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Sprawdzian szóstoklasisty
Szóstoklasisto! Sprawdzian już za miesiąc. Rozwiąż próbny test przygotowany przez naszych ekspertów
i sprawdź, czego się jeszcze musisz nauczyć. A już jutro w „Gazecie” kolejne zadania do powtórki
i przewodnik po gimnazjach. W środę płyta z ośmioma sprawdzianami oraz kursem szybkiego czytania

Wiosna
Zadania od 1. do 10. rozwiąż na podstawie
tekstu I.

Zwykle myśli się w ten sposób – ptaki odlatują jesienią, bo boją się zimy, bo uciekają przed
chłodem i niedostatkiem pożywienia. Ale można na to spojrzeć inaczej – ptaki przylatują wiosną, żeby skorzystać z wolnej przestrzeni oraz
wielkiej ilości pożywienia i dzięki temu wychować liczniejsze potomstwo.
W Polsce sezon wędrówki wiosennej otwierają już w lutym niektóre gatunki ptaków zimujących u nas. W kierunku terenów lęgowych
na dalekiej północy zaczynają odlatywać śnieguły, łabędzie krzykliwe i lodówki.
Natomiast pierwsze wędrowne skowronki
pojawiają się unas już wpołowie lutego. Włagodniejsze, bezśnieżne zimy także w tym miesiącu
mogą przybywać do nas najniecierpliwsze z żurawi. Intensywny przelot wielu gatunków rozpoczyna się wmarcu –najpierw odlatują (spędzające na naszym Wybrzeżu zimę) kaczki morskie,
aprzylatują raniuszki isikory zimujące wNiem-

Zadanie 1.

Autor tekstu, opisując wiosenne wędrówki ptaków, podaje informacje przede wszystkim o
A. przylotach ptaków.
B. przylotach i odlotach ptaków.
C. odlotach ptaków.
D. miejscach lęgowych ptaków.

Zadanie 2.
Które ptaki rozmnażają się na dalekiej północy?
A. Śnieguły i lodówki.
B. Żurawie i jaskółki.
C. Kaczki morskie i raniuszki.
D. Dziwonie i jerzyki.

Zadanie 3.
W jakim miesiącu do Polski wracają pierwsze ptaki?
A. W styczniu.
C. W marcu.
B. W lutym.
D. W kwietniu.

Zadanie 4.
Gdzie spędzają zimę raniuszki?
A. W Polsce.
B. W Ameryce Północnej.
C. W Europie Zachodniej.
D. Na Arktyce.

Zadanie 5.
Który cytat z tekstu świadczy o tym, że autor wykorzystał w tekście przysłowie?
A. „(…) ptaki odlatują jesienią, bo boją
się zimy (…)”
B. „(…) mogą przybywać do nas najniecierpliwsze z żurawi (…)”
C. „Gatunki wędrowne mają mniej naturalnych wrogów (…)”
D. „Pierwsza jaskółka, która nie czyni
wiosny (…)”

Zadanie 6.
Wiosną do Ameryki Północnej
A. przylatuje więcej ptaków, niż odlatuje jesienią.
B. wraca więcej niż połowa populacji ptaków.
C. wraca mniej niż połowa populacji ptaków.
D. przylatuje około stu milionów ptaków.

Zadanie 7.
Ptaki wędrowne mają mniej naturalnych
wrogów niż ptaki osiadłe, gdyż
A. na terenach, gdzie przebywają, jest krótka
noc.
B. wysiadują w gniazdach dużą liczbę jaj.
C. krótko przebywają na danym terenie.
D. kryją się w niedostępnych miejscach.

Zadanie 8.
Krainy północne są atrakcyjne dla ptaków
wędrownych przede wszystkim dlatego, że
A. występują tam ogromne ilości pożywienia.
B. zimy są tam łagodniejsze niż w Polsce.

