
KARTA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA ZA I OKRES 
 
 

          ......................................................................             Klasa II ...       rok szkolny ................ 
                         /imię i nazwisko ucznia/ 
 
 

OSIĄGNIĘCIA WYCHOWAWCZE zawsze często rzadko 
bardzo 
 rzadko 

najczęś- 
ciej nie 

Zna prawa i obowiązki ucznia, stosuje je  w codziennym życiu.      

Stosuje zwroty grzecznościowe w kontaktach z ludźmi.      

Aktywnie uczestniczy w zajęciach.      

Stara się kończyć rozpoczęte prace.      

Stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole podczas pracy 
i zabawy.  

     

Jest przygotowany do zajęć.      

Zgodnie współpracuje w zespole.       

Obdarza szacunkiem koleżanki, kolegów i osoby  dorosłe.       

Szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych. 
Jest tolerancyjny. 

     

OSIĄGNIĘCIA W NAUCE 
bardzo 
dobrze 

dobrze 
popraw- 
nie 

słabo 
poniżej  
oczekiwań 

Wypowiada się w uporządkowanej formie na podany temat.      

Czyta płynnie teksty drukowane i pisane uwzględniając poznane  
zasady. 

     

Rozumie samodzielnie przeczytany tekst.      

Formułuje pytania do tekstu i odpowiedzi na nie.      

Układa i zapisuje zdania i krótkie wypowiedzi na podany temat.      

Rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące.      

Poprawnie zapisuje wyrazy z trudnościami ortograficznymi 
opracowane podczas zajęć. 

     

Pisze z pamięci i ze słuchu.      

Rozpoznaje i nazywa rzeczowniki, czasowniki.      

Porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej według pierwszej  
 litery. 

     

Rozpoznaje wyrazy o znaczeniu przeciwnym, wyrazy pokrewne.      

Porównuje liczby; porządkuje liczby od najmniejszej                                           
do największej i odwrotnie.  

     

Dodaje i odejmuje w zakresie ....      

Mnoży i dzieli w pamięci w zakresie tabliczki mnożenia do …      

Analizuje, rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe.      

Odczytuje wskazania zegara, termometru, posługuje się miarą,  
wagą, kalendarzem. 

     

Wykorzystuje gry planszowe i logiczne do rozwijania umiejętności 
myślenia strategicznego, logicznego, rozumienia zasad itd. 

     

Zapisuje swoje imię i nazwisko.      

Rozpoznaje godło, barwy, hymn narodowy. Śpiewa hymn Polski, 
zachowuje się godnie i z szacunkiem podczas jego śpiewania 
i słuchania. 

     

Rozpoznaje i nazywa patrona szkoły.      

Nazywa stolicę Polski i wskazuje jej położenie na mapie.      

Przytacza wybrane zwyczaje i tradycje polskie.      



Wymienia pory roku i ich charakterystyczne cechy.      

Rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt.      

Wymienia składniki pogody.      

Segreguje odpady.      

Dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia.      

Zna numery telefonów alarmowych.      

Stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w miejscach 
publicznych. 

     

Ilustruje sceny, sytuacje realne i fantastyczne przy pomocy  
różnych technik i narzędzi. 

     

Wykorzystuje własne pomysły i różne techniki do tworzenia prac 
plastycznych i technicznych. 

     

Śpiewa poznane piosenki: indywidualnie, grupowo.      

Przyjmuje podstawowe pozycje do ćwiczeń. 
Wykonuje ćwiczenia bieżne, rzutne, równoważne, skoczne  
i zwinnościowe. 

     

Uczestniczy w zabawach i grach zespołowych.      

Respektuje przepisy, reguły zabaw i gier ruchowych.      

Tworzy proste rysunki, dokumenty tekstowe w poznanych 
programach komputerowoych. 

     

Poda ograniczenia związane z czasem pracy z urządzeniami 
multimedialnymi. 

     

 
 
 
 

RELIGIA .......................................................              
 
 

Wychowawczyni: ............................................................ 


