
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

SPRAWDZIAN 
W SZÓSTEJ KLASIE 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
 

„Wycieczka do Krakowa” 
 

Informacje dla ucznia  
 

1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron. 
Jeśli brakuje stron, zgłoś to nauczycielowi. 

2. Sprawdzian składa się z 20 zadań. 

3. Czytaj uwaŜnie wszystkie zadania. 

4. Do niektórych zadań podane są odpowiedzi:  

     A.          B.           C. 

     lub  

     TAK            NIE 

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

5. Gdy się pomylisz, otocz błąd kółkiem w taki sposób:    
      i zaznacz poprawną 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 ostatniej stronie znajduje się brudnopis, z którego 
moŜesz skorzystać. To, co w nim napiszesz,  nie będzie 
sprawdzane. 

                                                     Powodzenia!  
 

 
      STYCZEŃ 2007 

 
 
 
 
 

Czas pracy:  
60 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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WYCIECZKA DO KRAKOWA  
 

ZZAADDAANNIIEE  11  
  
Na podstawie mapy, na której zaznaczono stolice Pol ski, uzupełnij zdanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stolic ą Polski jest Warszawa. 
Stolicami Polski były …………………... i ………………………. 
Kraków le Ŝy nad rzek ą …………………………….. . 

 

ZZAADDAANNIIEE  22  
 
 
 Na podstawie mapy odpowiedz na pytanie. 
 W jakim kierunku pojedzie samochód z Sulechowa do Krakowa? 

  

Samochód pojedzie w kierunku                         
 
                                                                                                                                                 

�  A. północno-wschodnim.                             

�  B. południowo-wschodnim. 

�  C. południowo-zachodnim. 

Warszawa   

Kraków 
 

 

  

 
  

 

Gniezno   O
dr

a 

W
is

ła
 

Warszawa 

Kraków  

 O
dr

a 

W
is

ła
 

Sulechów  
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ZZAADDAANNIIEE  33  
 Przeczytaj tekst. 

Ania wraz z rodzicami wyjedzie z Sulechowa o godzinie 7 00 rano,   
a do Krakowa dojedzie o godzinie 15 00. 

 
 Zaznacz krzy Ŝykiem na osi liczbowej godzin ę wyjazdu  z Sulechowa 
 i godzin ę dojazdu  do Krakowa. 
 

 
 
 

ZZAADDAANNIIEE  44  
 
 Przeczytaj jeszcze raz tekst o Ani zamieszczony w z adaniu 3. 
 Odczytaj godzin ę z zegarów na rysunku i zaznacz prawidłow ą 
odpowied ź. 

Godzinę przyjazdu Ani do Krakowa wskazuje zegar 
 

� A. � B. � C. 
 
 

ZZAADDAANNIIEE  55  
 

 
Przyjrzyj si ę rysunkom i zaznacz prawidłow ą odpowied ź. 
Najszybciej moŜna podróŜować 

                  
 

� A. � B. � C. 
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ZZAADDAANNIIEE  66  

 Po przeczytaniu wiersza zaznacz prawidłow ą odpowied ź. 
 

W Krakowie, w Krakowie 
 Ŝyją stare legendy. 
 KaŜda brama i kamień je zna. 
 O imć panu Twardowskim, 
 o hejnale krakowskim. 
 I o królach, o władcach tych stron. 

    /T. Śliwiak: Zaproszenie do Krakowa/ 
 

Wyrazy podkreślone w wierszu to 
 

� A. epitety. � B. porównania. �    C. przenośnie. 
 
 

ZZAADDAANNIIEE  77  
 

Przeczytaj tekst. 
 
W 1364 roku w Krakowie Kazimierz Wielki załoŜył 
uniwersytet w Krakowie. 
 
 
Oblicz, ile lat min ęło od 1364 do 2006 roku.   

 
 
 
 
Zapisz obliczenia. 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 Odpowied ź: 
 Minęło ………………lat. 
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ZZAADDAANNIIEE  88  

 
Zaznacz prawidłow ą odpowied ź. 
Rok 1364 to wiek 
 

�  A.  XIX. 

�  B.  XIV. 

�  C.  XIII. 

 
 

ZZAADDAANNIIEE  99  
 

Uniwersytet to szkoła, w której uczą się studenci. Dawniej studentów 
nazywano Ŝakami. WyróŜniali się oni strojem. Do pisania notatek uŜywali 
gęsiego pióra. 
Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. 
 

• Ŝak • pióro • strój 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Studentów uniwersytetu nazywano dawniej 

……………………………. . 

 

2) WyróŜniali się oni ciekawym …………………………… . 

 

 

3) Pisali za pomocą ……………………… . 

 



 6 

ZZAADDAANNIIEE  1100  
Przeczytaj tre ść zadania. 
W rocznicę sześćsetlecia załoŜenia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
na znaczkach pocztowych umieszczono podobizny: Kazimierza Wielkiego, 
Jadwigi i Jagiełły, a takŜe sławnego ucznia tej akademii - Mikołaja Kopernika. 

