
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

SPRAWDZIAN PRÓBNY 
W SZÓSTEJ KLASIE 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

 

„W klasie VIa” 
 
 

Informacje dla ucznia 
 

1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 10 stron. 
Ewentualny brak zgłoś nauczycielowi. 

2. Sprawdzian składa się z 22 zadań. 
3. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 
4. Do niektórych zadań podane są 3 odpowiedzi: A, B, C. 

Tylko jedna z nich jest prawidłowa. Wybierz ją i wpisz 
znak x w okienko       na przykład: ⌧. 

5. Gdy się pomylisz, otocz błąd kółkiem w taki sposób:    
i zaznacz prawidłową odpowiedź: ⌧. 

6. Pozostałe zadania wykonaj bezpośrednio  
pod poleceniami. Pomyłki przekreślaj. 

7. Jeśli nie potrafisz rozwiązać któregoś zadania, przejdź 
do następnego. Do opuszczonego wrócisz,  
jeśli będziesz mieć czas. 

8. Na dwóch ostatnich stronach znajduje się brudnopis,  
z którego możesz skorzystać. To, co w nim napiszesz, 
nie będzie sprawdzane. 

 
 

                                                     Powodzenia! 
 

 
STYCZEŃ 2005 

 
 
 
 
 

Czas pracy: 
60 minut 

(można przedłużyć - nie 
więcej niż o 30 minut) 

 
 
 
 

Liczba punktów  
do uzyskania: 40

 
 

KOD UCZNIA

UZUPEŁNIA  ZESPÓŁ  NADZORUJĄCY 

        
DATA URODZENIA UCZNIA 

dzień  miesiąc rok 

miejsce 
na naklejkę 

z kodem 

⌧

S-A8 
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Przeczytaj tekst i rozwiąż zadania: 1., 2., i 3. 
 

W klasie VI a 
 

Mam na imię Basia. Mieszkam w Warszawie. Chodzę do klasy VIa. Do mojej 
klasy chodzi 6 dziewczynek i 8 chłopców. Moją najlepszą koleżanką jest Ania, z którą 
siedzę w jednej ławce. Od tego roku nie ma z nami Tomka, ponieważ przeprowadził 
się do Krakowa. 

Lubię moją klasę, bo dużo się w niej dzieje. Wszystkie ciekawe wydarzenia 
opisujemy w  kronice. 
 
 
Zadanie 1.   
Zaznacz prawidłową odpowiedź.      
Kto opowiada o swojej klasie? 

 A. Tomek. 

 B. Basia. 

 C. Ania. 
 

 
Zadanie 2. 
Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, NIE, jeśli zdanie jest fałszywe. 
Tomek przeprowadził się z  Warszawy do Krakowa.   TAK     NIE 

W klasie VI a jest 8 dziewczynek.      TAK     NIE 

 
 

Zadanie 3. 
Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Ciekawe wydarzenia z życia klasy VI a dzieci opisują w 

 A. zeszycie. 

 B. kronice. 

 C. pamiętniku. 

 
 
Zadanie 4. 
W kronice szóstej klasy ponumeruj kartki według kolejności wydarzeń 
od najwcześniejszego do najpóźniejszego. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

06.12.2004r. 
Mikołajki 

Nr 
......... 

30.09.2004r. 
Dzień 

Chłopca 

Nr 
.........

30.11. 2004r. 
Andrzejki 

Nr 
.........

14. 10. 2004r. 
Dzień 

Edukacji 

Nr 
.........
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Zadanie 5. 
Basia chce przed wyjściem do szkoły sprawdzić, jaka jest temperatura na dworze.  
Pomóż Basi odczytać, jaka jest temperatura na dworze i zaznacz prawidłową 
odpowiedź. 
 

 A.      00 C 

 B. + 100 C 

 C. – 100 C 

 
 
Zadanie 6. 
Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Temperaturę odczytujemy na  

 A. zegarze. 

 B. termometrze. 

 C. kalkulatorze. 

 
 
Zadanie 7. 
Klasa VIa zapisuje codziennie temperaturę powietrza. 
Odczytaj dane z diagramu i uzupełnij zdania. 

W poniedziałek były ............... C. 

W czwartek były ..................... C. 

Najzimniej było w ........................................ . 

 
 
Zadanie 8. 
W pobliżu szkoły, do której chodzi Basia, znajduje się znak drogowy. 
Zaznacz prawidłową odpowiedź.    
Jest to znak: 

 A. Rowerzyści!  

 B. Dzieci! 

 C. Wypadki!  

 

 

0
1
2
3
4
5
6
7

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

dni tygodnia

te
m
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tu
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 w
 °C
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Zadanie 9. 
Ania przyjeżdża do szkoły rowerem. 
Jaki dokument musi posiadać, aby poruszać się rowerem po drogach? 
Zaznacz prawidłową odpowiedź. 

 A. Legitymację szkolną. 

 B. Kartę rowerową. 

 C. Książeczkę zdrowia. 

 
 
Zadanie 10. 
Po przyjściu do klasy Basia usiadła ze swoją najlepszą koleżanką Anią. A kto z Two-
jej klasy jest Twoim najlepszym kolegą lub koleżanką? 
Opisz swoją koleżankę lub kolegę z klasy.                                                                                 
Skorzystaj z podanego planu: 
 

• Jak się nazywa? 

• Jakiego jest wzrostu? 

• Jaką ma sylwetkę? 

• Jakie ma włosy, twarz, oczy ... ? 

