tylko jako obowiązek, ale także jako przyjemność; 



––potrafi korzystać z różnych źródeł informacji; 

––właściwie reaguje emocjonalnie na sukces lub porażkę. 

• jako członek społeczności klasowej:                                                                                                               

- utrzymuje serdeczne stosunki z innymi dziećmi w klasie, potrafi okazywać 

życzliwość, wczuwać się w przeżycia innych uczniów;                                                                                                                             

- kulturalnie odnosi się do innych, stosuje zwroty grzecznościowe;                                                                  

- potrafi dzielić radość innych; gratuluje koleżankom lub kolegom wygranej;                                                    

- sprawia radość innym dzieciom, składa im życzenia imieninowe, wręcza wykonane 

osobiście upominki;                                                                                                                                                             

- opiekuje się dziećmi potrzebującymi pomocy; właściwie odnosi się do dzieci 

niepełnosprawnych, dostrzega ich pozytywne cechy i zachowania;                                                                                              

- unika krzyku, kłótni i innych zachowań agresywnych w kontaktach z rówieśnikami;                              

- szanuje cudzą własność i wytwory pracy koleżanek lub kolegów, szanuje tajemnicę 

korespondencji (SMS, e-mail, list). 

 

w zakresie orientacji w czasie historycznym:  

 

• zna historię swojej rodziny. 

• rozumie nazwę swego kraju, jego stolicy, barw, godła i hymnu narodowego; 

rozpoznaje herb Warszawy i swojego miasta. 

• posiada wiedzę o przynależności do Unii Europejskiej. 

• zna polskie legendy i rocznice ważniejszych wydarzeń historycznych. 

• potrafi zdobywać informacje o życiu wielkich Polaków, z których jesteśmy dumni. 

• uczestniczy w świętach narodowych i innych ważnych dniach pamięci narodowej. 

• zna wybrane zwyczaje i tradycje polskie. 

 

Edukacja plastyczna 

 

Uczeń kończący klasę II: 

 

w zakresie percepcji sztuki: 

 

• utrwala kształty poznane w klasie 1 oraz poznaje nowe: wypukły, wklęsły, owalny, 

spiczasty, wydłużony, sercowaty. 

• rozpoznaje rodzaje faktur: puszysta, miękka, gładka, kosmata; łączy faktury podobne i 

kontrastowe. 

• stopniuje wielkości składowe, np. większy od..., ale mniejszy od...; największy – 

najmniejszy; określa wielkości i proporcje kilku osób. 

• potrafi usytuować obiekty w przestrzeni ( na środku kartki, wysoko, na dole, na lewo, 

od prawej strony; stojący, siedzący, leżący, jadący, biegnący, fruwający, klęczący, 

pochylony nad…)  oraz określić ich oddalenie ( dalej niż..., bliżej tego..., tak samo 

daleko jak… ). 

• rozróżnia barwy: biała, czarna, szara, szarobrunatna, czerwona, niebieskoszara, 

zielonoszara; barwy ciepłe: różowa, czerwona, pomarańczowa; barwy zimne: 

niebieska, zielona, szarozielona, niebieskozielona. 

• wyróżnia rytmy. 

• dostrzega wyżej wymienione obiekty obserwacji w przedmiotach, postaciach ludzi, 

zwierząt, w wytworach ludowych. 

• ogląda dzieła sztuki, wyróżnia w obrazie różnego rodzaju linie i próbuje uzasadnić ich 

obecność w tym właśnie miejscu; określa ich wpływ na atmosferę dzieła, np. Tam 



ruch i niepokój, a tu cisza, pogoda, spokój…; próbuje uchwycić znaczenie kolorystyki 

w obrazie. 

 

w zakresie ekspresji przez sztukę: 

 

• rysuje z wyobraźni, z pamięci, z pokazu. 

• rysuje pojedyncze przedmioty, zwierzęta, rośliny, postaci, zjawiska. 

• rysuje sceny związane z własnymi przeżyciami oraz z treścią znanych mu tekstów 

literackich. 

• wyznacza linią kontury postaci i przedmiotów. 

• potrafi przedstawić ruch za pomocą kreski. 

• tworzy abstrakcyjne układy za pomocą linii. 

• używa pędzla szczecinowego płaskiego i farb kryjących.  

• maluje barwne plamy; potrafi dostrzec rozmaite fantastyczne  stwory w plamach 

rozlanej na kartce farby; tworzy plamy symetryczne poprzez zginanie kartki. 

