
ZAGADNIENIA DO EGZAMINU
KLASA 2

Edukacja polonistyczno-przyrodnicza:
1. Czytanie ze zrozumieniem;
2. Znajomość lektur (tych z podręcznika + „Asiunia” J. Papuzińskiej, „Cukierku, ty łobuzie” W.
Cichoń, „Calineczka” H. CH. Andersen, „Zaczarowana zagroda” A. i C. Centkiewiczowie);
3. Znajomość spółgłosek miękkich;
4. Przeliczanie sylab, głosek, i liter w wyrazach;
5. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej;
6. Zaznaczanie w tekście rzeczowników;
7. Znajomość rzeczowników w liczbie pojedynczej i mnogiej;
8. Uzasadnianie pisowni wyrazów z „rz” (wymiana rz na r);
9. Uzasadnianie pisowni wyrazów z „ó” (wymiana ó na o);
10. Znajomość 32 liter alfabetu w odpowiedniej kolejności;
11. Znajomość zasady pisowni wielką literą imion, nazwisk, nazw miast i państw;
12. Znajomość zdrowych produktów spożywczych;
13. Znajomość krajobrazów występujących w Polsce;
14. Znajomość funkcji narządów takich jak mózg, płuca, nerki, wątroba, serce, żołądek;
15. Znajomość znaków interpunkcyjnych (kropka, znak zapytania, wykrzyknik);
16. Znajomość czasowników;
17. Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy;
18. Znajomość przymiotników;
19. Pisanie krótkich życzeń, listów, ogłoszeń oraz zaproszeń;
20. Znajomość zasad ortografii w pisowni wyrazów z „h” i „ch”;
21. Znajomość zasad ortografii w pisowni wyrazów z „u”;
22. Znajomość zwierząt i roślin leśnych, łąkowych i wodnych;
23.  Znajomość nazw czterech  pór  roku,  dat  ich  rozpoczęcia  oraz  charakterystycznych dla  nich
zmian w przyrodzie;
24. Znajomość elementów pogody;
25. Wyznaczanie kierunków świata;
26. Znajomość zasad ruchu drogowego dla pieszych;
27. Przestrzega zakazu zabaw w miejscach niedozwolonych;
28. Znajomość swojej najbliższej okolicy, jej ważniejszych obiektów, tradycji;
29. Znajomość ważniejszych rocznic wydarzeń historycznych swojej Ojczyzny;
30. Wskazywanie na mapie fizycznej granic Polski, głównych miast i rzek;
31. Znajomość nazw planet w układzie słonecznym;
32. Znajomość sposobów ochrony środowiska naturalnego; 

Edukacja matematyczna:
33. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100;
34. Obliczenia pieniężne w zakresie 100;
35. Mnożenie i dzielenie w zakresie 50;
36. Zapisywanie i odczytywanie liczb jedno, dwu i trzycyfrowych;
37. Wskazywanie jedności, dziesiątek i setek;
38. Wskazywanie liczb parzystych i nieparzystych;
39.  Rozpoznawanie  i  nazywanie  figur  geometrycznych  (trójkąt,  prostokąt,  kwadrat,  czworokąt,
pięciokąt, sześciokąt, koło) położonych w różny sposób;
40. Znajomość kolejności miesięcy;
41. Znajomość kalendarza, odczytywanie i zapisywanie dat;
42. Zapisywanie i odczytywanie liczb posługując się znakami rzymskimi (od I do X);
43. Mierzenie odcinków za pomocą linijki, rysowanie odcinków o podanej długości;



44. Wskazywanie godzin i minut na zegarze w systemie 24 godzinnym;
45. Znajomość jednostek długości (cm, m, km), masy (dag, kg) i pojemności (l);
46. Obliczanie zadań z treścią;
47. Odczytywanie temperatury na termometrze, obliczenia różnicy temperatur;

Edukacja informatyczna:
48. Znajomość zasady bezpiecznego korzystania z komputera;
49. Tworzenie folderów;
50. Korzystanie w edytorze grafiki z opcji: zaznacz cały obraz, zaznaczanie przezroczyste;
51. Stosowanie Kopiuj, Wklej w edytorze grafiki;
52. Posługiwanie się narzędziami edytora grafiki;
53. Zmniejszanie i powiększanie rysunków w edytorze grafiki;
54. Znajomość zasad bezpiecznego korzystania z internetu;
55. Wyszukiwanie wiadomości w internecie;
56. Używanie znaków interpunkcyjnych na klawiaturze w edytorze tekstu;
57. Znajomość  narzędzi edytora tekstu: Krój czcionki, Rozmiar czcionki;
58. Usuwanie tekstu za pomocą klawiszy: Delete, Backspace;
59. Tworzy listę punktowaną i numerowaną w edytorze tekstu;
60. Używanie poleceń z zakresu programowania. : strzałki ruchu, weź, powtórz , skok (program
Scratch).


