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Przygoda

Tekst I

Przemęczony dzień się kończy,
Deszcz zacina bezlitośnie…
Nogi mamy coraz krótsze, 
góra coraz bardziej rośnie.

Chleba coraz mniej w plecaku,
Apetyty coraz lepsze,
A schronisko się ukryło
Na piętnastym kilometrze.

Tunel ścieżek wśród zieleni…
Ciekną z liści wielkie krople.
Choć jesteśmy przemoczeni,
jeszcze każdy lepiej moknie.

fragment wiersza Wincentego Fabera 

„Do schroniska”

Zadania od 1. do 5. odnoszą się do tekstu I.

Zadanie 1. Które z poniższych twierdzeń
jest prawdziwe?
A. To był słoneczny, ale mroźny dzień.
B. Świeciło słońce i nagle rozpętała się burza.
C. Wszystko było mokre, bo padał deszcz.
D. Niebo było zachmurzone, ale deszcz nie pa-
dał.

Zadanie 2. Jaką częścią mowy jest wyraz
„bezlitośnie”?
A. Czasownikiem.
B. Przysłówkiem.
C. Rzeczownikiem.
D. Przymiotnikiem.

Zadanie 3.W którym fragmencie mamy
przykład ożywienia?
A. Góra coraz bardziej rośnie.
B. Ciekną z liści wielkie krople.
C. Chleba coraz mniej w plecaku.
D. Jeszcze każdy lepiej moknie.

Zadanie 4. Podmiotem lirycznym w wier-
szu jest:
A. Schronisko górskie.
B. Grupa turystów.
C. Grupa taneczna.
D. Tunel ścieżek.

Zadanie 5. „Nogi mamy coraz krótsze” po-
nieważ:
A. Chcemy tańczyć w schronisku.
B. Jesteśmy wypoczęci po obiedzie.
C. Wchodzimy do schroniska. 
D. Jesteśmy zmęczeni wędrówką.

Zadanie 6. Obraz pt. „Morskie Oko” jest
A. Scenką rodzajową.
B. Sceną batalistyczną.
C. Portretem.
D. Pejzażem.

Zadanie 7. Przekonaj kolegę do obejrzenia
obrazu „Morskie Oko” w Muzeum Narodo-
wym.
.........………..............................................................

Tekst II

Mój brat otworzył tapczan i wyjął z niego pla-
stikową torbę. (…) Pokazywał mi teraz zgroma-
dzone na wyprawę rzeczy. Była to latarka, du-
ży kłębek sznurka, kreda, (…) świeczki, siatka na
motyle, stary garnek, gwizdek i maska Batma-
na. 

– Zamierzasz łapać motyle? – spytałem ostroż-
nie. Nie chciałem sprawić mu przykrości, ale
przynajmniej połowa z tych przedmiotów wy-
dawała mi się bezużyteczna. 

– Ryby! – powiedział z naciskiem Kuba. – My-
ślę, że ta siatka się do tego nadaje. I jeżeli głód
zajrzy nam w oczy…

Do tej pory łowiłem tylko raz, na wędkę, i zła-
pałem tylko czapkę Kuby, którą zwiał mu wiatr.
– Głodny człowiek jest zdolny do zdobywania
żywności w najbardziej przemyślny sposób
– przekonywał mnie żarliwie.

Próbowałem sobie przypomnieć ekwipunek
podróżników, o których słuchałem niedawno
w telewizji. Co prawda, zdobywali oni biegun
północny, a nie wybierali się do Afryki, ale wszę-
dzie trzeba coś jeść. 

Anna Onichimowska, „Gdzie jesteś tatusiu?”,

Warszawa 1998

Zadania od 8. do 9. odnoszą się do tekstu II.

Zadanie 8. Cytowany fragment jest:
A. Pismem urzędowym.
B. Tekstem literackim.
C. Tekstem popularnonaukowym.
D. Artykułem publicystycznym.

Zadanie 9. Do podręcznego bagażu chłopcy
powinni zabrać:
A. Ręcznik, mydło i pastę do zębów.
B. Narty, rower i flamastry.
C. Wazon na kwiaty, magnetofon, koło ratunkowe.
D. Komiks, maszynę do pisania, gąbkę.

Zadanie 10. „I jeżeli głód zajrzy nam w oczy…”
oznacza:
A. Jeżeli będziemy bardzo głodni.