• wykonuje  prace o tematyce abstrakcyjnej z wykorzystaniem zestawu różnorodnych 

plam. 

• poznaje i podaje nazwy barw podstawowych: czerwona – żółta – niebieska; tworzy 

barwy pochodne. 

• przedstawia wydarzenia realne i fantastyczne. 

• przedstawia sceny inspirowane przez przeżycia, marzenia, pory roku, opowiadania, 

utwory literackie, oglądane filmy itp.; dba o zagospodarowanie całej płaszczyzny 

kartki. 

• wykonuje papierowe wycinanki i wydzieranki. 

• tworzy metodą origami. 

• wykonuje wytwory z materiałów przyrodniczych. 

• lepi z gliny, masy solnej, plasteliny, modeliny. 

• rzeźbi np. w glinie, mydle. 

• wykonuje przedmioty użyteczne: kukiełki, maskotki, ozdoby… 

 

w zakresie recepcji sztuki – analiza i interpretacja wytworów kultury: 

 

• poznaje  dziedziny sztuk plastycznych oraz ich wykonawców i dzieła: 

––architektura – architekt – rysunek projektu, makieta; 

––malarstwo – malarz – obraz; 

––rzeźba – rzeźbiarz – rzeźba; 

––scenografia – scenograf – rysunek projektu dekoracji sceny i kostiumu aktora. 

• poznaje  dziedziny dzieł plastycznych: 

––architektura: przemysłowa, mieszkaniowa, użyteczności publicznej; 

––malarstwo: portret, krajobraz, martwa natura, scena rodzajowa; 

––rzeźba: pomnik, medal, moneta; 

––symetria jednoosiowa w układzie elementów na płaszczyźnie i w przestrzeni; 

––zasady kompozycji otwartej i zamkniętej. 

 

 

 

 



Edukacja techniczna 

 

Uczeń kończący klasę II: 

 

w zakresie planowania i organizacji pracy podczas montażu wytworów technicznych: 

 

• potrafi sprecyzować zadania do wykonania, zgromadzić odpowiednio dobrany 

materiał i potrzebne narzędzia. 

• odpowiednio przygotowuje  miejsce pracy. 

• ustala kolejność wykonywanych czynności (mierzenie, wycinanie, klejenie, 

ozdabianie itp.). 

• wykonuje zaplanowane wytwory z pojedynczych materiałów (wycinanki, ozdoby 

choinkowe) lub gotowych elementów. 

• oszczędnie gospodaruje materiałami. 

• dba o ład i porządek w miejscu pracy. 

• wykazuje twórczą inwencję podczas tworzenia swojego dzieła. 

 

w zakresie znajomości własności różnych materiałów: 

 

• rozróżnia materiały przydatne do majsterkowania. 

• zna cechy i właściwości wybranych materiałów: miękki – twardy, gładki – 

chropowaty, giętki – łamliwy, lśniący – matowy. 

 

w zakresie stosowania narzędzi i obsługi urządzeń technicznych: 

 

• zdobywa wprawę w posługiwaniu się prostymi narzędziami, jak: nóż, nożyczki, kolec, 

igła, naparstek, zszywacz biurowy, dziurkacz, wkrętak, młotek, szczypce do drutu; 

potrafi określić funkcje poszczególnych narzędzi (do cięcia, do szycia, do sklejania, 

do zbijania itp.). 

• zna sposoby łączenia materiałów: zszywanie, sklejanie, zbijanie, spinanie, zaginanie. 

• dba o narzędzia. 

• potrafi poradzić sobie w przypadku drobnych skaleczeń. 

 

w zakresie bezpiecznego korzystania z domowych urządzeń technicznych: 

 

• poznaje budowę miksera, suszarki, lodówki; potrafi wskazać części składowe i 

określić ich rolę; 

• wie, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń, szczególnie elektrycznych. 

 

w zakresie budzenia zainteresowania techniką: 

 

• •zna historię wybranych wynalazków, np. od pióra gęsiego do długopisu; od łuczywa 

do żarówki. 

• •zna różne rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, samoloty, 

helikoptery, statki, łodzie), wytwórczych (narzędzia i przyrządy), informatycznych 

(telefon, komputer, MP3). 

• rozpoznaje różne rodzaje budowli: domy mieszkalne, fabryki, biurowce, wieże itp. 

• zna wybrane zawody, głównie związane z techniką. 

