
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czas pracy: 
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SPRAWDZIAN 

W SZÓSTEJ KLASIE 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

„Pory roku” 
 
    Instrukcja dla ucznia 

 
1. Sprawd�, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 8 stron. 

Ewentualny brak stron lub inne usterki zgło� nauczycielowi. 

2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i dat� 
urodzenia. 

3. Czytaj uwa�nie wszystkie teksty i zadania. 

4. Rozwi�zania zapisuj długopisem albo piórem z czarnym   
lub granatowym tuszem/atramentem.  
Nie u�ywaj korektora.  

5. W zadaniach od 1. do 20. s� podane cztery odpowiedzi:   
A, B, C, D. Odpowiada im nast�puj�cy układ kratek 
na karcie odpowiedzi:  

7. Staraj si� nie popełnia� bł�dów przy zaznaczaniu odpowiedzi, 
      ale je�li si� pomylisz,  
      bł�dne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inn� odpowied�. 
 

WPISUJE UCZE� 

   
   

 

KOD UCZNIA 
        

 

DATA URODZENIA UCZNIA 

dzie� miesi�c rok 

8. Rozwi�zania zada� od 21. do 25. zapisz czytelnie                      
i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki 
przekre�laj. 

9. Ostatnia strona arkusza jest przeznaczona na brudnopis.  
      Zapisy w brudnopisie nie b�d� sprawdzane. 
 
           Powodzenia! 

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ 
NADZORUJ�CY 

dysleksja 

miejsce 
na naklejk� 

z kodem 

 
KWIECIE� 2002 

6. Wybierz tylko jedn� odpowied� i zamaluj kratk� z odpowiadaj�c� 
jej liter� – np. gdy wybrałe� odpowied� „A”: 

 

A B C D 

  
B C 

 
B 

 
C  D 
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Ziemia kr��y wokół Sło�ca po drodze zwanej orbit�. Pełny obieg Ziemi 
trwa jeden rok. W czasie tego ruchu o� ziemska jest stale skierowana w stron� 
Gwiazdy Polarnej i nachylona do 
płaszczyzny orbity pod k�tem około 
67°. Wyst�powanie pór roku jest 
wła�nie skutkiem tego nachylenia, 
poniewa� w czasie ruchu Ziemi po 
orbicie ró�ne obszary kuli ziemskiej 
s� mocniej lub słabiej nasło-
neczniane. Przez pół roku bardziej 
nasłoneczniona jest półkula pół-
nocna, a przez nast�pne pół roku – 
półkula południowa. Gdy na półkuli 
północnej zwierz�ta szykuj� si� do 
zimy, na południowej ptaki zaczy-
naj� zakłada� gniazda. 
 
1. Ile czasu potrzebuje Ziemia, by okr��y� Sło�ce? 
A.  pół roku, B.  trzy miesi�ce, C.  jeden rok, D.  jeden dzie�. 
 
2. K�t nachylenia osi ziemskiej do płaszczyzny orbity Ziemi jest k�tem: 
A.  pełnym, B.  rozwartym, C.  prostym, D.  ostrym. 
 
3. Je�li na półkuli północnej trwa jesie�, to na półkuli południowej: 
A.  ko�czy si� jesie�, 
B.  jest wiosna, 
C.  zaczyna si� zima, 
D.  jest lato. 
 
4. Odkrycie, �e Ziemia kr��y wokół Sło�ca, zawdzi�czamy:  
A.  Krzysztofowi Kolumbowi, 
B.  Mikołajowi Kopernikowi, 
C.  Ferdynandowi Magellanowi, 
D.  Janowi Gutenbergowi. 

 
 

           Staro�ytni Grecy wierzyli, �e pory roku zmieniaj� si� za spraw� bogini 
urodzaju Demeter.  

