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UZUPEàNIA ZESPÓà
NADZORUJĄCY

dzieĔ miesiąc

miejsce
na naklejkĊ
z kodem

rok
dysleksja

SPRAWDZIAN
W SZÓSTEJ KLASIE
SZKOàY PODSTAWOWEJ
„Pory roku”

KWIECIEē 2002

Instrukcja dla ucznia
1. SprawdĨ, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 8 stron.
Ewentualny brak stron lub inne usterki zgáoĞ nauczycielowi.
2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i datĊ
urodzenia.
3. Czytaj uwaĪnie wszystkie teksty i zadania.
4. Rozwiązania zapisuj dáugopisem albo piórem z czarnym
lub granatowym tuszem/atramentem.
Nie uĪywaj korektora.
5. W zadaniach od 1. do 20. są podane cztery odpowiedzi:
A, B, C, D. Odpowiada im nastĊpujący ukáad kratek
na karcie odpowiedzi:
A

B

C

Czas pracy:
60 minut
Liczba punktów
do uzyskania: 40

D

6. Wybierz tylko jedną odpowiedĨ i zamaluj kratkĊ z odpowiadającą
jej literą – np. gdy wybraáeĞ odpowiedĨ „A”:
B

C

D

7. Staraj siĊ nie popeániaü báĊdów przy zaznaczaniu odpowiedzi,
ale jeĞli siĊ pomylisz,
báĊdne zaznaczenie otocz kóákiem i zaznacz inną odpowiedĨ.

B

C

8. Rozwiązania zadaĔ od 21. do 25. zapisz czytelnie
i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyáki
przekreĞlaj.
9. Ostatnia strona arkusza jest przeznaczona na brudnopis.
Zapisy w brudnopisie nie bĊdą sprawdzane.
S-A1-021

Powodzenia!
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Ziemia krąĪy wokóá SáoĔca po drodze zwanej orbitą. Peány obieg Ziemi
trwa jeden rok. W czasie tego ruchu oĞ ziemska jest stale skierowana w stronĊ
Gwiazdy Polarnej i nachylona do
páaszczyzny orbity pod kątem okoáo
67°. WystĊpowanie pór roku jest
wáaĞnie skutkiem tego nachylenia,
poniewaĪ w czasie ruchu Ziemi po
zima
wiosna
orbicie róĪne obszary kuli ziemskiej
są mocniej lub sáabiej nasáoneczniane. Przez póá roku bardziej
jesieĔ
lato
nasáoneczniona jest póákula póánocna, a przez nastĊpne póá roku –
póákula poáudniowa. Gdy na póákuli
póánocnej zwierzĊta szykują siĊ do
zimy, na poáudniowej ptaki zaczynają zakáadaü gniazda.

