
Centralna Komisja Egzaminacyjna 
 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia sprawdzianu. 
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SPRAWDZIAN 
W KLASIE SZÓSTEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 
 

Informacje dla ucznia 
 

1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 9 stron. 
Jeśli brakuje stron, zgłoś to nauczycielowi. 

2. Sprawdzian składa się z 27 zadań. 

3. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 

4. Do niektórych zadań są podane 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 
możesz skorzystać. To, co w nim napiszesz,  

     nie będzie sprawdzane. 

                                                     Powodzenia! 
 

 

      
 
       KWIECIEŃ  2010 

 
 
 
 
 

      
        Czas pracy: 
          60 minut 
  (można przedłużyć – nie     

więcej niż o 30 minut) 
 
 
 
 

     Liczba punktów 
     do uzyskania: 40 
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Wycieczki 

Przeczytaj tekst i rozwiąż zadania: 1., 2., 3. i 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 1. 
Dokończ zdania. 
Biuro podróży, które organizuje wycieczki, nazywa się ___________________. 

Latem odbędzie się wycieczka do ______________________________. 

 
Zadanie 2. 
Zaznacz poprawną odpowiedź.  
Koszt wycieczki do Gdańska na osobę wynosi  
 A.       125 zł                   B.       240 zł                 C.       315 zł 
 
Zadanie 3. 
Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, a NIE, jeśli zdanie jest fałszywe. 
Na opłacenie wycieczki w Tatry za jedną osobę wystarczy 310 zł.  
                                                TAK                          NIE 
 
Zadanie 4. 
Oblicz, o ile droższa jest wycieczka do Gdańska od wycieczki do Olsztyna. 
Zapisz obliczenia i dokończ odpowiedź. 
 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 

Odpowiedź: Wycieczka do Gdańska jest droższa od wycieczki do Olsztyna  

                    o ________ zł. 

Wycieczki organizowane przez biuro podróży Globus  
 

Dokąd Termin Cena za osobę 

 Gdańsk   11 – 13 maja 2010 r.  240 zł 

 Olsztyn   25 czerwca 2010 r. 125 zł 

 Tatry    5 – 8 października 2010 r. 315 zł 
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Zadanie 5. 
Wycieczka do Olsztyna rozpocznie się o godzinie 6.00 rano, a zakończy się  
o godzinie 20.00. 
 

Zaznacz poprawną odpowiedź. 
Ile godzin będzie trwała wycieczka do Olsztyna? 
A.       10 
B.       14 
C.       26 

 
Zadanie 6. 
Wycieczka w Tatry rozpocznie się w pierwszy wtorek października. 

Zaznacz znakiem X w kalendarzu datę rozpoczęcia wycieczki. 

PAŹDZIERNIK 2010 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela 

     1  2  3 

 4  5  6  7  8  9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
 

Zadanie 7. 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 
Ile dni ma październik każdego roku? 
A.       Mniej niż w 2010 roku. 
B.       Więcej niż w 2010 roku. 
C.       Tyle samo co w 2010 roku. 
 

Zadanie 8. 
Dokończ zdania, wpisując nazwy przyrządów spośród następujących: 

                              lupa,    kompas,    lornetka,    wiatromierz. 

 
Do obserwacji zwierząt znajdujących się w dużej odległości służy ______________. 

Kierunki w terenie wyznacza się za pomocą ____________________. 
 

Zadanie 9. 
Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, a NIE, jeśli zdanie jest fałszywe. 
Wędrowanie bez nakrycia głowy w upalny, słoneczny dzień grozi udarem 
słonecznym. 

TAK                  NIE 
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Zadanie 10. 
Dokończ zdania, wpisując nazwy opadów spośród następujących:  
                                 śnieg,     deszcz,     grad,     mżawka. 
 

Opad w postaci dużych kropel wody to ______________________. 

Opad w postaci dużych bryłek lodu to ______________________. 
 

Zadanie 11. 
Opisz osobę, z którą chcesz pojechać na wycieczkę. 
Napisz co najmniej 5 linijek. 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Przeczytaj rozkład jazdy pociągów zamieszczony w tabeli.  
Rozwiąż zadania: 12., 13. i 14. 
 

Stacja Data 
Czas odjazdu 
i przyjazdu 

Czas podróży 

Warszawa Wschodnia 
Zakopane 

25.10.2010 
odjazd       10:10 
przyjazd    18:20 

8 godz. 10 min 

Warszawa Centralna 
Zakopane 

25.10.2010 
odjazd       08:15 
przyjazd    14:20 

6 godz. 05 min 

Warszawa Centralna 
Zakopane 

25.10.2010 
26.10.2010 

odjazd       20:15 
przyjazd    05:15 

9 godz. 

