
Wymagania edukacyjne dla klasy 2a, 2b SP 
z przedmiotu Edukacja wczesnoszkolna  

 

   Uczeń kończący klasę II w wyniku edukacji polonistycznej: 

1) wypowiada się płynnie, wyraziście, w formie uporządkowanej i rozwiniętej 

2) recytuje wiersze  

3) słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela i innych osób, również podczas różnych zdarzeń kulturalnych 

4) wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji 

5) czyta teksty płynnie, poprawnie, wyraziście, stosując znaki przestankowe 

6) czyta samodzielnie wybrane książki 

7) czyta w skupieniu po cichu ze zrozumieniem 

8) pisze czytelnie i płynnie zdania 

9) pisze z pamięci i ze słuchu, przestrzega poprawności gramatycznej, ortograficznej, interpunkcyjnej 

10) pisze życzenia, list, zaproszenie, ogłoszenie, opis i krótkie teksty 

11) zapisuje adres nadawcy i odbiorcy  

12) porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej 

13) rozróżnia rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki i stosuje je w poprawnej formie 

14) rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące 

   w wyniku edukacji matematycznej: 

1) określa położenie przedmiotu 

2) odczytuje i zapisuje liczby od zera do tysiąca 

3) wskazuje jedności, dziesiątki, setki 

4) w pamięci dodaje do podanej liczby i od podanej liczby odejmuje liczbę jednocyfrową 

5) dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe w zakresie 100 

6) mnoży i dzieli w pamięci w zakresie tabliczki mnożenia 

7) rozwiązuje zadania tekstowe proste i wybrane złożone 

8) rozpoznaje figury geometryczne 

9) dostrzega symetrię 

10) wykonuje obliczenia pieniężne 

11) odczytuje godziny na zegarze w systemie 24- godzinnym 

12) wykonuje obliczenia dotyczące czasu  

13) zapisuje daty, posługuje się kalendarzem 

14) zapisuje i odczytuje znaki rzymskie do XII 

15) mierzy temperaturę i odczytuje ją 

16) używa jednostek długości (cm, m, km), masy (dag, kg), pojemności (l) 

w wyniku edukacji przyrodniczej: 

1) chroni przyrodę 

2) rozpoznaje popularne gatunki zwierząt i roślin  

3) prowadzi proste hodowle roślin, wykonuje proste obserwacje i doświadczenia 

4) posługuje się numerami telefonów alarmowych 

5) stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 

6) ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia 

7) odczytuje informacje z mapy Polski 

8) wyznacza kierunki główne  

w wyniku edukacji społecznej: 



1) respektuje normy i reguły postępowania w grupie, przyjmuje konsekwencje własnego w niej postępowania  

2) zna swoje prawa i obowiązki, przestrzega ich i stosuje je 

3) zapisuje swój adres 

4) zna ważniejsze wydarzenia historyczne swojej Ojczyzny, wielkich Polaków, wybrane tradycje 

5) zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje 

6) zna hymn Polski 

   w wyniku edukacji plastyczno-technicznej: 

1) planuje i realizuje własne projekty,  prace wykorzystując różne techniki 

2) zachowuje ład i porządek oraz dobrą organizację miejsca pracy  

3) rysuje, maluje, wydziera, wycina, składa, modeluje, ilustruje sceny i sytuacje 

   w wyniku wychowania fizycznego: 

1) przyjmuje podstawowe pozycje do ćwiczeń 

2) rozwija sprawność motoryczną: biega, rzuca, podaje, skacze, wykonuje ćwiczenia zwinnościowe i równoważne 

3) wykonuje ćwiczenia prowadzące do zapobiegania wadom postawy 

4) radzi sobie w sytuacji przegranej i akceptuje zwycięstwo przeciwnika 

5) uczestniczy w zabawach i grach zespołowych 

6) respektuje przepisy, reguły zabaw i gier ruchowych 

 

 


