UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY
DATA URODZENIA UCZNIA

KOD UCZNIA

dzień miesiąc

miejsce
na naklejkę
z kodem

rok

SPRAWDZIAN PRÓBNYW SZÓSTEJ KLASIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
„Ferie zimowe w górach”
Informacje dla ucznia
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny brak zgłoś
nauczycielowi.
2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.
3. Wszystkie rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem.
4. Pisz czytelnie i starannie.
5. Gdy przy zadaniu jest taki znak
odpowiedź i zamaluj wybrany kwadrat, np.:

to wybierz jedną poprawną

A.
B.
C.
D.
6. Gdy się pomylisz, to otocz błąd kółkiem i zaznacz poprawną odpowiedź,
np.:
A.
B.
C.
D.
7. Gdy przy zadaniu jest taki znak
w miejscu kresek. Pomyłki przekreślaj.
8. Gdy przy zadaniu jest taki znak

to sam napisz odpowiedź
to musisz policzyć.

Obliczenia i wynik zapisz w miejscu kratek.
9. Ostatnia strona arkusza jest przeznaczona na brudnopis.
Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane.
10. Na wykonanie wszystkich zadań masz 60 minut (czas można przedłużyć –
nie więcej niż o 30 minut).
11. Za dobre rozwiązanie wszystkich zadań uzyskasz 40 punktów.
Powodzenia!
S-A7-PRÓBA

Przeczytaj tekst.
Tata z Elą i Tomkiem jadą na ferie zimowe do Zakopanego. W górach
będą
odpoczywać
do soboty.
Zimą
najlepsze
są
Ewa jest
chora. Boliod
ją poniedziałku
głowa i ucho. Ewa
ma katar
i wysoką
temperaturę.
zabawy
na
śniegu.
Tomek
lubi
jeździć
na
nartach,
a
Ela
na
sankach.
Ona musi iść do lekarza.
ZADANIE 1.
Zaznacz poprawną odpowiedź.
Tomek i Ela jadą do
A.

Warszawy.

B.

Częstochowy.

C.

Szczecina.

D.

Zakopanego.

ZADANIE 2.
Zaznacz poprawną odpowiedź.
Tomek i Ela jadą w góry
A.

jesienią.

B.

zimą.

C.

latem.

D.

wiosną.

ZADANIE 3.
Zaznacz poprawną odpowiedź.
Ile dni Ela i Tomek będą w górach?
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A.

2

B.

6

C.

7

D.

4

Przeczytaj tekst.
W tym roku Ela chce nauczyć się jeździć na nartach. W sklepie sportowym
tata kupił dla Eli narty za 374 zł, kijki za 25 zł, buty narciarskie za 85 zł i kurtkę
za 120 zł.

ZADANIE 4.
Zaznacz poprawną odpowiedź.
Co tata kupił dla Eli w sklepie sportowym?
a)
□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

b)

c)

d)

ZADANIE 5.
Oblicz, ile tata zapłacił za zakupy w sklepie sportowym.

Napisz odpowiedź pełnym zdaniem_______________________
____________________________________________________
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ZADANIE 6.
Popatrz na obrazki.

Godzina 18:30

Godzina 12:00

Godzina 8:00

Godzina 14:15

Godzina 10:00

Na podstawie przedstawionych obrazków uzupełnij plan dnia. Możesz wykorzystać
wyrażenia z ramki.
W południe
W nocy
Przed południem

Wieczorem
Po południu
Rano

1. Rano – pakowanie plecaka.
2. __________________________ - pieszy spacer w góry.
3. __________________________ - obiad w schronisku.
4. __________________________ - wyjazd kolejką górską.
5. __________________________ - oglądanie skoków narciarskich w telewizji.
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ZADANIE 7.
Popatrz na mapę Polski.

Warszawa

Zaznacz poprawną odpowiedź.
Zakopane leży na
A.

północy Polski.

B.

wschodzie Polski.

C.

zachodzie Polski.

D.

południu Polski.

ZADANIE 8.
Zaznacz poprawną odpowiedź.
W alfabetycznym spisie miast z powyższej mapy Zakopane
znajduje się na miejscu
A.

pierwszym.

B.

drugim.

C.

przedostatnim.

D.

ostatnim.
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ZADANIE 9.
Popatrz na mapę pogody w Polsce.
WTOREK

.
Zaznacz poprawną odpowiedź.
Jaka pogoda była we wtorek w Zakopanem?
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We wtorek w Zakopanem padał deszcz.

□ TAK

□ NIE

We wtorek w Zakopanem padał śnieg.

□ TAK

□ NIE

We wtorek w Zakopanem świeciło słońce.

□ TAK

□ NIE

We wtorek w Zakopanem był wiatr.

□ TAK

□ NIE

We Wtorek w Zakopanem temperatura wynosiła – 3oC.

□ TAK

□ NIE

ZADANIE 10.
Przeczytaj tekst.
Ela, Tomek i tata pojadą kolejką górską.
CENY BILETÓW:
Bilet normalny (dla dorosłych) – 14,50 zł
Bilet ulgowy (dla dzieci) – 7,20 zł

W kasie tata kupił bilety dla wszystkich.
Oblicz, ile tata zapłacił za bilety.

Napisz odpowiedź pełnym zdaniem._______________________
____________________________________________________

ZADANIE 11.
Przeczytaj tekst.
W kasie kolejki górskiej we wrześniu sprzedano 3200 biletów,
w październiku 2100 biletów, w listopadzie 2000 biletów,
w grudniu 4200 biletów, a w styczniu 5300 biletów.

Na podstawie przeczytanego tekstu uzupełnij tabelę.
miesiąc

IX

liczba sprzedanych
biletów

3200

X

XI

XII
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ZADANIE 12.
Ela zatelefonowała do mamy.
Ułóż rozmowę między Elą a mamą. Możesz wykorzystać wyrażenia
z ramki.

Dobry wieczór, córeczko!
Pada śnieg i jest zimno.
Nie, do domu wracamy w sobotę.
Tak, Tomek pomagał mi lepić kule.
Dzisiaj byłam na wycieczce w górach.

Mama

Halo, mama?
Ela

..................................................
Co dzisiaj robiłaś?

Mama
.................................................................
.........

Ela
Jaka jest pogoda?

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

Mama

Ela
Na pewno lepiłaś bałwana.

..................................................................
Ela
Czy, w piątek wracacie do domu?

Ela
8

Mama

ZADANIE 13.
Przeczytaj tekst.
Tomek pisze kartkę z pozdrowieniami do babci i dziadka. Babcia i dziadek
(Maria i Stefan Nowakowie) mieszkają w Łodzi przy ulicy Kolorowej 2/15
(kod pocztowy 30-212).
Napisz w imieniu Tomka tę kartkę.

Zadanie 14.
Zaznacz poprawną odpowiedź.
Informacje na temat Tatr na pewno znajdziesz w
A.

słowniku ortograficznym.

B.

przewodniku tatrzańskim.

C.

encyklopedii przyrody.

D.

poradniku dla narciarzy.

Zadanie 14.
Zaznacz poprawną odpowiedź.
Tatrzański Park Narodowy powstał w 1954 roku. Była to
A.

pierwsza połowa XX wieku.

B.

druga połowa XIX wieku.

C.

pierwsza połowa XIX wieku.

D.

druga połowa XX wieku.
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Brudnopis
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