 

Zadanie 12. 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 
O godzinie 10:10 odjeżdża pociąg z 

A.       Zakopanego. 
B.       Warszawy Centralnej. 
C.       Warszawy Wschodniej. 
 

Zadanie 13. 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 
Czas podróży pociągiem z Warszawy Centralnej do Zakopanego będzie najkrótszy, 
jeśli pasażer wyjedzie o godzinie  

A.       08:15                     B.       14:20                 C.        20:15 
 

Zadanie 14. 
Odczytaj informacje z tabeli i dokończ zdanie. 

Dnia 26.10.2010 roku pociąg z Warszawy Centralnej przyjedzie do Zakopanego 

o godzinie __________. 

Zadanie 15. 
Pociąg do Zakopanego odjeżdża z Warszawy Centralnej o godzinie 08:15. 
Narysuj wskazówki na tarczy zegara tak, aby pokazywały godzinę odjazdu  
tego pociągu. 
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Zadanie 16.  
Jak zachowywać się podczas podróży pociągiem, żeby być bezpiecznym?  
Napisz jeden przykład. 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Zadanie 17. 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 
Informacji o wolnych noclegach należy szukać na stronie internetowej 

A.       www.sport.pl 
B.       www.teatr.pl 
C.       www.hotel.pl 
 

Zadanie 18. 
W schronisku Chatka Puchatka jest 15 pokoi, w każdym są  4 miejsca noclegowe. 
 

Oblicz, ile jest miejsc noclegowych w schronisku. 
Zapisz obliczenia. Uzupełnij odpowiedź. 

                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

 

Odpowiedź: W schronisku jest _________ miejsc noclegowych. 
 

Zadanie 19. 
W schronisku Krasnoludek jest wolnych 36 miejsc noclegowych.  
 

Napisz odpowiedź na pytanie. 
Czy w schronisku Krasnoludek wystarczy miejsc noclegowych dla 35 uczestników 
wycieczki? 
 
___________________________________________________________________ 
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Przeczytaj tekst i rozwiąż zadania: 20., 21. i 22. 
 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 20. 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 
Opisany w powyższym tekście szlak turystyczny znajduje się  
A.       nad morzem. 
B.       nad jeziorem. 
C.       w górach. 
 

Zadanie 21. 
Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, a NIE, jeśli zdanie jest fałszywe. 

Szlak turystyczny przez Dolinę Chochołowską prowadzi wzdłuż potoku. 
 TAK                 NIE 

 Grześ to nazwa schroniska.   
 TAK                 NIE 
 

Zadanie 22. 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 
Powyższy opis szlaku turystycznego znajdziesz w 
A.       Przewodniku po Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. 
B.       Przewodniku po Tatrzańskim Parku Narodowym. 
C.       Przewodniku po wybrzeżu Bałtyku. 

 
Zadanie 23. 
Zaznacz poprawną odpowiedź.  
Wyrażenie „wysokie skały” zawiera 
A.       porównanie. 
B.       przenośnię. 
C.       epitet. 
 

Zadanie 24. 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 
5 kilometrów to 
A.        50 metrów. 
B.        500 metrów. 
C.        5000 metrów. 

Przez Dolinę Chochołowską 
Piękny szlak w największej dolinie polskich Tatr wiedzie wzdłuż potoku, pomiędzy 
porośniętymi świerkowym borem wzgórzami i wysokimi skałami. Tylko dwa krótkie 
odcinki prowadzą pod górę, poza tym jest dość płasko. Po mniej więcej godzinnej 
wędrówce oczom turystów ukazuje się rozległa polana. Dochodząc do schroniska, 
mija się stare szałasy pasterskie. Nad schroniskiem wznoszą się szczyty Tatr 
Zachodnich: Grześ, Rakoń i Wołowiec. 
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Zadanie 25. 
Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, a NIE, jeśli zdanie jest fałszywe. 
Gdy uczestników górskiej wędrówki zaskoczy burza, powinni oni stanąć pod wysokim 
drzewem. 
                                                     TAK                 NIE 
 
Zapoznaj się z planem turystycznym części Tatrzańskiego Parku Narodowego. 
Rozwiąż zadanie 26. i 27. 
 

 
 
Objaśnienia znaków:         

       hotel               schronisko            ośrodek narciarski          atrakcje przyrodnicze 

 
Zadanie 26. 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 
Aby dojść z Kościeliska do Jaskini Mroźnej, należy udać się w kierunku 
A.        południowym. 
B.        zachodnim. 
C.        północnym. 
 

Zadanie 27 . 
Dokończ zdanie. 
 
Znakiem           oznaczono ____________________________. 

 
 

Kościelisko
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Brudnopis 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

 