 

 



Edukacja muzyczna 

 

Uczeń kończący klasę II: 

 

w zakresie percepcji muzyki – słuchania: 

 

• potrafi słuchać muzyki instrumentalnej na żywo, rozpoznawać  i naśladować głosy z 

otoczenia,  rozpoznawać brzmienie instrumentów niemelodycznych i melodycznych 

(fletu, fortepianu, skrzypiec) oraz głosy ludzkie: sopran i bas.; wyróżnia w melodii i 

rytmie powtórzenia, kontrasty. 

• potrafi słuchać muzyki odtwarzanej mechanicznie (płyta CD, audycja TV, nagranie z 

internetu, smartfonu czy MP3); bierze udział w koncertach muzycznych, potrafi 

właściwie zachować się podczas koncertu. 

 

w zakresie ekspresji muzycznej – śpiew: 

 

• potrafi rytmiczne recytować teksty zróżnicowane pod względem tempa, dynamiki, 

artykulacji, intonacji i barwy głosu. 

• zwraca uwagę na poprawną i swobodną postawę podczas śpiewu; regulowanie 

oddechu; śpiewanie poznanych piosenek na zgłoskach la, lo, lu, na celem rozluźnienia 

stawów żuchwowych. 

• zbiorowo i indywidualnie śpiewa poznane piosenki. 

• potrafi wyszukać w utworach powtarzających się fragmentów melodii. 

• śpiewanie gamy z odpowiednimi słowami, np. Słonko wschodzi coraz wyżej, a 

zachodzi coraz niżej. 

 

w zakresie improwizacji ruchowej – rytmika i taniec: 

 

• uczestniczy w zabawach ze śpiewem. 

• realizuje ruchem wartości nut: półnuty, ćwierćnuty, ósemki, pauzy ćwierćnutowej. 

• potrafi wypowiadać krótkie teksty ze zmianą tempa, dynamiki, artykulacji i intonacji 

głosu, 

• recytować rytmicznie sylaby, słowa i zdania, powtarzać tematy rytmicznie w formie 

echa.  

• potrafi improwizować melodie na dzwonkach i innych instrumentach. 

• potrafi swobodnie interpretować ruchem piosenki i utwory instrumentalne. 

• tworzy muzyczne ilustracje do wierszy i opowiadań. 

• potrafi rysować i malować ilustracje do słuchanej melodii, piosenki. 

• tworzy własne układy taneczne do utworu muzycznego. 

 

w zakresie gry na instrumentach: 

 

• potrafi wydobyć dźwięki z przedmiotów: klocków, papieru, pudełek, folii, butelek 

szklanych, plastikowych. 

• potrafi wykonać akompaniament do piosenek i zabaw ruchowych z zastosowaniem 

naturalnych efektów akustycznych: tupania, klaskania, pstrykania, uderzania o uda. 

• gra na instrumentach perkusyjnych, niemelodycznych: grzechotce, bębenku, trójkącie, 

tamburynie, kołatce, kastanietach. 

• próbuje grać fragmenty piosenek lub proste melodie. 

 



Wychowanie fizyczne 

 

Uczeń kończący klasę II: 

• dba o higienę osobistą i zdrowie. 

• dostosowuje  strój do rodzaju pogody i pory roku.  

• rozumie znaczenie ruchu w procesie utrzymania zdrowia. 

• stosuje rozgrzewkę przed wykonywaniem ćwiczeń fizycznych. 

• systematycznie i wytrwale  wykonuje ćwiczenia; rozumie, że każdy człowiek ma inne 

możliwości w zakresie sprawności fizycznej. 

• uczestniczy w grach i  zabawach ruchowych oraz muzyczno-ruchowych. 

• wykonuje ćwiczenia porządkowe, kształtujące ( tułowia, nóg, stóp ), użytkowe (  

ćwiczenia równowagi, ćwiczenia zwinności, zwisy i podpory, rzuty, skoki ); 

właściwie reaguje na komendy. 

• przestrzega ustalonych reguł i zasad.  

• przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie gier, zabaw i innych zajęć ruchowych 

w pomieszczeniu  i w terenie.  

 

 

Edukacja informatyczna 

Uczeń kończący klasę II: 

• wykonuje polecenia z wykorzystaniem umiejętności kopiowania, usuwania, 

zmniejszania,  powiększania wybranych elementów rysunku. 

• wykorzystuje w edytorze tekstu działanie wybranych klawiszy na klawiaturze 

komputerowej podczas pisania prostych tekstów. 

