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TREŚCI NAUCZANIA  
KlASA II 

 

MÓWIENIE I SŁUCHANIE 

- opisywanie ilustracji 

- komentowanie przedstawionej na obrazku sytuacji 

- opowiadanie historyjki na podstawie ilustracji  

- odgrywanie ról na podstawie scenek przedstawionych w podręczniku 

- określanie zasad zachowania i kulturalnej rozmowy 

- prezentowanie wyników swojej pracy 

- uzasadnianie, argumentowanie, informowanie, wyjaśnianie 

- opisywanie własnych doświadczeń 

- wyrażanie uczuć 

PISANIE 

- zapisywanie wyrazów zgodnie z wprowadzonymi zasadami ortografii 

- zapisywanie wyników swojej pracy 

- tworzenie prostych tekstów użytkowych: lista zakupów, przepis kulinarny, ankieta, 

historyjka obrazkowa lub jej zakończenie, list prywatny, zaproszenie, list gończy, 

instrukcja, opis treści książki, prezentacja książki 

CZYTANIE 

- czytanie sylab, wyrazów, tekstów 

- wypowiadanie się na temat sytuacji komunikacyjnych, w których konieczne jest 

czytanie lub pisanie  

- odpowiadanie na pytania do tekstu 

- przewidywanie dalszego ciągu wydarzeń przedstawionych w tekście 

- poznanie różnych form tekstu: tabela, instrukcja, list gończy, reguły gry, przepis 

kulinarny, wiersz, komiks, list prywatny, opowiadanie 

- korzystanie ze słowników i encyklopedii oraz źródeł internetowych 

- wygłaszanie tekstów, czytanie tekstów z podziałem na role 

- zapoznanie się z tekstami literatury dziecięcej 

- przedstawienie swoich upodobań czytelniczych 

WIEDZA O JĘZYKU 

- części mowy: rzeczownik, rodzajnik określony i nieokreślony, czasownik, przymiotnik 

- składnia: zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące, wykrzyknienia 

- ortografia: pisownia wyrazów wielką literą, pisownia czasowników, których temat 

kończy się na b, p, g, k, pisownia rzeczowników i przymiotników kończących się na b, 

p, d, t, g, k, pisownia wyrazów z ie, ng, nk, sp, st, tz, qu, ä/e, äu/eu 

- pisownia wyrazów z podwójnymi spółgłoskami, pisownia wyrazów rozpoczynających 

się od Bb/Pp, Dd/Tt, Gg/Kk  

- samogłoski (długie i krótkie) i spółgłoski, przegłos, dyftongi 

- dzielenie wyrazów na sylaby 
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- alfabet, porządkowanie w kolejności alfabetycznej 

- słowotwórstwo: rzeczowniki złożone, zdrobnienia, rzeczowniki zakończone na -el, -er, 

-en, przedrostki czasownika 

- odmiana czasownika 

- wyrazy pokrewne i bliskoznaczne 

- liczba pojedyncza i mnoga rzeczownika 

- poznawanie słów w innych językach, porównywanie z językiem ojczystym, rozwijanie 

świadomości językowej 

METODY I STRATEGIE 

- rozpoznawanie głosek w słuchanych wyrazach 

- przygotowanie i prezentowanie mini wykładu 

- zapisywanie wybranych wyrazów z V/v, podwójnymi samogłoskami, h po 

samogłoskach 

 

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE REALIZACJI WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

Cel kształcenia według podstawy programowej: 1. Uczeń odbiera wypowiedzi. 
Niski  

stopień spełnienia 
wymagań 

edukacyjnych 

Podstawowy  
stopień spełnienia 

wymagań 

edukacyjnych 

Średni  
stopień spełnienia 

wymagań 

edukacyjnych 

Wysoki  
stopień spełniania 

wymagań 

edukacyjnych 

Uczeń słucha 

przekazywanych 

informacji. 

Uczeń słucha 

przekazywanych 

informacji i czasami z 

nich korzysta. 

Uczeń uważnie słucha 

przekazywanych 

informacji i często z 

nich korzysta. 

Uczeń uważnie słucha 

przekazywanych 

informacji i korzysta z 

nich. 

Uczeń rozpoznaje 

pojedyncze formy 

pisane przy dużej 

pomocy nauczyciela. 

Czytanie sprawia mu 

trudność. 

Uczeń rozpoznaje 

niektóre formy pisane. 

Częściowo poprawnie 

czyta poznane wyrazy. 

Uczeń rozpoznaje 

większość form 

pisanych poznanych 

wyrazów.  