B. Jeżeli czegoś się przestraszymy.
C. Jeżeli zobaczymy zjawę.
D. Jeżeli będziemy gotowali obiad.

Zadanie 11.W którym słowniku sprawdzisz,
jak prawidłowo powiedzieć: wiatr, wiater?
A. Wyrazów obcych.
B. Ortograficznym.
C. Poprawnej polszczyzny.
D. Wyrazów bliskoznacznych.

Zadanie 12. Czy siatka na motyle może słu-
żyć do łowienia ryb? W dwóch zdaniach przeko-
naj o tym brata Kuby.
………………………...................................................................
..................................................................................................
............................................................................................

Zadanie 13. Który z przyrządów warto za-
brać na pieszą wędrówkę, aby nie stracić orien-
tacji w terenie?
A. Zegarek.
B. Kompas.
C. Termometr.
D. Latarkę.

Zadanie 14. Uzupełnij zdanie.
Zakopane jest największym ośrodkiem miej-
skim położonym w bezpośrednim otoczeniu
…………… – gór na pograniczu Polski i Słowacji.

Zadanie 15. Tatrzański Park Narodowy
zajmuje ogólną powierzchnię 21164 ha, w tym
58% objęte jest ścisłą ochroną, 28,8% ochroną
częściową, a 13,2% – ochroną krajobrazową. Ile
hektarów Tatrzańskiego Parku Narodowego jest
pod ścisłą ochroną?
A. 12275,12 ha B. 6095,235 ha
C. 2793,648 ha D. 8888,88 ha

Zadanie 16. Klasa VI a i VI b postanowiły po-
jechać na trzydniową wycieczkę na Mazury za 
210 zł od osoby. Przed wyjazdem okazało się, że
cena wzrosła o z powodu podwyżek cen paliwa.
Jaki będzie całkowity koszt wycieczki od osoby
po podwyżce?
A. 30 zł B. 180 zł 
C. 3 zł D. 240 zł

Zadanie 17. Wyciąg narciarski Kolej Duża
o długości 1500 m przewozi 3000 osób na godzi-
nę. Ile osób średnio korzysta z wyciągu co mi-
nutę?
A. 300 osób B. 50 osób
C. 2 osoby D. 30 osób

Zadanie 18. Czarny Staw Gąsienicowy, pią-
ty co do wielkości w Tatrach, leży na wysokości
1620 m n.p.m., ma 17,79 ha powierzchni i głębo-
kości 51 m. Jaka jest powierzchnia stawu w arach?
A. 177,9 a B. 1779 a
C. 1,779 a D. 0,1779 a

Zadanie 19.W kopalni Soli w Wieliczce w mie-
siącach X, XI, XII obowiązuje 20% zniżki od po-
danych cen biletów. Ile zapłaci rodzina Wiśniew-
skich za bilet rodzinny, który kosztuje 118 zł, gdy
pojedzie do kopalni soli w grudniu?
A.  23,6 zł B. 2,36 zł
C. 94,4 zł D. 141,6 zł

Zadanie 20. Państwo Nowakowie, space-
rując po lesie, spotkali kilku chłopców, którzy
poprosili ich o wskazanie drogi do leśniczów-
ki. Pan Nowak odpowiedział im tak: „Musicie
obrócić się w prawo o mniejszy z kątów, jaki
utworzą wskazówki zegara o godzinie 17.10
i pójść prosto”. O jaki kąt muszą się obrócić
chłopcy?
A. 150 B. 300

C. 600 D. 900

Zadanie 21. Klasy VI wybrały się na spacer
do pobliskiego lasu, którego odległość od szko-
ły na mapie w skali 1: 150 wynosi 4 cm. Jaka jest
odległość w terenie między szkołą a lasem?
A. 6 m B. 6000 m
C. 60 m D. 0,6 m

Zadanie 22. Rodzina Kowalskich wybrała się
w sobotę na dwuipółgodzinną pieszą wędrów-
kę po okolicy. O której godzinie wyszli z domu,
jeśli wrócili kwadrans po piętnastej?
A. o 13.45 B. o 12.15
C. o 12.45 D. o 13.15

Zadanie 23. Kasia na sobotni piknik kupiła 
5 soków w prostopadłościennych kartonach 
o wymiarach 12,5 cm x 8 cm x 15 cm. Ile litrów
napoju kupiła Kasia?
A. 15 l B. 1,5 l
C. 75 l D. 7,5 l

Zadanie 24. W lipcu ośmioosobowa rodzina
wynajęła domek w górach. Na podstawie cenni-
ka oblicz, jaki był koszt wyjazdu na pięć dni od
osoby. Zapisz obliczenia.

