
 

ZAKRES MATERIAŁU DO SPRAWDZIANU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI DLA KANDYDATÓW DO KLAS I-III SSP 

Klasa I 
(do zdobycia 30 pkt) 

Klasa II 
(do zdobycia 30 pkt) 

Klasa III 
(do zdobycia 30 pkt) 

1. Edukacja polonistyczna (5 pkt) 

a/ analiza i synteza głoskowa. 

b/ znajomość liter drukowanych i pisanych 

c/ układanie zdania z rozsypanki wyrazowej 

d/ odwzorowywanie wyrazów i zdań 

2. Edukacja matematyczna (10 pkt) 

a/dodawanie i odejmowanie w zakresie10 

z użyciem materiału obrazkowego 

b/ dopełnianie liczb 

c/rozwiązywanie prostego zadania 

matematycznego 

3. Edukacja przyrodnicza (5 pkt) 

a/ znajomość podstawowych gatunków 

roślin ogrodowych i leśnych 

4. Edukacja społeczna (5 pkt) 

(umiejętności społeczne, funkcjonowanie 

w grupie oraz nawiązywanie relacji) 

 

 

 

1. Edukacja polonistyczna (5 pkt) 
a/ czytanie ze zrozumieniem 
b/ redagowanie odpowiedzi na pytania 
c/ wyszukiwanie w tekście określonych 
informacji 
d/ układanie zdania z rozsypanki sylabowej 
e/ uzupełnianie tekstu podanymi wyrazami 
f/ znajomość samogłosek i spółgłosek 
g/ umiejętność pisania 

2. Edukacja matematyczna (10 pkt) 

a/dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 

b/ uzupełnianie ciągów liczbowych 

c/rozwiązywanie prostego zadania tekstowego 

d/obliczenia zegarowe (pełne godziny) 

e/obliczenia wagowe 

3. Edukacja przyrodnicza (5 pkt) 

a/ znajomość zwierząt leśnych i gospodarczych 

b/wybór przedmiotów przydatnych na 

wycieczce 

4. Edukacja społeczna (5 pkt) 

(umiejętności społeczne, funkcjonowanie w 

grupie oraz nawiązywanie relacji) 

 

1. Edukacja polonistyczna (5 pkt) 
a/ czytanie ze zrozumieniem 
b/  redagowanie pytań do wskazanych zdań 
c/ wyszukiwanie w tekście 
określonych  informacji  
d/ podział wyrazów na sylaby, 
wyodrębnianie samogłosek 
e/ redagowanie wybranej formy użytkowej 
i staranne jej zapisanie 
f/ umiejętność przepisywania 
g/wyszukiwanie w tekście części mowy 

2. Edukacja matematyczna (10 pkt) 
a/ dodawanie i odejmowanie, mnożenie i 
dzielenie w zakresie 50 
b/ rozwiązywanie prostych i złożonych 
zadań tekstowych 
c/ obliczenia zegarowe 
d/ kolejność wykonywania działań 

3. Edukacja przyrodnicza (5 pkt) 

a/ zasady bezpiecznego korzystania z 

urządzeń elektronicznych i Internetu 

b/ znajomość różnorodnych środowisk 

przyrodniczych 

4. Edukacja społeczna (5 pkt) 

(umiejętności społeczne, funkcjonowanie 

w grupie oraz nawiązywanie relacji) 



 

WYCHOWANIE FIZYCZNE dla klas I-III 
 

(5 pkt) 
 
 
1. SKOK W DAL Z MIEJSCA- Próba mocy (siły nóg) 
 
Wykonanie- testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal. 
Pomiar- skok mierzony w cm wykonuje się dwukrotnie. 
 

2. BIEG SLALOMEM 
 
Wykonanie- na sygnał „na miejsca” badany staje na linii startu.  
Na komendę „start”, z pozycji wysokiej, biegnie slalomem obiegając pachołki do linii końcowej. 
Pomiar- próbę liczy się z dokładnością do 1/10 sekundy. Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy testowany dobiegnie do linii 
mety. Bieg odbywa się dwukrotnie. 
  
  
3. BIEG NA DYSTANS (30 METRÓW)  
 
Wykonanie- na sygnał „na miejsca” badany staje na linii startu.  

Na komendę „start”, z pozycji wysokiej, biegnie do linii końcowej (odległość 30 m). 

Pomiar- próbę liczy się z dokładnością do 1/10 sekundy. Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy testowany dobiegnie do 

linii mety. Bieg odbywa się dwukrotnie. 
 