W większości 

poprawnie czyta 

proste zdania. 

Uczeń bez większych 

problemów 

rozpoznaje formy 

pisane poznanych 

wyrazów. 

Czyta proste zdania. 

Uczeń wyciąga wnioski 

z czytanych tekstów 

przy dużej pomocy 

nauczyciela. 

Wnioskowanie 

sprawia mu trudność. 

Uczeń wyciąga wnioski 

z czytanych tekstów 

przy niewielkiej 

pomocy nauczyciela.  

Uczeń przeważnie 

samodzielnie wyciąga 

wnioski z czytanych 

tekstów.  

Uczeń samodzielnie i 

bez większych 

problemów wyciąga 

wnioski z czytanych 

tekstów. 

Uczeń z pomocą 

nauczyciela wyszukuje 

w tekście informacje. 

Rzadko i z pomocą 

rówieśników korzysta 

Uczeń wyszukuje w 

tekście nieliczne 

informacje. Czasami 

stara się korzystać ze 

słowników i 

Uczeń wyszukuje w 

tekście wybrane 

informacje. 

Pracując w grupie 

korzysta ze słowników 

Uczeń wyszukuje w 

tekście potrzebne 

informacje. 

Samodzielnie stara się 

korzystać ze 
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ze słowników i 

encyklopedii. 

encyklopedii z pomocą 

nauczyciela. 

i encyklopedii. słowników i 

encyklopedii. 

Uczeń w niewielkim 

stopniu stosuje 

poznane formy 

użytkowe i 

grzecznościowe. 

Uczeń częściowo 

poprawnie stosuje 

poznane formy 

użytkowe i 

grzecznościowe. 

Uczeń w większości 

poprawnie stosuje 

poznane formy 

użytkowe i 

grzecznościowe. 

oprawnie stosuje 

poznane formy 

użytkowe i 

grzecznościowe. 

 
 

Cel kształcenia według podstawy programowej: 2. Uczeń tworzy wypowiedzi. 
Niski  

stopień spełnienia 
wymagań 

edukacyjnych 

Podstawowy  
stopień spełnienia 

wymagań 

edukacyjnych 

Średni  
stopień spełnienia 

wymagań 

edukacyjnych 

Wysoki  
stopień spełniania 

wymagań 

edukacyjnych 

Uczeń wypowiada się 

na tematy poruszane 

podczas lekcji. Z 

pomocą nauczyciela 

tworzy wypowiedzi 

ustne i pisemne, 

opisuje, opowiada, 

popełniając bardzo 

duże błędy językowe. 

Uczeń wypowiada się 

na tematy poruszane 

podczas lekcji. Tworzy 

wypowiedzi ustne i 

pisemne, opisuje, 

opowiada, popełniając 

błędy językowe. 

Uczeń wypowiada się 

na tematy poruszane 

podczas lekcji. Tworzy 

wypowiedzi ustne i 

pisemne, opisuje, 

opowiada, popełniając 

niewielkie błędy 

językowe. 

Uczeń w sposób 

płynny wypowiada się 

na tematy poruszane 

podczas lekcji. Tworzy 

wypowiedzi ustne i 

pisemne, opisuje, 

opowiada, nie 

popełniając większych 

błędów.  

Uczeń ma trudności w 

tworzeniu i 

przekształcaniu 

wypowiedzi 

inspirowanych 

twórczością dla 

dzieci. Wykonuje 

zadania tego typu z 

pomocą nauczyciela. 

Uczeń ma niewielkie 

trudności w tworzeniu 

i przekształcaniu 

wypowiedzi 

inspirowanych 

twórczością dla 

dzieci. Wykonuje 

zadania tego typu z 

błędami. 

Uczeń tworzy i 

przekształca 

wypowiedzi 

inspirowane 

twórczością dla 

dzieci. Wykonuje 

zadania tego typu z 

nielicznymi błędami. 

Uczeń samodzielnie 

tworzy i przekształca 

wypowiedzi 

inspirowane 

twórczością dla 

dzieci. Wykonuje 

zadania tego typu, nie 

popełniając większych 

błędów. 

Uczeń ma trudności w 

dobieraniu 

właściwych form 

komunikowania się 

w różnych 

sytuacjach 

społecznych. 

Wykonuje zadania 

tego typu z pomocą 

nauczyciela. 

Uczeń ma niewielkie 

trudności w 

dobieraniu 

właściwych form 

komunikowania się 

w różnych 

sytuacjach 

społecznych. 