Odpowiedź:
..........................................................................

Zadanie 25. Rodzina Pawlaków wybrała się
na czterodniowy spływ kajakowy szlakiem rze-
ki Czarna Hańcza, którego długość wynosi 98 km.
Pierwszego dnia przepłynęli o połowę więcej niż
drugiego dnia, a trzeciego dnia o 8 km więcej niż
drugiego. Ostatniego dnia przepłynęli tyle samo
co drugiego dnia. 
Oblicz, ile kilometrów rodzina Pawlaków poko-
nywała każdego dnia.
Odpowiedź:
..............................................................................

Zadanie 26. Wyobraź sobie, że jesteś dzien-
nikarzem szkolnej gazetki. Twoim zadaniem jest
przeprowadzenie wywiadu z braćmi, którzy pla-
nują wyprawę do Afryki. 
W wywiadzie musisz zadać przynajmniej czte-
ry pytania. 
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11 

Cennik wynajęcia domku w górach 
Pobyt w sezonie  

(styczeń, luty, marzec, 
weekend majowy, święta, 

sylwester) 

420 zł / doba  
za cały domek 

Pobyt w sezonie  
(lipiec, marzec, weekend 

czerwcowy) 

330zł / doba  
za cały domek 

Pobyt w sezonie (sierpień) 
360zł / doba  

za cały domek 
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Szóstoklasiści!Sprawdzian już we wtorek,8 kwietnia. Rozwiąż test przygotowany przez naszych ekspertów 
i sprawdź,co jeszcze musisz powtórzyć. To już ostatni dzwonek. Trzymamy kciuki!

Sprawdzian szóstoklasisty

Jan Nepomucen Głowacki,Morskie Oko

Do zadania 6. i 7.
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Schemat odpowiedzi

Klucz odpowiedzi do zadañ zamkniêtych zestawu pt. „Przygoda”  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 13. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 

C B A B D D B A A C B A D B B C D A C D

Numer 

zadania 
Kryteria i zasady przyznawania punktów  Liczba 

punktów 

Za wyra¿enie zachêty 0 – 1 
7

Za sformu³owanie przekonywuj¹ cego argumentu  0 – 1 

Za napisanie dwóch zdañ na temat 0 – 1 
12

Za sformu³owanie odpowiedniego argumentu.  0 – 1 

14 Wpisanie poprawnej odpowiedzi: Tatr 0 – 1 

I. Ustalenie sposobu rozwi¹ zania zadania  
330 z³ ÷ 8 × 5 

0 – 1 

II. Obliczenie kosztu wyjazdu na piêæ dni od osoby  
330 z³ ÷ 8 × 5=41,25 z³ × 5 = 206,25 z³  

0 – 1 
24

III. Zapisanie prawid³owej odpowiedzi wynikaj¹ cej z wykonanych obliczeñ  
i treœci zadania. 

0 – 1 

I. Ustalenie sposobu rozwi¹ zania zadania  
np.: 
x + 0,5 x – iloœæ kilometrów, jak¹  rodzina przep³ynê³a I dnia  
x – iloœæ kilometrów, jak¹  rodzina przep³ ynê³a II dnia 
x + 8 – iloœæ kilometrów, jak¹  rodzina przep³ynê³a III dnia  
x – iloœæ kilometrów, jak¹  rodzina przep³ynê³a IV dnia

0 – 1 

II. Poprawne zapisanie zale¿noœci pozwalaj¹ cej obliczyæ iloœæ kilometrów, 
jak¹  przep³ynê³a rodzina Pawlaków drugiego  dnia 
x + x + 0,5x + x + 8 + x = 98 

0 – 1 

III. Poprawne obliczenie iloœci kilometrów, jak¹  przep³ynê³a rodzina 
Pawlaków drugiego dnia  
x = 20  

0 – 1 

IV. Wyznaczenie iloœci kilometrów jak¹  przep³ynê³a rodzina Pawlaków 
pierwszego, trzeciego i czwartego dnia 
x + 0,5 x=20 + 10 = 30
x + 8 = 20 + 8 = 28  
x = 20