Pewnego razu władca podziemnego Tartaru Hades porwał Kor� - córk� 
Demeter. Zrozpaczona bogini rzuciła kl�tw� na ziemi�, by ta nie rodziła wi�cej 
plonów, nie złociła si� urodzajem. Zeus zgodził si� wi�c, by Kora dwie trzecie 
roku sp�dzała u swej matki, za� jedn� trzeci� roku u Hadesa, jako Persefona - 
pani podziemnego królestwa. Uszcz��liwiona Demeter zdj�ła kl�tw� z ziemi. Od 
tego czasu co roku na wiosn� Demeter stroi ziemi� w radosne szaty na 
powitanie swej córki, a pó	n� jesieni�, gdy si� rozstaj�, płacze deszczem nad 
swym matczynym losem. 
 
5. Według Greków wiosna nadchodziła wraz z powrotem na ziemi�: 
A.  Demeter, B.  Hadesa, C.  Zeusa, D.  Kory. 

wiosna zima 

jesie� lato 
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6. Jaka pora roku od pocz�tku do ko�ca przemijała na ziemi, gdy Persefona 
przebywała w Tartarze? 
A.  lato, 
B.  jesie�, 
C.  zima, 
D.  wiosna. 
 
7. Po któr� ksi��k� si�gniesz, chc�c dowiedzie� si� o jeszcze innych wierzeniach 
staro�ytnych Greków? 
A.  „Mitologia”, 
B.  „Ba�nie i legendy”, 
C.  „Astronomia”, 
D.  „Klimaty Ziemi”. 

 
 
Kronika olszty�ska 

(fragmenty) 

(1)      Gdy trzcina zaczyna płowie�, 
a �oł�d	 wi�kszy w d�browie, 
znak, �e lata złote nogi 
ju� si� szykuj� do drogi. 

 

(2)      Lato, jak�e ci� ubłaga�? 
pro�b� jak�? łkaniem jakim? 
Tak ci pilno pój�� i zabra� 
w walizce ziele� i ptaki? 

 
(3)      Ptaków tyle. Zieleni tyle. 

Lato, zaczekaj chwil�. 
K. I. Gałczy�ski 

 

8. Osoba mówi�ca w wierszu: 
A.  Niecierpliwie oczekuje ko�ca lata. 
B.  Chciałaby, �eby lato dłu�ej trwało. 
C.  Szykuje si� do wakacyjnej podró�y. 
D.  Opisuje pi�kno pocz�tku lata. 
 
9. W których zwrotkach osoba mówi�ca w wierszu zwraca si� 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 odchodz�cego lata? 
A.  du�o zieleni, ptaki i sło�ce, 
B.  powrót z wakacyjnej wyprawy, 
C.  kolor trzciny i wielko�� �oł�dzi, 
D.  pytania i błagalne pro�by. 
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11. Jak powiedzie�: latem, w lecie czy w lato? 
By upewni� si�, które formy wyrazu lato s� prawidłowe, si�gniesz do słownika: 
A.  ortograficznego,  
B.  wyrazów bliskoznacznych, 
C.  wyrazów obcych, 
D.  poprawnej polszczyzny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Zacz�ło pada� za pi�tna�cie dziewi�ta wieczorem i padało do wpół do ósmej 
rano nast�pnego dnia. Ile czasu padał deszcz? 
A.  11 godz. 45 min  
B.  10 godz. 15 min 
C.  10 godz. 45 min 
D.  11 godz. 15 min 

 
 
Bociany przyleciały do swojego starego gniazda 5 kwietnia. Po 140 dniach 

znów odleciały do ciepłych krajów.  
 
14. Bociany odleciały w: 
A.  pierwszej połowie wrze�nia,  
B.  pierwszej połowie sierpnia, 
C.  drugiej połowie wrze�nia, 
D.  drugiej połowie sierpnia. 
  
15. Malwina kupiła pod koniec maja pierwsze czere�nie. Za 20 dekagramów 
zapłaciła 1,60 zł. W czerwcu czere�nie były ju� dwa razy ta�sze. Ile kosztował 
1 kilogram czere�ni w czerwcu? 
A.  8 zł 
B.  0,8 zł 
C.  4 zł 
D.  0,4 zł 
 
 

  
12. Od zachodu nadci�ga nad Polsk� gruba 
warstwa chmur deszczowych. Najwcze�niej 
zachmurzy si� w: 
A.  Zielonej Górze,  
B.  Krakowie,  
C.  Lublinie, 
D.  Gda�sku. 
 