czech albo Holandii. Pierwsza jaskółka, która nie
czyni wiosny, była widziana najwcześniej 14 marca. W ciągu marca i kwietnia powracają do naszego kraju prawie wszystkie ptaki lęgowe. Ostatnie
są strumieniówki, dziwonie, wilgi i jerzyki, które
docierają dopiero w maju. Do Polski od lutego do
czerwca przybywają przedstawiciele około dwustu gatunków, by unas wychować swe potomstwo.
W Ameryce Północnej jesienią podejmuje
wędrówkę około stu milionów ptaków blaszkodziobych – kaczek, gęsi, łabędzi i traczy – ale
z przelotem wiosennym powraca na północ już
tylko około czterdziestu milionów.
W krainach północnych w lecie pojawiają się
masowo owady – ich ilości są wielkie, ale tylko
przez kilka miesięcy w roku. To pojawianie się
i znikanie owadów widać wyraźnie już u nas, a na
dalekiej północy, w arktycznej tundrze, zjawisko
to ma wyjątkową skalę. W lipcu w ciągu kilku dni
wylęgają się i wychodzą z ukrycia miliardy owadów, które są do dyspozycji przylatujących wiosną
przybyszów. Na północy brak dużych, osiadłych
populacji ptaków, które byłyby w stanie wykorzystać w pełni „letnią nadwyżkę w produkcji
owadów”. Przecież żadna osiadła populacja nie
C. dni są tam dłuższe niż w Polsce.
D. nie ma tam żadnych drapieżników.

miałaby możliwości przetrwać zimy w lokalnych
warunkach. Wędrowne ptaki owadożerne na północy znajdują obfitość bardzo bogatego w białko pożywienia umożliwiającą wyżywienie się samemu i wykarmienie potomstwa.
Gatunki ptaków wędrownych mają mniej naturalnych wrogów, ponieważ przebywają na danym obszarze tylko przez pewien czas, a później
– znikają. Żaden drapieżnik nie będzie się specjalizował w polowaniu na zdobycz, której brakuje
przez pół roku. Ptaki wędrowne, odlatując, pozostawiałyby „swoich” drapieżców bez pożywienia.
Natomiast gatunki osiadłe mają swych stałych iwyspecjalizowanych prześladowców, dla których są
stałym źródłem pokarmu.
Latem na bardziej północnych szerokościach
geograficznych dni są dłuższe. Im dalej na północ ptak doleci, tym dłuższy dzień ma na zbieranie pokarmu, więc może zebrać więcej pożywienia i wykarmić liczniejsze potomstwo.
Wiosną przelot trwa krócej niż jesienią. Często jest to wyścig samców do najlepszych terenów lęgowych. Ten, który będzie pierwszy, zajmie miejsce, gdzie pokarmu jest najwięcej i gdzie
najlepiej można ukryć gniazdo. Ptak musi dotrzeć
C.

D.

Zadanie 10.
Ile tygodni najkrócej w ciągu roku może przebywać w podróży łozówka?
A. 26
B. 30
C. 35
D. 40
Zadania od 11. do 14. rozwiąż na podstawie
informacji z atlasu ptaków.
SIKORA BOGATKA

Cechy rozpoznawcze: pierś z czarną pręgą
pośrodku, biały policzek w czarnym otoczeniu.
Występowanie: wszędzie w lasach, ogrodach
i zieleni miejskiej, najczęstsza z wszystkich sikor.
Pożywienie: owady iich jaja, wzimie oleiste nasiona itłuszcze podawane wkarmniku. Jaja: 6-17, białe z rdzawymi kropkami. W zimie pozostaje; niekiedy wędruje. Długość ciała 14 cm, waga 18-21 g.
SIKORA MODRA

Cechy rozpoznawcze: pierś żółta, niebieska
czapeczka w białym otoczeniu. Występowanie:
wszędzie w lasach, parkach, sadach i alejach. Pożywienie: jak sikory bogatki. Jaja: 10-16, białe
z rdzawymi kropkami. Na zimę nie odlatuje. Długość ciała 11,8 cm, waga 10-12 g.
SIKORA CZUBATKA

Cechy rozpoznawcze: ostro zakończony czubek, czarny rysunek na policzku. Występowanie: w lasach iglastych. Pożywienie: owady i ich
jaja zbierane z drzew iglastych. Jaja: 5-11, białe
w brązowe plamki. W zimie pozostaje. Długość
ciała 12 cm, waga 10 g.
SIKORA CZARNOGŁÓWKA

Cechy rozpoznawcze: szara z czarną głową
i białym policzkiem. Występuje jedynie w niektórych okolicach kraju, w lasach mieszanych,
szczególnie tam, gdzie stoją nad wodami stare
wierzby. Pożywienie: owady i nasiona. Jaja: 7-9,
białe w czerwone plamki. Na okres zimy wędruje: przylot w kwietniu, odlot w październiku lub
listopadzie. Długość ciała 11,5-13 cm, waga 8-14 g.
NA PODSTAWIE: J. SOKOŁOWSKI, „PTAKI POLSKI”,
WARSZAWA 1988 I WIKIPEDII.