0 – 1 

25

V. Zapisanie prawid³owej odpowiedzi wynikaj¹ cej z wykonanych obliczeñ  
i treœci zadania. 
I dzieñ – 30 km 
II dzieñ – 20 km 
III dzieñ – 28 km 
IV dzieñ – 20 km

0 – 1 

I. Realizacja tematu 
Uczeñ podj¹ ³ temat, pisze wywiad

0 – 1 

II. Forma  
Wybrana przez ucznia forma jest konsekwentnie prowadzona przez ca³y wywiad

0 – 1 

III. Kompozycja 
Wywiad jest prowadzony ze œwiadomoœci¹  celu i poprawny kompozycyjnie

0 – 1 

IV. Dobór œrodków jêzykowych 
Wystêpuje bogate s³ownictwo, trafne okreœlenia, zwroty, zró¿nicowana sk³adnia 
itp. Dobór œrodków jêzykowych jest celowy  

0 – 1 

V. Poprawnoœæ jêzykowa 
Uczeñ przestrzega norm gramatycznych                 Dopuszcza siê dwa b³êdy jêzykowe.

0 – 1 

VI. Poprawnoœæ ortograficzna  
Uczeñ przestrzega norm ortograficznych         Dopuszcza siê dwa b³êdy ortograficzne.

Uczeñ z dysleksj¹ : tworzy tekst komunikatywny mimo b³êdów jêzykowych.
0 – 1 

VII. Poprawnoœæ interpunkcyjna  
Uczeñ przestrzega norm interpunkcyjnych      Dopuszcza siê trzy b³êdy interpunkcyjne.

Uczeñ z dysleksj¹ :  zamyka myœli w obrêbie zdañ (bez wzglêdu na poprawnoœæ ich 
budowy), nie ma „potoku sk³adniowego”

0 – 1 

26

Uwaga: 
Za kryteria V, VI, VII przyznajemy punkty, jeœli tekst uc znia obejmuje przynajmniej osiem 
pe³nych linijek (dotyczy równie¿ uczniów z dysleksj¹ )

Kartoteka zestawu zadañ „Przygoda”  

Numer 
zadania 

Sprawdzana czynnoœæ 
Uczeñ: 

Liczba 
punktów 

Numer 
standardu 

Forma 
zadania 

1 odczytuje informacje z tekstu poetyckiego  1 1.1 WW 
2 rozumie pojêcia, pos³uguje siê wiedz¹  1 1.1, 5.1 WW 
3 rozpoznaje rodzaj œrodka stylistycznego  1 1.2 WW 
4 odczytuje informacje z tekstu, pos³uguje siê 

terminami 
1 1.1, 1.2 WW 

5 odczytuje sens przenoœny 1 1.2 WW 
6 odczytuje dzie³o sztuki, rozumie pojêcia zwi¹ zane 

z plastyk¹  
1 1.1, 1.2 WW 

7 zachêca do obejrzenia obrazu, argumentuje  2 2.2,3.4 KO 
8 wyszukuje i przetwarza informacje, pos³uguje siê 

poznanymi terminami 
1 1.1, 5.1 WW 

9 rozumie potrzebê stosowania zasad higieny  1 3.4 WW 
10 wyjaœnia znaczenie zwi¹ zku wyrazowego  1 5.8 WW 
11 wskazuje Ÿród³a informacji, pos³uguje siê nimi  1 4.1 WW 
12 stosuje odpowiednie argumenty  2 3.4 KO 
13 wybiera przyrz¹ d s³u¿¹ cy do nawigacji w terenie  1 5.2 WW 
14 rozpoznaje charakterystyczne cechy elementów 

œrodowiska 
1 3.6 KO 

15 oblicz procent z danej liczby  1 5.5 WW 
16 oblicza wielkoœæ zwiêkszon¹  o dany u³amek  1 5.5 WW 
17 wykonuje obliczenia dotycz¹ ce liczb  1 5.5 WW 
18 wykonuje obliczenia dotycz¹ ce powierzchni 1 5.3 WW 
19 oblicza wielkoœæ zmniejszon¹  o dany procent  1 5.5 WW 
20 wykonuje obliczenia dotycz¹ ce k¹ tów  1 5.5 WW 
21 wykonuje obliczenia z wykorzystaniem skali  1 5.3 WW 
22 wykonuje obliczenia dotycz¹ ce czasu  1 5.3 WW 
23 wykonuje obliczenia dotycz¹ ce objêtoœci  1 5.3 WW 