   
 
Oblicz, jak ą warto ść mają razem te znaczki? 
 

Zapisz obliczenie. 
                         
                         
                         
                         
                         
 Odpowied ź: 
 Wartość wszystkich znaczków to …………………… . 
 

ZZAADDAANNIIEE  1111  
 
Przeczytaj tekst. 
 
Opowiadanie o czymś, 
co podobno zdarzyło się dawno, 
O czym naleŜało pamiętać … 
I pamiętano. 
 
Opowieść przodków dalekich 
dziad przekazywał wnukowi, 
a wnuk swoim wnukom. 
Nie pisana, nie znająca druku 
szła legenda przez wieki … 
     /Helena Ogilba: Legenda/ 
 
Zaznacz prawidłow ą odpowied ź. 
We fragmencie tego tekstu jest mowa o 
 

�  A.  ksiąŜce. 

�  B.  bajce. 

�  C.  legendzie. 
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ZZAADDAANNIIEE  1122  
 

Zaznacz prawidłow ą odpowied ź. 
Legenda  to 
 

�  A.  stara ludowa piosenka. 

�  B.  opowieść dalekich przodków. 

�  C.  popularna bajka dla dzieci. 

 
ZZAADDAANNIIEE  1133  

 
Ze wszystkich przeczytanych dotąd legend Ania polubiła najbardziej  
tę o złotej kaczce. 
 
Zaznacz prawidłow ą odpowied ź. 

 Złota kaczka to postać 
 

� A.   historyczna. 

� B.   fikcyjna. 

� C.   prawdopodobna. 

 
ZZAADDAANNIIEE  1144  

 
Przeczytaj tekst. 
 
Zanim Ania z rodzicami wybrała się na spacer ulicami Krakowa,  
kupiła przewodnik po tym mieście. 

 
 Zaznacz prawidłow ą odpowied ź. 
 Gdzie moŜna kupić przewodniki? 
 

� A.   W księgarni.  

� B.   W aptece. 

� C.   W czytelni. 
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ZZAADDAANNIIEE  1155  

 
Ania, zwiedzając z rodzicami Kraków, w ciągu dwóch dni pokonała  
pieszo 12 km. Trasy zwiedzania kaŜdego dnia były takiej samej długości. 
 
Oblicz, ile kilometrów pokonała  
 
Ania ka Ŝdego dnia wycieczki. 
 
 
 

Zapisz obliczenie. 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 Odpowied ź: 
 KaŜdego dnia Ania pokonała …………………… . 
 
 

ZZAADDAANNIIEE  1166  
 

Kraków to duŜe miasto. Na ulicach panuje wielki ruch. 
 
Przyjrzyj si ę ilustracji. 
 

  
 
UłóŜ zdanie z rozsypanki wyrazowej. 
 
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 
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ZZAADDAANNIIEE  1177  

 
Ania zwiedzała Kraków. 
 

Ustaw liczby od najwi ększej do najmniejszej, a litery znajduj ące si ę 
obok liczb wpisz w kratki umieszczone poni Ŝej. Utworz ą one nazw ę 
zabytku, który zobaczyła Ania w Krakowie. 
 

930 W  432 E  736 A  667 W  158 L 

 

930  ………  ………  ………    ……… 

 

 

 
 

ZZAADDAANNIIEE  1188  
 

Wawel zwiedza codziennie wielu turystów z całego świata. 
 
 

Turyści Liczba turystów 

z Polski 520 

z zagranicy 264 

 
 
Oblicz sposobem pisemnym, ilu turystów ł ącznie  z Polski i z zagranicy 
zwiedzało Wawel w ci ągu jednego dnia. 

 
 
Zapisz obliczenie. 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 Odpowied ź: 
 Wawel zwiedzało codziennie …………………… turystów. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 W 
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ZZAADDAANNIIEE  1199  
 
Przeczytaj tre ść zadania. 
Ania kupiła do skarbca wawelskiego 2 bilety wstępu dla swoich rodziców 
 i jeden dla siebie. Bilet dla osoby dorosłej kosztował 14 zł, a dla ucznia 7 zł. 
Oblicz, ile Ania zapłaciła za wszystkie bilety? 

 
Zapisz obliczenie. 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 Odpowied ź: 
 Ania zapłaciła za bilety ……………. 
 

ZZAADDAANNIIEE  2200  
 

Ania wysłała kartkę z pozdrowieniami z Krakowa do swojej koleŜanki  
z Sulechowa – Kasi. 
 

UłóŜ pozdrowienia z Krakowa. 
Wykorzystaj podane wyraŜenia. 
 

Cześć Kasiu, Kochana Kasiu, serdeczne pozdrowienia, pozd rawiam 
Cię… 
Na karcie pocztowej wpisz datę i miejscowość, podpisz się imieniem Ania,  
jeśli jesteś uczennicą, a imieniem Adam, jeśli jesteś uczniem. 
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BRUDNOPIS 
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