• W co się najczęściej ubiera? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Zadanie 11. 
W sali klasy VIa są 4 okna. Na lekcji techniki dziewczynki będą szyły zasłonki do tej 
sali. Na uszycie zasłon na jedno okno potrzeba 3 metry materiału.                                                     
Oblicz, ile metrów materiału trzeba kupić, aby uszyć zasłony na wszystkie 
okna. 
Zapisz obliczenia i odpowiedź. 
 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 
Odpowiedź: Trzeba kupić.............................................................materiału. 

 

Zadanie 12. 
Klasa VIa będzie oglądać w telewizji film pt. „ Z życia fok”. 
Przeczytaj fragment programu TV 
                                              Program TV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Klasa VIa obejrzy film: „ Z życia fok” o godzinie  

 A. 08:00 

 B. 11:30 

 C. 10:40 
 

06:00 10 minut tylko dla siebie - magazyn 
06:15  Na dobry początek: ”Shakin Dudi” 
07:10  Dwójka dzieciom: „Podróż za jeden       

uśmiech” (1/7) – serial TVP 1972  
08:00  Na dobre i na złe – serial TVP 
09:30  Pytanie na śniadanie - magazyn 
10:40  „Z życia fok” – ang. film dokumentalny 
11:25  Wydarzenia, wydarzenia ...: Wystawa 

Jacka Malczewskiego 
12:45  Telezakupy 
13:00  Panorama 
13:20  Złotopolscy – telenowela TVP 
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Zadanie 13. 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 
Informację o tym, o której godzinie rozpocznie się film, dzieci znajdą w 

 A. programie telewizyjnym. 

 B. repertuarze kin. 

 C. książce telefonicznej. 

Zadanie 14. 
Napisz pełnym zdaniem, jaki program najczęściej oglądasz w telewizji. 
........................................................................................................................................

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

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

 

 
Zadanie 15. 
W szkolnym sklepiku można kupić: ołówki, długopisy, zeszyty, kredki, drożdżówki, 
bułki, batoniki, pisaki, soki, jabłka oraz bloki rysunkowe. 
Wypisz wszystkie przybory szkolne, które można kupić w szkolnym sklepiku.  
........................................................................................................................................

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

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

 

 
Zadanie 16. 
Wychowawczyni klasy VIa kupiła w szkolnym sklepiku przybory szkolne dla uczniów 
swojej klasy. Miała 278 zł. Zapłaciła 136 zł.  
Oblicz sposobem pisemnym, ile pieniędzy pani zostało?                                                     
Zapisz  obliczenia i odpowiedź. 
       
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 
Odpowiedź: Pani zostało................................................................................................  
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Zadanie 17. 
W sklepiku szkolnym uczniowie najczęściej kupują długopisy. 
Tabela przedstawia, ile długopisów sprzedano w poszczególnych miesiącach. 
Odczytaj dane z tabeli i uzupełnij zdania: 
 

Miesiąc Ilość sprzedanych 
długopisów 

Wrzesień 43 

Październik 67 

Listopad 93 

Grudzień 15 
 

Najwięcej długopisów sprzedano w miesiącu............................................................... . 

Najmniej długopisów sprzedano w   miesiącu ............................................................. . 

  

 
Przeczytaj tekst i rozwiąż zadania: 18. i 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Kraków, 17.11. 2004 r. 
 

 

 

Cześć Basiu! 

Moja nowa szkoła jest fajna. Mam 

dużo kolegów. Najbardziej lubię Jacka. 

Kraków jest piękny.  

Przyjedźcie na wycieczkę do 

Krakowa. Pójdziemy razem na Wawel. 

Pozdrawiam Cię serdecznie. 

                                              Tomek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Kol. 

    Basia Nowak 

    ul. Sosnowa 32/7 

    02 – 253 Warszawa 
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Zadanie 18. 
Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Tomek napisał do Basi  

 A. list. 

 B. kartkę pocztową. 

 C. ogłoszenie. 

 
 
Zadanie 19. 
Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Nadawcą kartki jest 

 A. Jacek. 

 B. Basia. 

 C. Tomek. 

 
 
Zadanie 20. 
Klasa VIa pojedzie na wycieczkę do Krakowa. 
W imieniu klasy VIa podziękuj Tomkowi za zaproszenie.  
Możesz skorzystać z podanych zwrotów: serdecznie dziękujemy, skorzystamy  
z zaproszenia, chętnie przyjedziemy.  

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

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

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

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

 
 
Zadanie 21. 
Stolica Polski została przeniesiona z Krakowa do Warszawy w 1596 roku.  
Który to wiek? 
Zamaluj odpowiedni odcinek na osi czasu. 
 

I I I I I I I I I I I I  
    X           XI         XII         XIII       XIV      XV       XVI       XVII      XVIII     XIX        XX        XXI 
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Zadanie 22. 
Basia chce zabrać na wycieczkę do Krakowa swoją ulubioną bluzkę. Wcześniej musi 
ją wyprać. Sprawdziła metkę i znalazła na niej następujące oznaczenia. 
 

 
                                                        
Zapoznaj się z symbolami konserwacji odzieży 
 

   

 
temperatura 
prania 400  C 

 

 

 
nie prasować 

 

 
 nie  prać  

 

   

 
prasować 

  

 
prać ręcznie 

 

  

 
nie czyścić 
chemicznie 

 
 
Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, NIE, jeśli zdanie jest fałszywe.  
Basia może wyprać bluzkę w pralce automatycznej.                    TAK      NIE 

Basia może bluzkę wyprasować.                   TAK      NIE 
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Brudnopis 

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 