I. ustala sposób rozwi¹ zania zadania  1 3.8 
II. wykonuje obliczenia dotycz¹ ce pieniêdzy 1 5.3 
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III. analizuje otrzymane wyniki 1 3.9 

RO 

I. ustala sposób rozwi¹ zania zadania  1 3.8 
II. ustala sposób rozwi¹ zania zadania  1 3.8 
III. wykonuje obliczenia dotycz¹ ce d³ugoœci  1 5.3 
IV. wykonuje obliczenia dotycz¹ ce d³ugoœci  1 5.3 

25 

V. analizuje otrzymane wyniki  1 3.9 

RO 

poprawnie komponuje swój wywiad  1 2.3 
stosuje formê wywiadu (pytania i odpowiedzi)  1 2.1 

dobiera œrodki jêzykowe  2 2.3 

przestrzega norm ortograficznych  1 2.3 
przestrzega norm interpunkcyjnych  1 2.3 
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stosuje odpowiedni zapis  1 2.5 

RO 

Partner radiowy

Wiemy jak się denerwujecie – ten
sprawdzian mamy już za sobą. Pa-
miętamy związane z nim emocje,dla-
tego dzisiaj chcieliśmy Wam powie-
dzieć, że myślami jesteśmy z Wami. 
Macie jeszcze kilka dni na ostatnie
zadania, trening zdobytych umiejęt-
ności – wykorzystajcie ten czas. Z my-
ślą o uatrakcyjnieniu powtórek przy-

gotowaliśmy garść zadań matematycz-
nych. Pobawcie się, odszyfrujcie uło-
żone dla Was życzenia. Na pewno po-
mogą. Są szczere.

Szóstoklasiści! Życzymy Wam
otwartych głów, świetnych pomysłów,
dobrego humoru i szybkiej myśli na
sprawdzianie. Połamcie pióra!!! 

GIMNAZJALIŚCI

Drodzy Koleżanki i Koledzy! 

1. Ustaw wagoniki w odpowiedniej kolejności -
wykonaj najpierw obliczenia procentowe.

2. Pokoloruj obszary z ułamkami większymi od i jednocześnie nie wię-
kszymi od .

4

3 3

1

3. Krzyżówka z hasłem.
Rozwiąż krzyżówkę, a następnie litery z zaznaczonych pól wpisz w odpowiednie miejsca – otrzymasz ostatnią część

życzeń.
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POZIOMO
1. Wynik dodawania
2. Czworokąt, który ma dwie pary

boków równoległych
5. Czworokąt, którego wszystkie

boki są równej długości.
6. Wynik mnożenia.
8. Najdłuższa cięciwa.
9. Inaczej  1 dm3.

10. Ramiona tego kąta są
prostopadłe.
12. Odcinek, który łączy dwa

wierzchołki wielokąta, a nie jest
jego bokiem.

14. Ramiona tego kąta tworzą
prostą.
15. Wielokąt, którego suma miar

katów wewnętrznych jest równa
360o.

16. Odcinek łączący dwa punkty
okręgu.

PIONOWO
1. Prostopadłościan, którego

wszystkie ściany są kwadratami.
2. Boki nierównoległe trapezu.
3. Prostokąt, którego wszystkie

boki są równej długości.
4. Ułamek o mianowniku 100.
7. Odcinek łączący środek okręgu 

z dowolnym punktem okręgu.
11. Trójkąt, którego wszystkie boki

mają tę samą długość.
13. Wynik odejmowania.

Zaszyfrowane życzenia dla szóstoklasistów przygotowały  uczennice
Gimnazjum nr 21 w Krakowie: Justyna Berlińska i Ilona Biczewska  pod
kierunkiem nauczyciela matematyki Urszuli Sawickiej – Patrzałek

Rozwiązanie

SAMYCH 40 NA SPRAWDZIANIE

TEST PRZYGOTOWAŁY:

DANUTA KOŻUSZKO I BEATA ZAWADKA


