
 

 Nazywam się Paulina 

Skowron, jestem absolwentką filologii germańskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ukończyłam 

studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego i przyrody. Od 6 

lat pracuje w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sołonce, obecnie jestem wychowawcą 

najmłodszej grupy dzieci w naszej szkole, a mianowicie przedszkolaczków- 3 i 4- Latków. Uczę 

również przyrody i języka niemieckiego w kl. IV- VI. Bardzo lubię i cenię sobie pracę z dziećmi, 

sprawia mi to ogromną radość. Lubię podróżować, słuchać muzyki, a w wolnych chwilach 

rozwiązuję krzyżówki. Jestem mamą dwóch „łobuzów”- Mikołaja i Szymona. Bardzo ważna w 

życiu jest dla mnie rodzina. Mój adres e-mail to:   paula_19_20@o2.pl 

 

 

WYMAGANIA  

EGZAMIN – KLASA I 

edukacja domowa 

 

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. 
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Część pisemna będzie formą sprawdzenia wiadomości z edukacji polonistycznej, społecznej oraz 

matematycznej i przyrodniczej.  

W części pierwszej będzie sprawdzenie znajomości alfabetu, układanie planu wydarzeń  

z podanych zdań, podział wyrazów na sylaby, głoski i litery, rozmienienie czytanego tekstu – 

wyszukiwanie w nim konkretnych informacji, prawidłowe łączenie liter podczas pisania tekstów. 

Druga część zawiera znajomość nazw miesięcy, dni tygodnia i pór roku, symbole pogody, 

dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, rozwiązywanie prostych zadań tekstowych, mierzenie 

odcinków.  

 

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

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 (mogą to być 

wiersze bądź baśnie).  

 

Na zaliczenie z edukacji informatycznej proszę przygotować dowolny rysunek w programie 

Paint. 

 

 

 

Poniżej wypisałam wszystkie zagadnienia, którymi zajmujemy się w klasie I. 

Zagadnienia 

POLSKI: 

 Wyróżnianie w wyrazach głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. 

 Słowne opowiadanie historyjek obrazkowych. 

 Analiza i synteza wyrazów. 

 Znajomość wszystkich polskich liter pisanych i drukowanych. 

 Znajomość wszystkich dwuznaków. 



 Samodzielne czytanie sylab, a potem wyrazów. 

 Zapisywanie prostych zdań (właściwe łączenie ze sobą liter w wyrazach). 

 Podział wyrazów na sylaby, głoski i litery. 

 Rozróżnianie samogłosek i spółgłosek. 

MATEMATYKA: 

 Rozróżnianie strony lewej i prawej. 

 Znajomość figur geometrycznych (koło, prostokąt, kwadrat, trójkąt). 

 Znajomość cyfr od 0 do 10. 

 Znaki równości, mniejszości i większości. 

 Zaznaczanie na zegarze pełnych godzin. 

 Dodawanie i odejmowanie w zakresie 50. 

 Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych. 

 Mierzenie odcinków w cm. 

 Słowny zapis liczb. 
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  Hans Christian Andersen, Baśnie 

 

  Jan Brzechwa, Brzechwa dzieciom 

 



  Grzegorz Kasdepke, Detektyw Pozytywka 

 

  Janina Porazińska, Pamiętnik Czarnego Noska 

 

  Julian Tuwim, Wiersze dla dzieci 

 

  Danuta Wawiłow, Najpiękniejsze wiersze 

 

 