•  posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi. 

 

 

Wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej 

 

Edukacja polonistyczna. 

 

Uczeń kończący klasę III: 

 

w zakresie korzystania z informacji:  

 

• uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, 

• czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i wyciąga  

z nich wnioski, 

•  wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze 

słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym, 

• zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki; 

potrafi z nich korzystać; 

 

w zakresie analizy i interpretacji tekstów kultury:  

 

• przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt  

z dziełami literackimi, 

• w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, 

wskazuje głównych bohaterów, 



• czyta teksty i recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji, 

• ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez siebie  

i wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat, 

• pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych 

środków dydaktycznych; 

• tworzy wypowiedzi: w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniowa wypowiedź, krótkie 

opowiadanie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie, 

• dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, 

• uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne 

zdanie; poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych, 

• dba o kulturę wypowiadania się; poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, 

stosuje pauzy i właściwą intonacje w zdaniu oznajmującym, pytającym  

i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe, 

• dostrzega różnice pomiędzy literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy 

w zdaniu, zdania w tekście, 

• pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność 

gramatyczna, ortograficzną oraz interpunkcyjną, 

• przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości 

samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe. 

 

Edukacja matematyczna. 

Uczeń kończący klasę III: 

•  liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 

100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000; 

• zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; 

• porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, 

=); 

• dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); 

sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania; 

• podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzielenia 

za pomocą mnożenia; 

• rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez 

przenoszenia na drugą stronę); 

• rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym 

zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego); 

• wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach 

codziennych wymagających takich umiejętności; 

• mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz 

odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe 

obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek i wyrażeń dwumianowanych 

w obliczeniach formalnych);  

• używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych, np. jechaliśmy autobusem 27 

kilometrów (bez zamiany na metry); 

• waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; 

wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar (bez zamiany jednostek i bez wyrażeń 

dwumianowanych w obliczeniach formalnych); 

• odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra; 

• odczytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np. 5 

stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera); 



• odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII; 

• podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje 

chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych; 

• odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających 

cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, 

minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny); 

• rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty 

• (również nietypowe, położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą 

na siebie); rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów  

i prostokątów (w centymetrach); 

• rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu i 

pomniejszeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety). 

 

Edukacja muzyczna. 

 

Uczeń kończący klasę III: 

w zakresie odbioru muzyki: 

 

•  śpiewa w zespole poznane piosenki ze słuchu; śpiewa z pamięci hymn narodowy, 

•  gra na instrumentach perkusyjnych (proste rytmy i wzory rytmiczne) oraz 

melodycznych (proste melodie i akompaniamenty), 

•  realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne; 

reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki 

(maszeruje, biega, podskakuje), 

•  tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innego, prostego tańca 

ludowego, 

• rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, 

akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (wyraża ruchowo czas 

trwania wartości rytmicznych, nut i pauz), 

• aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy: rozróżnia i wyraża środkami 

pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory wykonane: solo i 

zespołowo, na chór i orkiestrę; orientuje się w rodzajach głosów ludzkich (sopran, 

bas) oraz w instrumentach muzycznych (fortepian, gitara, skrzypce, trąbka, flet, 

perkusja); rozpoznaje podstawowe formy muzyczne – AB, ABA (wskazuje ruchem 

lub gestem ich kolejne części); 

 

 w zakresie tworzenia muzyki: 

 

•  tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe 

do muzyki, 

•  improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad, 

• wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją. 

 

Edukacja plastyczno-techniczna. 

 

Uczeń kończący klasę III: 

 



w zakresie percepcji sztuki: 

 

• określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, 

zabytkami i z tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym; uczestniczy w 

życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu placówek kultury działających na 

ich rzecz, 

• korzysta z przekazów medialnych; stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej 

(zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora); 

 

w zakresie ekspresji przez sztukę: 

 

• podejmuje działalność twórcza, posługując sie takimi środkami wyrazu plastycznego 

jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując 

określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne), 

• realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu 

własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury w środowisku 

szkolnym (stosując określone narzędzia i wytwory przekazów medialnych); 

 

 w zakresie recepcji sztuki: 

 

• rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki 

plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografika, film) i przekazy 

medialne (telewizja, Internet), a także rzemiosło artystyczne i sztukę ludowa, 

• rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i 

europejskiego dziedzictwa kultury; opisuje ich cechy charakterystyczne (posługując 

się elementarnymi terminami właściwymi dla tych dziedzin działalności twórczej). 

