
 

JOANNA FILIP       

Jestem wychowawcą w klasie II i III w Zespole 

Szkolno-przedszkolnym w Sołonce. Ukończyłam 

Pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą oraz 

Zintegrowaną edukację wczesnoszkolną i 

przedszkolną.  

Wybrałam zawód nauczyciela, ponieważ bardzo 

lubię dzieci i pracę z nimi. Prywatnie jestem 

szczęśliwą żoną i mamą dwójki dzieci.  

W wolnym czasie czytam książki, szydekuję lub 

spędzam czas w ogrodzie.  

Zapraszam do kontaktu przez adres e-mail: 

joannafornal@o2.pl 

  

  

WYMAGANIA KLASA II  
  

Egzamin składa się z dwóch części:  

pisemnej oraz ustnej.   

Część pisemna trwa 60 minut.  

Część ustna odbywa się w 

formie rozmowy i trwa 

minimum 20 minut.  

Część pisemna będzie formą sprawdzenia 

wiadomości z edukacji polonistycznej, 

przyrodniczej, społecznej oraz 

matematycznej.   

W części pierwszej będą zadania dotyczące 

czytania ze zrozumieniem, opisu obrazka, 

znajomości podstawowych zjawisk 

przyrodniczych i bezpieczeństwa 

drogowego  



 Druga część to rozwizywanie zadań tekstowych i proste obliczenia matematyczne  

(dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 oraz mnożenie i dzielenie w zakresie 30).   

  

Bardzo proszę, aby dzieci przyniosły ze sobą na egzamin jakieś swoje prace plastyczne 

oraz po jednym napisanym przez siebie: liście, ogłoszeniu i zaproszeniu.  

Jeśli będą miały ochotę, to mogą dodatkowo wykazać się także innymi przygotowanymi 

przez siebie pracami.   

Dobrze byłoby, gdyby dzieci znały treść przynajmniej dwóch lektur szkolnych.   

  

Na zaliczenie z edukacji informatycznej proszę przygotować dowolny rysunek w programie 

Paint.  

  

Poniżej wypisałam wszystkie zagadnienia, którymi zajmowaliśmy się w klasie 2.    

Zagadnienia  

POLSKI:  

1. Alfabet z podziałem na samogłoski i spółgłoski  

2. Zdanie oznajmujące, rozkazujące i pytające  

3. Rzeczownik, czasownik i przymiotnik  

4. Rodzina wyrazów  

5. Odmiana czasowników przez osoby  

6. Liczba pojedyncza i mnoga  

7. Pory roku, dni tygodnia, miesiące  

8. Tworzenie pytań do podanych zdań  

9. Czas przeszły, teraźniejszy i przyszły  

10. Podział wyrazów na sylaby, głoski i litery  

11. Rodzaj męski, żeński i nijaki  

12. Ortografia  



MATEMATYKA:  

1. Liczby parzyste i nieparzyste  

2. Dziesiątki i jedności  

3. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100  

4. Suma, różnica, iloczyn i iloraz  

5. Znaki rzymskie do 12  

6. Odczytywanie godzin na zegarach  

7. Znaki nierówności  

8. Monety, banknoty i obliczenia pieniężne  

9. Odczytywanie temperatury na termometrze  

10. Tabliczka mnożenia do 30  

11. Figury geometryczne i mierzenie odcinków  

12. Rozwiązywanie zadań z treścią na dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie   

LISTA LEKTUR  

KLASA II  

  

1. Legenda o Bazyliszku  

2. Królowa Śniegu  

3. „Oto jest Kasia” 

4. Poznańskie koziołki  

5. Legenda o Lechu, Czechu i Rusie  

6. Nasza mama czarodziejka  

7. Legenda o Piaście Kołodzieju  



  