1. Ile czasu potrzebuje Ziemia, by okrąĪyü SáoĔce?
A. póá roku,
B. trzy miesiące,
C. jeden rok,

D. jeden dzieĔ.

2. Kąt nachylenia osi ziemskiej do páaszczyzny orbity Ziemi jest kątem:
A. peánym,
B. rozwartym,
C. prostym,
D. ostrym.
3. JeĞli na póákuli póánocnej trwa jesieĔ, to na póákuli poáudniowej:
A. koĔczy siĊ jesieĔ,
B. jest wiosna,
C. zaczyna siĊ zima,
D. jest lato.
4. Odkrycie, Īe Ziemia krąĪy wokóá SáoĔca, zawdziĊczamy:
A. Krzysztofowi Kolumbowi,
B. Mikoáajowi Kopernikowi,
C. Ferdynandowi Magellanowi,
D. Janowi Gutenbergowi.
StaroĪytni Grecy wierzyli, Īe pory roku zmieniają siĊ za sprawą bogini
urodzaju Demeter.
Pewnego razu wáadca podziemnego Tartaru Hades porwaá KorĊ - córkĊ
Demeter. Zrozpaczona bogini rzuciáa klątwĊ na ziemiĊ, by ta nie rodziáa wiĊcej
plonów, nie záociáa siĊ urodzajem. Zeus zgodziá siĊ wiĊc, by Kora dwie trzecie
roku spĊdzaáa u swej matki, zaĞ jedną trzecią roku u Hadesa, jako Persefona pani podziemnego królestwa. UszczĊĞliwiona Demeter zdjĊáa klątwĊ z ziemi. Od
tego czasu co roku na wiosnĊ Demeter stroi ziemiĊ w radosne szaty na
powitanie swej córki, a póĨną jesienią, gdy siĊ rozstają, páacze deszczem nad
swym matczynym losem.
5. Wedáug Greków wiosna nadchodziáa wraz z powrotem na ziemiĊ:
A. Demeter,
B. Hadesa,
C. Zeusa,
D. Kory.
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6. Jaka pora roku od początku do koĔca przemijaáa na ziemi, gdy Persefona
przebywaáa w Tartarze?
A. lato,
B. jesieĔ,
C. zima,
D. wiosna.
7. Po którą ksiąĪkĊ siĊgniesz, chcąc dowiedzieü siĊ o jeszcze innych wierzeniach
staroĪytnych Greków?
A. „Mitologia”,
B. „BaĞnie i legendy”,
C. „Astronomia”,
D. „Klimaty Ziemi”.

Kronika olsztyĔska
(fragmenty)

(1)

Gdy trzcina zaczyna páowieü,
a ĪoáądĨ wiĊkszy w dąbrowie,
znak, Īe lata záote nogi
juĪ siĊ szykują do drogi.

(2)

Lato, jakĪe ciĊ ubáagaü?
proĞbą jaką? ákaniem jakim?
Tak ci pilno pójĞü i zabraü
w walizce zieleĔ i ptaki?

(3)

Ptaków tyle. Zieleni tyle.
Lato, zaczekaj chwilĊ.
K. I. GaáczyĔski

8. Osoba mówiąca w wierszu:
A. Niecierpliwie oczekuje koĔca lata.
B. Chciaáaby, Īeby lato dáuĪej trwaáo.
C. Szykuje siĊ do wakacyjnej podróĪy.
D. Opisuje piĊkno początku lata.
9. W których zwrotkach osoba mówiąca w wierszu zwraca siĊ wprost do lata?
A. 1, 2 i 3
B. 2 i 3
C. 1 i 3
D. 1 i 2
10. Co w wierszu jest znakiem odchodzącego lata?
A. duĪo zieleni, ptaki i sáoĔce,
B. powrót z wakacyjnej wyprawy,
C. kolor trzciny i wielkoĞü ĪoáĊdzi,
D. pytania i báagalne proĞby.
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11. Jak powiedzieü: latem, w lecie czy w lato?
By upewniü siĊ, które formy wyrazu lato są prawidáowe, siĊgniesz do sáownika:
A. ortograficznego,
B. wyrazów bliskoznacznych,
C. wyrazów obcych,
D. poprawnej polszczyzny.

qGdaĔsk

q Zielona Góra

q
Lublin

q Kraków

12. Od zachodu nadciąga nad PolskĊ gruba
warstwa chmur deszczowych. NajwczeĞniej
zachmurzy siĊ w:
A. Zielonej Górze,
B. Krakowie,
C. Lublinie,
D. GdaĔsku.

13. ZaczĊáo padaü za piĊtnaĞcie dziewiąta wieczorem i padaáo do wpóá do ósmej
rano nastĊpnego dnia. Ile czasu padaá deszcz?
A. 11 godz. 45 min
B. 10 godz. 15 min
C. 10 godz. 45 min
D. 11 godz. 15 min