Wykonuje zadania 

tego typu z niewielką 

Uczeń dobiera 

właściwe formy 

komunikowania się 

w różnych 

sytuacjach 

społecznych, 

popełniając nieliczne 

błędy. 

Uczeń dobiera 

właściwe formy 

komunikowania się 

w różnych 

sytuacjach 

społecznych, nie 

popełniając błędów. 
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pomocą nauczyciela. 

Uczeń stara się 

uczestniczyć w 

rozmowach: usiłuje 

zadawać pytania i 

udzielać odpowiedzi, 

popełniając bardzo 

dużo błędów. 

Prezentuje własne 

zdanie. 

Uczeń uczestniczy w 

rozmowach: zadaje 

pytania, udziela 

odpowiedzi, 

popełniając dość dużo 

błędów. 

Prezentuje własne 

zdanie. 

Uczeń uczestniczy w 

rozmowach: w sposób 

w miarę zrozumiały 

zadaje pytania, udziela 

odpowiedzi i 

prezentuje własne 

zdanie. 

 

Uczeń uczestniczy w 

rozmowach: w sposób 

zrozumiały zadaje 

pytania, udziela 

odpowiedzi i 

prezentuje własne 

zdanie. 

 

Uczeń z pomocą 

nauczyciela rozróżnia 

litery i głoski. 

Z trudem dzieli wyrazy 

na sylaby i oddziela 

wyrazy w zdaniu oraz 

zdania w tekście i 

zwykle niepoprawnie 

je zapisuje. 

Uczeń ma problemy z 

rozróżnieniem 

niektórych liter i 

głosek. 

Częściowo poprawnie 

dzieli wyrazy na sylaby 

i oddziela wyrazy w 

zdaniu oraz zdania w 

tekście i je zapisuje. 

Uczeń zna alfabet: 

rozróżnia większość 

liter i głosek. 

Dzieli wyrazy na sylaby 

i oddziela wyrazy w 

zdaniu, oddziela 

zdania w tekście i w 

większości poprawnie 

je zapisuje (zgodnie z 

elementarnymi 

zasadami ortografii i 

interpunkcji). 

Uczeń zna alfabet: 

rozróżnia litery i głoski. 

Dzieli wyrazy na sylaby 

i oddziela wyrazy w 

zdaniu, oddziela 

zdania w tekście i 

poprawnie je zapisuje 

(zgodnie z 

elementarnymi 

zasadami ortografii i 

interpunkcji). 

Uczeń ma trudności w 

pisaniu poznanych 

wyrazów lub robi to 

niechlujnie. 

Uczeń stara się pisać 

poznane wyrazy, 

popełniając liczne 

błędy. Nie zachowuje 

właściwej staranności. 

Uczeń stara się pisać 

poznane wyrazy, 

popełniając drobne 

błędy i zachowując 

staranność w miarę 

swoich możliwości. 

Uczeń pisze poznane 

wyrazy, nie 

popełniając większych 

błędów, zachowując 

odpowiednią 

staranność. 

 
 

Cel kształcenia według podstawy programowej:  
3. Uczeń analizuje i interpretuje teksty kultury. 

Niski  
stopień spełnienia 

wymagań 
edukacyjnych 

Podstawowy  
stopień spełnienia 

wymagań 

edukacyjnych 

Średni  
stopień spełnienia 

wymagań 

edukacyjnych 

Wysoki  
stopień spełniania 

wymagań 

edukacyjnych 

Uczeń próbuje czytać i 

recytować rymowanki 

i wierszyki, 

popełniając bardzo 

dużo błędów. 

Uczeń stara się czytać i 

recytować rymowanki 

i wierszyki, 

popełniając liczne 

błędy. 

Uczeń czyta i recytuje 

rymowanki i wierszyki, 

często uwzględniając 

interpunkcję i 

intonację. 

Uczeń czyta i recytuje 

rymowanki i wierszyki, 

z uwzględnieniem 

interpunkcji i intonacji. 

Uczeń ma trudności w 

czytaniu fragmentów 

literatury dziecięcej i 

Uczeń z pomocą 

nauczyciela czyta 

fragmenty literatury 

Uczeń czyta wybrane 

fragmenty literatury 

dziecięcej i wypowiada 

Uczeń samodzielnie 

czyta fragmenty 

literatury dziecięcej i 
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wypowiadaniu się na 

ich temat. 

dziecięcej i wypowiada 

się na ich temat. 

się na ich temat, 

popełniając przy tym 

nieliczne błędy. 

wypowiada się na ich 

temat. 

 