Zadanie 11.
Która fotografia przedstawia najczęściej występującą w Polsce sikorę?
A.
B.

Tekst autorstwa Tomasza Cofty, zaczerpnięty
z serwisu Ptaki portalu internetowego Polska.pl
(http://ptaki.polska.pl)

Zadania od 20. do 22. rozwiąż na podstawie
tekstu II.

Działka pana Nowaka ma kształt prostokąta
o długości 30 m i szerokości 20 m. Trawnik zajmuje 1/3 powierzchni działki, kwiaty 1/5, a na pozostałej części rosną warzywa.

Zadanie 9.
Wiosną przelot ptaków jest szybszy niż jesienią, ponieważ
A. ptaki mają więcej sił wiosną niż jesienią.
B. ptaki konkurują o terytoria.
C. ptaki boją się nagłych zmian pogody.
D. ptaki są bardzo wygłodzone.

do lęgowisk wdobrej kondycji, bo wciągu następnych dni musi znaleźć dobre miejsce do osiedlenia się i założenia gniazda. Samiec musi obronić
swoje terytorium przed rywalami i być na tyle
atrakcyjny, by przywabić samicę. Zaś samica niedługo po zakończeniu podróży musi złożyć (bogate w tłuszcze i białka) jaja. Ptaki, które dotarły
do lęgowisk wsłabej kondycji, mają znacznie mniejszą szansę na udane lęgi izdrowe, bezpiecznie odchowane potomstwo.
U łozówki (mniejszego od wróbla ptaszka zamieszkującego gęste zarośla) jesienna podróż
trwa 6-7 miesięcy (czyli 26-30 tygodni), zimowy
postój 8-10 tygodni, a wędrówka wiosenna 9-10
tygodni. Jesienią ptak szybko przelatuje z Polski do Afryki, w kilka dni pokonując Morze Śródziemne i rejony pustynne. Dotarłszy do bogatych żerowisk na południu Afryki, zmienia upierzenie, a następnie zbiera zapas tłuszczu na wiosenną wędrówkę, do której startuje w marcu,
a w pierwszej połowie maja jest znowu w Polsce.

Zadanie 20.
Zadanie 12.
Największą z wszystkich sikor jest sikora
A. bogatka.
C. czubatka.
B. modra.
D. czarnogłówka.

Zadanie 13.
Której sikory na pewno nie zobaczysz w czasie zimy w naturalnym środowisku?
A. Bogatki.
C. Czubatki.
B. Modrej.
D. Czarnogłówki.

Ile razy długość tej działki jest większa od jej
szerokości?
A. 0,5
B. 1,5
C. 10
D. 50

Zadanie 21.
Narysuj w skali 1:500 prostokąt o wymiarach
takich jak działka pana Nowaka
Zapisz obliczenia i wykonaj rysunek.

Zadanie 14.

Zadanie 22.

W lesie Jola znalazła skorupki jaj w kolorze
białym z rdzawymi kropkami. Oznacza to, że
w pobliżu swoje gniazdo miała sikora
A. bogatka lub czarnogłówka.
B. modra lub czubatka.
C. bogatka lub modra.
D. czubatka lub czarnogłówka.

Oblicz, ile m 2 ma powierzchnia tej części
działki, na której rosną warzywa?
Zapisz obliczenia.

Zadanie 15.
Ptaki ze względu na rozmnażanie należą do
zwierząt
A. żyworodnych.
C. jajorodnych.
B. stałocieplnych.
D. zmiennocieplnych.

Zadanie 16.
Które z podanych cech budowy ptaków pozwalają im odbywać długie wędrówki?
A. Skrzydła, płuca i worki powietrzne.
B. Łuski na nogach, dziób i pióra.
C. Oczy z powiekami, ogon i kości.
D. Sterówki w ogonie, pazury i mała głowa.

Zadanie 17.
Za miesiące wiosenne na półkuli północnej
uznaje się marzec, kwiecień, maj. Na półkuli południowej miesiące wiosenne są przesunięte
o pół roku. Które miesiące uznaje się za miesiące wiosenne na półkuli południowej?
A. Styczeń, luty, marzec.
B. Marzec, kwiecień, maj.
C. Czerwiec, lipiec, sierpień.
D. Wrzesień, październik, listopad.

