
PRÓBNY TEST 

KOMPETENCJI UCZNIA KL. II 

 

 

 

.....................................................................................................................  

Nazwisko i imię  

 

 

 

Ilość otrzymanych punktów 

 

 

Punktacja: 

32 p - część I (wiadomości i umiejętności polonistyczne) 

17 p - część II (wiadomości i umiejętności społeczno-przyrodnicze) 

 25p - część III (wiadomości i umiejętności matematyczne) 

  

74 p - razem 

 

 

 

Uczeń, który ze sprawdzianu otrzymał liczbę punktów: 

 

74 – 66 wspaniale opanował materiał programowy przewidziany dla 

ucznia klasy drugiej. 

 

65 – 53 opanował wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania w klasie drugiej w 

stopniu zadawalającym, 

 

52 – 37 opanował minimum programowe w zakresie klasy drugiej. 

 

36  – 0 nie opanował minimum programowego w zakresie klasy drugiej. 



Część I 

Wiadomości i umiejętności polonistyczne 

 

1. Przeczytaj uważnie tekst 

 

Na wysokiej górze stoi potężny zamek. Mieszka w nim król ze swoją piękną córeczką.  

Królewna  często  odwiedza  zamkowy  ogród, w którym rosną róże. Często wchodzi na 

wieżę, aby podziwiać płynącą w dole rzekę. 

Z podanego tekstu wypisz po 2 rzeczowniki, czasowniki i przymiotnik 

 

rzeczowniki: ................................................................................................... 

 

czasowniki: .................................................................................................... 

 

przymiotniki: ............................................................................................................................ 3 p 

 

2. Odpowiedz na pytania: 

 

Co podoba się królewnie w ogrodzie? 

 

............................................................................................................................ 

Po co wchodzi królewna na zamkową wieżę? 

........................................................................................................................... 1p 

 

3. Uporządkuj wyrazy w kolejności alfabetycznej: 

stół, wieszak, krzesło, arbuz, lizak, butelka, kurtka, buda 

 

.................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................... 2p 

 
4. W podanych wyrazach podkreśl wszystkie samogłoski. Podziel wyrazy pionową kreską na 

sylaby. 

 

ołówek, kulka, mięso, ryby, trąba  

    5 p 

5. Ułóż po jednym zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym. 

Na końcu zdań postaw odpowiednie znaki. 

 

Zdanie oznajmujące: .................................................................................. 

 

......................................................................................................................... 

 

Zdanie pytające: ......................................................................................... 

 

......................................................................................................................... 

 

Zdanie rozkazujące: .................................................................................. 



 

.......................................................................................................................... 3p 

 

6. Dopisz wyrazy o znaczeniu przeciwnym:  

wesoła - ................................................. 

siedzi - ................................................. 

ciepło - ................................................. 

duża - ................................................. 2p 

 

7. Wstaw brakujące litery u lub ó 

wr .... bel, k .... ra, jask .... łka, g ......... ma, 

g .... ralka, b .... rza, c .... rka, kr .... lewicz 4p 

 

8. Wpisz brakujące litery ch lub h 

.... umor, .... usteczka, .... oinka, bo ........... ater, 

..... amak, ..... odowla, .... ejnał, .... murka 4p 

 

9. Wpisz brakujące litery rz lub ż 

du…y,    ja….yny,    …..aba,    …..eka,  

b….oza,   …..yrafa,   ko…eń,   le….ak 

4 p  

10. Rozwiń zdanie  

Drzewo rośnie. 

 

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 2p 

 

11. Określ liczbę podanych rzeczowników 

 

niezapominajka - liczba ........................................ 

kaczeńce - liczba ........................................ 

stokrotka - liczba ........................................ 

pszczoły - liczba ........................................ 2p 



Część II 

Wiadomości i umiejętności przyrodnicze 

 

1. Wymień i nazwij główne kierunki świata 

 

 

 

 

           2p 

 

2. Uzupełnij: 

 

Rok ma ........ miesięcy. Dzieli się na ....... pory roku. Są to: .................... , 

........................ , ..................................................................................................... , 

...................... . Najkrótszy miesiąc to ................... , ma ....... 

lub .................. dni. 

4p 

 

3. Oznacz znakami rzymskimi podane nazwy miesięcy:  

listopad .......... , kwiecień ............ , grudzień .......................................... , 

sierpień ........... 2p 

 

4. W podanych warzywach zaznacz krzyżykiem część jadalną. 

 
NAZWA 
WARZYWA 

LIŚCIE OWOCE NASIONA KORZEŃ 

pietruszka     

marchewka     

sałata     

fasola     

pomidor     

 3p



 

5. Wymień  3 zjawiska atmosferyczne . 

 

................................................................................................................................................................ 

............................ ..................................... ............................................................................................ 

 3p 

 

6. Wymień po 3 nazwy ptaków, które pozostają na zimę w Polsce oraz które odlatują do ciepłych 

krajów. 

Ptaki pozostające w Polsce: .............................................................................. 

ptaki odlatujące do ciepłych krajów: .......................................................................... 3p 

 

 

 

 

 

 



Część III 

   Wiadomości i umiejętności matematyczne 

1. Oblicz: 

 

69 + 17 = ............................ 95 – 9 =    ............................... 

57 + 33 = ............................ 64 – 55 = ............................... 

81 + 19 = ............................ 60 – 23 = .......................................................... 3p 

 

2. Rozwiąż zadanie: 

Na jednej półce stało 35 słoików z dżemem, a na drugiej o 15 słoików mniej. Ile słoików stało na 

ubu półkach razem? 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

Odp ........................................................................................................................................... 2p 

 

3. Rozwiąż zadanie: 

Kredki kosztują 9 zł, a flamastry są 5 razy droższe. Ile kosztują obie rzeczy razem? 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

Odp ........................................................................................................................................... 2p 

4. Rozwiąż zadanie: 

Jaś miał 8 monet pięciozłotowych i 4 banknoty dziesięciozłotowe. Ile złotych miał Jaś? 

................................................................................... 

................................................................................... 

Odp ........................................................................................................................................... 3p 

 

5. Wpisz znaki: >, < , = 

67 ....... 76 9 · 3 ....... 4 · 8 

42 + 35 ....... 100 – 23 6 · 9 ....... 49 : 7 2p 

 

6. Rozwiąż zadanie: 

Na wycieczkę do Gdańska pojedzie 48 osób. Ile przedziałów 8 – osobowych 

należy zarezerwować dla tej wycieczki? 

................................................................................ 



 

Odp. ............................................................................................... 2p 

 

7. Odczytaj która jest godzina na zegarach i napisz ją. Zastosuj godziny poranne i wieczorne. 

 

………………           …………………              …………………                      ………………… 

………………           …………………              …………………                      ………………… 

4p 

8. Uzupełnij zapis i zaznacz na zegarach właściwą godzinę. 

 

                3 p 

9. Oblicz:  

Od sumy liczb 57 i 33 odejmij różnicę liczb 62 i 43. Uzupełnij graf. 

Obliczenia: ................................................................................... 

4p 

 


