
              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   

EGZAMIN – KLASA III  

  

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, społecznej 

oraz matematycznej i przyrodniczej.   

W części pierwszej będzie analiza czytanego tekstu, zaproszenie, układanie zdań, dzielenie 

wyrazów na sylaby, opis obrazka, opowiadanie.  



Druga część zawiera opis krajobrazu, warunki potrzebne rośliną do rozwoju,  znajomość pór 

roku, konsekwencje ruchów Ziemi (ruch obiegowy i obrotowy), zapis liczb słownie, 

mnożenie i dzielenie w zakresie 100, dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000, 

rozwiązywanie zadań tekstowych, zapis dat, rysowanie figur geometrycznych i obliczanie ich 

obwodu.  

  

Bardzo proszę, aby uczeń przyniósł ze sobą na egzamin jakieś swoje prace plastyczne oraz po 

jednym napisanym przez siebie: liście i ogłoszeniu.  

Jeśli będzie miał ochotę, to może dodatkowo wykazać się także innymi przygotowanymi 

przez siebie pracami.   

Dobrze byłoby, gdyby dziecko znało treść przynajmniej dwóch lektur szkolnych.   

  

Na zaliczenie z edukacji informatycznej proszę przygotować dokument tekstowy w 

programie Microsoft Word, połączony z grafiką (obrazkiem), np. zaproszenie z elementami 

graficznymi, dyplom, ulotkę, ogłoszenie ze zdjęciem, itp.  

  

  

  

Poniżej wypisałam wszystkie zagadnienia, którymi zajmowaliśmy się w klasie 3.    

Zagadnienia  

POLSKI:  

1. Układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej  

2. Podział wyrazów na sylaby, głoski i litery  

3. Ortografia  

4. Rzeczownik, przymiotnik, czasownik, liczebnik, przysłówek  

5. Rodzina wyrazów  

6. Liczba pojedyncza i mnoga  

7. Rodzaj męski, żeński i nijaki  

8. Odmiana czasowników przez osoby  



9. Czas przeszły, teraźniejszy i przyszły  

10. Stopniowanie przymiotników  

11. Zdanie pytające, rozkazujące i oznajmujące  

12. Znajomość nazw i znaków – cudzysłów, nawias, dwukropek, wielokropek, myślnik, 

średnik  

MATEMATYKA:  

1. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000  

2. Suma, różnica, iloraz i iloczyn  

3. Znajomość pojęć: litr, pół litra, ćwierć litra, kilogram, pół kilograma, dekagram, gram, 

milimetr, centymetr, metr, kilometr, minuta, kwadrans, pół godziny  

4. Zamiana milimetrów na centymetry, centymetrów na metry, gramów na dekagramy, 

minut na godziny  

5. Obliczenia zegarowe – godziny i minuty  

6. Obliczenia kalendarzowe – przeliczanie tygodni na dni, obliczanie ile dni upłynęło, 

pisanie dat, określenia typu: wczoraj, przedwczoraj, jutro  

7. Mnożenie i dzielenie w zakresie 100  

8. Figury geometryczne, mierzenie odcinków, obliczanie obwodów figur (kwadrat, 

prostokąt, trójkąt)  

9. Odczytywanie temperatury na termometrze, porównywanie temperatur  

10. Znaki rzymskie do 20  

11. Rozwiązywanie złożonych zadań tekstowych na dodawanie i odejmowanie, mnożenie 

i dzielenie   

  

   

  

  



  

LISTA LEKTUR  

KLASA III  

  

  

1.  Maria Krüger Kruger, Karolcia  

  
1. Hugh Lofting, Doktor Dolittle i jego zwierzęta  

  
2. Roman Pisarski, O psie, który jeździł koleją  

  
3. Czesław Centkiewicz, Zaczarowana zagroda  

   
4. Astrid Lindgren, Dzieci z Bullerbyn  

  
5. Joanna Papuzińska, Asiunia  

  