Zadanie 18.
Pewnego dnia w marcu temperatura powietrza w południe wynosiła 15°C, a w nocy spadła
o 17°C. Jaka była temperatura w nocy?
A. 2°C
B. 32°C C. —2°C
D. —32°C

Zadanie 23. rozwiąż na podstawie tabeli.

Nazwa artykułu
marchew
szczypiorek czosnkowy
kapusta pekińska
burak czerwony

Cena (zł)
3,80
1,53
3,07
1,98

Zadanie 23.
Zakupiono dwie paczki nasion marchwi, paczkę nasion szczypiorku czosnkowego i dwie paczki kapusty pekińskiej. Ile zapłacono za zakupione nasiona?
Zapisz obliczenia.

Zadanie 24.
Napisz opowiadanie, którego zakończeniem
(puentą) byłoby przysłowie: „Kwiecień plecień,
bo przeplata trochę zimy, trochę lata”.

Twoja praca powinna zająć co najmniej połowę strony formatu A4.

Zadanie 19.
Pan Nowak rozpoczął wiosenne prace na
działce o godzinie 14.42, a zakończył o 17.28. Ile
czasu pracował na działce pan Nowak?
A. 3 godz. 14 min
C. 2 godz. 46 min
B. 3 godz. 26 min
D. 2 godz. 36 min

Partner radiowy
1
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V. Poprawność interpunkcyjna
Za pracę bezbłędną – 2 pkt.
Do 3 błędów – 1 pkt.
Powyżej 3 błędów – 0 pkt.
VI. Zapis
Poprawnie wyróżnione akapity – 1 pkt.
Uwaga! Punkty za kryteria od II do VI przyznajemy, jeśli za kryterium I
został przyznany co najmniej 1 pkt, a tekst ucznia zajmuje co najmnie j
1/2 wyznaczonego miejsca.

Schemat odpowiedzi
PLAN TESTU WIOSNA
Obszar standardów wymagań

Numery zadań/kryterium

Czytanie 10 pkt.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Pisanie 10 pkt.

24

Rozumowanie 8 pkt.

15, 16, 17, 21 (kryt. I), 22 (kryt. I, III i V),
23 (kryt. I)
11, 12, 13, 14

Korzystanie z informacji 4 pkt.
Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 8 pkt.

18, 19, 20, 21 (kryt. II ), 22 (kryt. II, IV i VI),
23 (kryt. II)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Zadanie
Odpowiedź B A B C D C C A B C C D D C C A D C C B

SCHEMAT OCENIANIA ZADAŃ OTWARTYCH

21.

22.

23.

24.

Kryteria i zasady przyznawania punktów

I. Ustalenie wymiarów prostokąta
Uczeń ustala wymiary prostokąta w skali 1:500 (długość 6 cm,
szerokość 4 cm).
II. Narysowanie prostokąta o wyznaczonych wymiarach
Uczeń rysuje prostokąt o ustalonych wymiarach.
I. Ustalenie sposobu rozwiązania zadania
Uczeń zapisuje wyrażenie prowadzące do obliczenia, jaką część
1 1
działki zajmują warzywa ( 1   ).
3 5
II. Poprawność rachunkowa
Uczeń poprawnie oblicza, jaką czę ść działki zajmują warzywa
1 1 7
( 1   = ).
3 5 15
III. Ustalenie sposobu obliczenia powierzchni działki
Uczeń zapisuje wyrażenie prowadzące do obliczenia powierzchni
działki (20·30).
IV. Poprawność rachunkowa
Uczeń poprawnie ob licza powierzchnię działki (20·30=600 m 2).
V. Ustalenie sposobu obliczenia powierzchni zajmowanej przez
warzywa
Uczeń zapisuje wyrażenie prowadzące do obliczenia ułamka danej
7
liczby (  600 ).
15
VI. Poprawność rachunkowa
7
Uczeń poprawnie ob licza ułamek danej liczby (  600 280 m2).
15
I. Ustalenie sposobu rozwiązania zadania
Uczeń zapisuje wyrażenie prowadzące do obliczenia kosztu zakupu
nasion ( 2  3,80  1,53  2  3,07 ).
II. Poprawność rachunkowa
Uczeń poprawnie oblicza koszt zakupionych nasion
( 2  3,80  1,53  2  3,07 = 15,27 zł).
I. Pisanie na temat w formie opowiadania
Pełna realizacja tematu – wypowiedź jest opowiadaniem; bogata
treściowo; odpowiednio wykorzystane przysłowie – 3 pkt.
Częściowa realizacja tematu – opowiadanie dość bogate treściowo,
ale nieporadnie wykorzystane przysłowie – 2 pkt.
Praca jest opowiadaniem; uboga treściowo; w niewielkim stopniu
odnosi się do przysłowia – 1 pkt.
Wypowiedź nie na temat – 0 pkt.
II. Styl
Zgodny z formą wypowiedzi, urozmaicone słownictwo – 1 pkt.
III. Poprawność językowa
Dopuszczalne 3 błędy – 1 pkt.
IV. Poprawność ortograficzna
Za pracę bezbłędną – 2 pkt.
Do 3 błędów – 1 pkt.
Powyżej 3 błędów – 0 pkt.