 

 zna środowisko techniczne na tyle, że: 

 

• orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku („jak to 

zrobiono?”): meble, domy, samochody, sprzęt gospodarstwa domowego, 

• rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, statki, samoloty), 

wytwórczych (narzędzia, przyrządy), informatycznych (komputer, laptop, telefon 

komórkowy). 

 

realizuje „drogę” powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu: 

 

• przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera 

odpowiednie materiały oraz narzędzia, 

• rozumie potrzebę organizowania działania technicznego: pracy indywidualnej i 

zespołowej, 

• posiada umiejętności: odmierzania potrzebnej ilości materiału, cięcia papieru, tektury 

itp., montażu modeli papierowych. 

 

dba o bezpieczeństwo własne i innych: 

 

• utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy, 

• właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych, 

• wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze) 

• korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku. 



 

Edukacja społeczna. 

 

Uczeń kończący klasę III: 

 

• odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi 

słabszych i pomaga potrzebującym; 

• identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; podejmuje obowiązki domowe i 

rzetelnie je wypełnia; rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny, i wie, że 

trzeba do niej dostosować swe oczekiwania; 

•  wie, jak należy zachowywać sie w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy 

grzecznościowe); rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w 

miejscu zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i 

wypoczynku; 

• jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; wie, że 

wszyscy ludzie mają równe prawa; 

• zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), respektuje 

je; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach; 

• zna najbliższą okolice, jej ważniejsze obiekty, tradycje; wie, w jakim regionie 

mieszka; uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność; 

• zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia 

historyczne; orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości,  

w której mieszka, dla Polski i świata; 

• wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi  

i znajomi; wie, czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz; 

• zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, 

niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, 

policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112. 

 

Edukacja przyrodnicza. 

 

Uczeń kończący klasę III: 

 

• obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże 

przyczynę ze skutkiem; 

• opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w 

zbiornikach wodnych; 

• nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, 

nizinnego, górskiego; 

• wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i 

nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne; 

• wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku; 

• podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, jakie 

zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, 

nadmierny hałas, kłusownictwo); 

• zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin: a)wpływ światła 

słonecznego na cykliczność życia na Ziemi, b)znaczenie powietrza i wody dla życia, 

• znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka (np. węgla i gliny); 

• nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek); 



• zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność 

kontrolowania stanu zdrowia i stosuje sie do zaleceń stomatologa i lekarza; 

• dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości);  

• orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu 

burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź itp.; wie, jak trzeba zachować sie w takich 

sytuacjach. 

 

Edukacja informatyczna 

 

Uczeń kończący klasę III: 

 

• umie obsługiwać komputer: posługuje się myszą i klawiaturą, poprawnie nazywa 

główne elementy zestawu komputerowego; 

•  posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje 

zainteresowania; korzysta z opcji w programach; 

 

wyszukuje i korzysta z informacji: 

 

• przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły), 

• dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w 

określonym zakresie, 

• odtwarza animacje i prezentacje multimedialne; 

• tworzy teksty i rysunki: 

• wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania, 

• wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur; 

• zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów: 

• wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza 

kontakty społeczne, 

•  ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i 

podawania swojego adresu, 

•  stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i 

multimediów. 

 

 

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 
 

Uczeń kończący klasę III: 

 

 w zakresie sprawności fizycznej: 

 

• realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut, 

• umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka 

kręgosłupa; 

 

w zakresie treningu zdrowotnego: 

 

• przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót 

w przód, 

• skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi 

przeszkodami, 



• wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie; 

 

w zakresie sportów całego życia i wypoczynku: 

 

• posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją, 

• jeździ np. na rowerze, wrotkach; przestrzega zasad poruszania się po drogach, 

• bierze udział w zabawach, mini grach i grach terenowych, zawodach sportowych, 

respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego, 

• wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami 

w miarę swoich możliwości; 

 

w zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej: 

 

• dba o higienę osobista i czystość odzieży, 

• wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność 

fizyczna, 

• wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych 

niezgodnie z przeznaczeniem, 

• dba o prawidłowa postawę, np. siedząc w ławce, przy stole, 

• przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje 

się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem, 

• potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; 

• wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia 

 

 

 

 