Bociany przyleciaáy do swojego starego gniazda 5 kwietnia. Po 140 dniach
znów odleciaáy do ciepáych krajów.
14. Bociany odleciaáy w:
A. pierwszej poáowie wrzeĞnia,
B. pierwszej poáowie sierpnia,
C. drugiej poáowie wrzeĞnia,
D. drugiej poáowie sierpnia.
15. Malwina kupiáa pod koniec maja pierwsze czereĞnie. Za 20 dekagramów
zapáaciáa 1,60 zá. W czerwcu czereĞnie byáy juĪ dwa razy taĔsze. Ile kosztowaá
1 kilogram czereĞni w czerwcu?
A. 8 zá
B. 0,8 zá
C. 4 zá
D. 0,4 zá
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16. Jesienią Ğwistak gromadzi pod skórą zapas táuszczu na zimĊ, powiĊkszając aĪ
o

2
3

masĊ swego ciaáa. Na początku lata Ğwistak waĪyá 3 kg. Ile kilogramów bĊdzie

waĪyá tuĪ przed zapadniĊciem w sen zimowy?
A. 2
B. 5
C. 4

1
2

D. 3

2
3

Pewnego dnia w Letniewie przeprowadzano pomiary temperatury
powietrza. Zanotowane wyniki pomiarów przedstawiono na wykresie.
[oC]
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17. Co ile godzin dokonywano pomiarów temperatury?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
18. Jaka temperatura byáa o godzinie szóstej po poáudniu?
A. 12°C
B. 10°C
C. 9°C
D. 8°C
19. Które zdanie jest prawdziwe?
A. O 800 i 2000 byáa taka sama temperatura.
B. O godzinie1000 byáo cieplej niĪ o 2000.
C. 12°C byáo o godzinie 1600.
D. 16°C byáo o godzinie 1400.
20. Jaka jest róĪnica miĊdzy najwyĪszą a najniĪszą temperaturą zanotowaną w tym
dniu?
A. 2°C
B. 4°C
C. 6°C
D. 8°C
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21. Przeczytaj tekst i zanotuj w tabelce dane o rekordowych temperaturach w
róĪnych miejscowoĞciach. Dopisz w górnej czĊĞci tabelki brakujący nagáówek.
W niektórych latach minionego stulecia padáy na terenie naszego kraju
prawdziwe rekordy temperatur. W miejscowoĞci Prószków koáo Opola
zanotowano w roku 1921 temperaturĊ 40,2°C! Prawie tak samo gorąco byáo
w 1959 roku w Ciechocinku. Termometry pokazaáy tam 39,6°C.
TemperaturĊ – 40,6°C zanotowano w ĩywcu w 1929 roku. Jeszcze zimniej byáo
w 1940 roku w Siedlcach. Tam sáupek rtĊci spadá do – 41°C!
Rekordy temperatur
MiejscowoĞü

Rok

22. W przeszáoĞci zdarzaáy siĊ tak ostre zimy, Īe prawie caáy Baátyk pokrywaá siĊ
lodem. Miaáo to miejsce miĊdzy innymi w latach 1322 i 1398.
W którym to byáo wieku?
OdpowiedĨ: ...................................................
23. Podczas mroĨnej zimy uczniowie planowali urządziü lodowisko na boisku
szkolnym. Ma ono ksztaát prostokąta o wymiarach 24 m i 35 m. Na kaĪdy metr
kwadratowy boiska uczniowie planowali wylaü 40 litrów wody. Woda miaáa byü
dowoĪona cysterną o pojemnoĞci 5000 litrów.
35 m
Ile litrów wody uczniowie planowali wylaü na caáe boisko?
Ile najmniej razy musiaáaby przyjechaü cysterna, aby
przywieĨü caáą potrzebną wodĊ?
Zapisuj wszystkie obliczenia.
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Odpowiedzi:
Na caáe boisko uczniowie planowali wylaü ................. litrów wody.
Cysterna musiaáaby przyjechaü najmniej ............... razy.

24. ZwierzĊta mają róĪne sposoby na przetrwanie zimy. WymieĔ dwa z nich.
1.
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

25. Jest lato. Chcesz wysáaü kartkĊ pocztową do bliskiej Ci osoby, by przekazaü,
gdzie i jak spĊdzasz wakacje.
Napisz tĊ kartkĊ i poprawnie ją zaadresuj.
Uwaga: Imiona, nazwisko i adres mogą byü zmyĞlone.

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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