Liczba
punktów
0-3

Numer
zadania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

0-6

22.

23.

0-2
24.

0-1
0-1
0-2

W środę z „Gazetą” płyta multimedialna
z ośmioma próbnymi sprawdzianami
i kursem szybkiego czytania i zapamiętywania
Jutro przewodnik po gimnazjach

1

Cena „Gazety” i płyty
2,99
(w tym 22% VAT)

Partner radiowy:

Badana umiejętność
Uczeń:

Liczba
punktów

Typ
zadania

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW

1.1. czytanie: odczytuje informacje z tekstu popularnonaukowego
1.1. czytanie: odczytuje informacje z tekstu popularnonaukowego
1.1. czytanie: odczytuje inf ormacje z tekstu popularnonaukowego
1.1. czytanie: odczytuje informacje z tekstu popularnonaukowego
1.1. czytanie: odczytuje informacje z tekstu popularnonaukowego
1.1. czytanie: odczytuje informacje z tekstu popularnonaukowego
1.1. czytanie: odczytuje informacje z tekstu popularnonaukowego
1.1. czytanie: odczytuje informacje z tekstu popularnonaukowego
1.1. czytanie: odczytuje informacje z tekstu popularnonaukowego
1.1. czytanie: odczytuje in formacje z tekstu popularnonaukowego
4.1. korzystanie z informacji: posługuje się źródłem informacji
4.1. korzystanie z informacji: posługuje się źródłem informacji
4.1. korzystanie z informacji: posługuje się źródłem informa cji
4.1. korzystanie z informacji: posługuje się źródłem informacji
3.6. rozumowanie: rozpoznaje cechy charakterystyczne ptaków
3.6. rozumowanie: rozpoznaje cechy charakterystyczne ptaków
3.7. rozumowanie: dostrzega prawidłowości zachodzące
w przyrodzie
5.3. wykorzystywanie wiedzy w praktyce: wykonuje obliczenia
dotyczące temperatury
5.3. wykorzystywanie wiedzy w praktyce: wykonuje obliczenia
dotyczące czasu
5.5. wykorzystywanie wiedzy w praktyce: wykorzystuje
w sytuacjach praktycznych własności liczb
3.8 rozumowanie: ustala sposób rozwiązania zadania
5.5 wykorzystywanie wiedzy w praktyce: wykorzystuje
w sytuacjach praktycznych własności figur
3.8 rozumowanie: ustala sposób rozwiązania zadania
5.3 wykorzystywanie wiedzy w praktyce: wykonuje obliczenia
dotyczące powierzchni
3.8 rozumowanie: ustala sposób rozwiązania zadania
5.5 wykorzystywanie wiedzy w praktyce: wykorzystuje
w sytuacjach praktycz nych własności liczb
3.8 rozumowanie: ustala sposób rozwiązania zadania
5.5 wykorzystywanie wiedzy w praktyce: wykorzystuje
w sytuacjach praktycznych własności liczb
3.8 rozumowanie:
5.5 wykorzystywanie wiedzy w praktyce: wykonuje obliczenia
dotyczące pieniędzy
2.1. pisanie: pisze opowiadanie na podany temat
2.3. pisanie: celowo stosuje środki językowe
2.3. pisanie: przestrzega norm językowych
2.3. pisanie: przestrzega norm ortograficznych
2.3. pisanie: przestrzega norm interpunkcyj nych
2.5. pisanie: dba o zapis graficzny
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„Gazeta” poleca nową kolekcję filmów

0-3

Kino z gwiazdami
W piątek 14 marca
Kurt Russel i James Spader w filmie

GWIEZDNE WROTA
Cena „Gazety” i płyty DVD: 6,99 zł (w tym 22% VAT)

Sprawdzian szóstoklasisty
na płycie CD
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KARTOTEKA

KLUCZ ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH

Numer
zadania
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