 
 
 
 
 °°°° Zielona Góra 

°°°°Gda�sk 

°°°° Kraków 

°°°°Lublin 
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16. Jesieni� �wistak gromadzi pod skór� zapas tłuszczu na zim�, powi�kszaj�c a� 

o 
3
2  mas� swego ciała. Na pocz�tku lata �wistak wa�ył 3 kg. Ile kilogramów b�dzie 

wa�ył tu� przed zapadni�ciem w sen zimowy? 

A.  2 

B.  5 

C.  4
2
1  

D.  3
3
2  

 
Pewnego dnia w Letniewie przeprowadzano pomiary temperatury 

powietrza. Zanotowane wyniki pomiarów przedstawiono na wykresie. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
17. Co ile godzin dokonywano pomiarów temperatury?  
A.  1 
B.  2 
C.  3 
D.  4 
 
18. Jaka temperatura była o godzinie szóstej po południu? 
A.  12°C 
B.  10°C 
C.  9°C 
D.  8°C 
 
19. Które zdanie jest prawdziwe? 
A.  O 800 i 2000 była taka sama temperatura.  
B.  O godzinie1000 było cieplej ni� o 2000.  
C.  12°C było o godzinie 1600. 
D.  16°C było o godzinie 1400. 
 
20. Jaka jest ró�nica mi�dzy najwy�sz� a najni�sz� temperatur� zanotowan� 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 
ró�nych miejscowo�ciach. Dopisz w górnej cz��ci tabelki brakuj�cy nagłówek. 
 

W niektórych latach minionego stulecia padły na terenie naszego kraju 
prawdziwe rekordy temperatur. W miejscowo�ci Prószków koło Opola 
zanotowano w roku 1921 temperatur� 40,2°C! Prawie tak samo gor�co było 
w 1959 roku w Ciechocinku. Termometry pokazały tam 39,6°C.  
Temperatur�  – 40,6°C zanotowano w 
ywcu w 1929 roku. Jeszcze zimniej było 
w 1940 roku w Siedlcach. Tam słupek rt�ci spadł do  – 41°C!  

Rekordy temperatur 

Miejscowo�� Rok  

   

   

   

   

 
 
22. W przeszło�ci zdarzały si� tak ostre zimy, �e prawie cały Bałtyk pokrywał si� 
lodem. Miało to miejsce mi�dzy innymi w latach 1322 i 1398. 
W którym to było wieku?  

Odpowied�: ................................................... 
 
23. Podczas mro�nej zimy uczniowie planowali urz�dzi� lodowisko na boisku 
szkolnym. Ma ono kształt prostok�ta o wymiarach 24 m i 35 m. Na ka�dy metr 
kwadratowy boiska uczniowie planowali wyla� 40 litrów wody. Woda miała by� 
dowo�ona cystern� o pojemno�ci 5000 litrów. 
 
Ile litrów wody uczniowie planowali wyla� na całe boisko? 
Ile najmniej razy musiałaby przyjecha� cysterna, aby 
przywie�� cał� potrzebn� wod�? 
 
Zapisuj wszystkie obliczenia. 
 
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 

35 m 

24 m 
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Odpowiedzi: 

Na całe boisko uczniowie planowali wyla� ................. litrów wody. 

Cysterna musiałaby przyjecha� najmniej ............... razy.  

 
24. Zwierz�ta maj� ró�ne sposoby na przetrwanie zimy. Wymie� dwa z nich.  
 
 
....................................................................................................................................................... 

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

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

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

 
25. Jest lato. Chcesz wysła� kartk� pocztow� do bliskiej Ci osoby, by przekaza�, 
gdzie i jak sp�dzasz wakacje. 
Napisz t� kartk� i poprawnie j� zaadresuj. 
 
Uwaga: Imiona, nazwisko i adres mog� by� zmy�lone. 
 
 

   

  

 

     

 

  
 
 
 
 

 

  
 

 

   

   

 
 
 
   –           
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      __________________________________________ 

      __________________________________________ 

      __________________________________________ 

      __________________________________________ 

      __________________________________________ 

      __________________________________________ 

      __________________________________________ 

 
 

 

1. 

2. 
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Brudnopis 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
 


