
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

SPRAWDZIAN 
W SZÓSTEJ KLASIE 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

„W bibliotece” 
 

Informacje dla ucznia 
 

1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 9 stron. 
Ewentualny brak zgłoś nauczycielowi. 

2. Sprawdzian składa się z 25 zadań. 
3. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 
4. Do niektórych zadań podane są odpowiedzi:  
           A.           B.           C.  
     lub  
          TAK        NIE 

     Tylko jedna z nich jest prawidłowa. Wybierz ją i wpisz  

     znak x w okienko      ,  na przykład: ⌧. 

5. Gdy się pomylisz, otocz błąd kółkiem w taki sposób:    
i zaznacz prawidłową odpowiedź: ⌧. 

6. Pozostałe zadania wykonaj bezpośrednio pod 
poleceniami. Pomyłki przekreślaj. 

7. Jeśli nie potrafisz rozwiązać któregoś zadania, przejdź 
do następnego. Do opuszczonego wrócisz, jeśli 
będziesz mieć czas. 

8. Na ostatniej stronie znajduje się brudnopis, z którego 
możesz skorzystać. To, co w nim napiszesz,  

     nie będzie sprawdzane. 

                                                  Powodzenia! 
 

 
  KWIECIEŃ 2004 

 
 
 
 
 

Czas pracy: 
60 minut 

(można przedłużyć –  
nie więcej niż o 30 minut) 

 
 
 
 

Liczba punktów 
do uzyskania: 40 

 
 

KOD UCZNIA 

UZUPEŁNIA  ZESPÓŁ  NADZORUJĄCY 

        
DATA URODZENIA UCZNIA 

dzień miesiąc rok 

miejsce 
na naklejkę 

z kodem 

⌧

 

S-A8-04 



 2 

Przeczytaj tekst i rozwiąż zadania: 1., 2. i 3. 
 
               

 

 

 

 
 
Zadanie 1. 
Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Powyższy tekst to 

     A. instrukcja. 

     B. ogłoszenie. 

     C. zaproszenie. 

 

Zadanie 2. 
Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Tekst skierowany jest do uczniów klas 

     A. czwartych. 

     B. piątych. 

     C. szóstych. 

 

Zadanie 3. 
Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, NIE, jeśli zdanie jest fałszywe. 
Na miejsce spotkania wyznaczono stołówkę.          TAK            NIE         

 
Spotkanie odbędzie się w kwietniu.                          TAK            NIE         
 

Zadanie 4. 
Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Kwiecień jest miesiącem  

     A. zimowym. 

     B. jesiennym. 

     C. wiosennym. 

 
 
 
 
 

Koleżanki i koledzy 
 

17 kwietnia (w sobotę) 2004 roku, o godzinie 1000 w bibliotece
szkolnej odbędzie się spotkanie tych szóstoklasistów, którzy chcą pomóc
przy porządkowaniu książek.  
                                 Klub Młodych Czytelników
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Zadanie 5. 
Zegar wskazuje godzinę, o której dzieci rozpoczęły porządkowanie książek  
w bibliotece. 
Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Dzieci rozpoczęły pracę o godzinie 

     A. 1015 

     B. 1035 

     C. 1045 

 

Zadanie 6. 
Dzieci porządkowały książki przez 120 minut.  
Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
120 minut to  

     A. 1 godzina. 

     B. 2 godziny. 

     C. 3 godziny. 

 

Zadanie 7. 
Podczas zajęć w bibliotece dzieci zaciekawiła książka z wierszami. 
Przeczytaj wiersz z tej książki. 

 

                              W bibliotece 
                                    W bibliotece z książek na półkach 

                          trąbią słonie, kuka kukułka, 

                                   kwitnie paproć, krzyczą Indianie, 

                        szumią żagle na oceanie. 

                                      W bibliotece znajdziesz wszystko, 

      czego chcesz: 

                          starą prawdę, mądrą bajkę, 

      piękny wiersz. 
Krystyna Wodnicka, W bibliotece, [w:] Biblioteka w szkole 12/2001. 

Uzupełnij zdania. 

Tytuł wiersza to ___________________________________. 

Z wyrazem Indianie rymuje się wyraz __________________________. 
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Zadanie 8. 
Na podstawie ilustracji uzupełnij zdanie. 

Okładka książki przedstawiona obok 

ma kształt ______________________________ .  

 

Zadanie 9. 
Uzupełnij zdanie. 

Strona książki ma 25 cm długości, czyli ____________ mm.  

 
Zadanie 10. 
Napisz, dlaczego warto czytać książki. Podaj przynajmniej jeden powód. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Zadanie 11. 
Dzieci dowiedziały się, że w 1364 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim założono 
bibliotekę.  
Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Bibliotekę założono w wieku 

     A. XIII 

     B. XIV 

     C. XVI  
 

Zadanie 12. 
Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Informacje o historii Uniwersytetu Jagiellońskiego można znaleźć w 

     A. encyklopedii popularnej. 

     B. słowniku ortograficznym. 

     C. atlasie geograficznym. 

 
Zadanie 13. 
Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, NIE, jeśli zdanie jest fałszywe. 
Wynalezienie druku spowodowało, że szybciej produkowano książki.       TAK      NIE 

Utworzenie bibliotek utrudniło ludziom dostęp do książek.       TAK       NIE         
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Zadanie 14. 
Połącz nazwę czynności z miejscem, w którym powinna być ona wykonywana. 

drukarnia  
      drukowanie książek  

        biblioteka  

    czytanie książek                                   

czytelnia 

    kupowanie książek 
                               

introligatornia  

                         wypożyczanie książek                          
 

księgarnia 

 
Zadanie 15. 
Klub Młodych Czytelników postanowił zorganizować „Wieczór bajek”. 

W imieniu członków klubu napisz zaproszenie na to spotkanie.  
Wykorzystaj podane informacje. 

- data: 26 kwietnia 2004 r. 

- czas rozpoczęcia: 1630 

- miejsce: biblioteka szkolna 

- zapraszani: uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej 

 
Zaproszenie 

 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

                                                                   __________________________________ 
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W bibliotece wisi mapa Polski. 
Zapoznaj się z mapą i rozwiąż zadania: 16. i 17. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 16. 
Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Kraków leży w województwie 

     A. wielkopolskim. 

     B. małopolskim. 

     C. podlaskim. 

 

Zadanie 17. 
Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Na zachód od Warszawy znajduje się 

     A. Lublin. 
     B. Gdańsk. 
     C. Poznań. 

zachodniopomorskie 

Szczecin 

pomorskie 
Gdańsk warmińsko-

mazurskie 

Olsztyn podlaskie 

Białystok 
mazowieckie 

Warszawa 

lubelskie 

Lublin 

kujawsko-
pomorskie 

Bydgoszcz 
Toruń 

Gorzów 
Wlkp. 
lubuskie 

Zielona 
Góra 

wielkopolskie 

Poznań łódzkie 

Łódź 

świętokrzyskie 

Kielce 

podkarpackie 

Rzeszów 

dolnośląskie 

Wrocław opolskie 

Opole 
śląskie 

Katowice małopolskie 

Kraków 
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Zadanie 18. 
Zapoznaj się z alfabetem. 
A, Ą, B, C, Ć, D, E, Ę, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, Ń, O, Ó, P, R, S, Ś, T, U, V, W, X, Y, Z, Ź,Ż 
 
Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Które wyrazy napisano w kolejności alfabetycznej? 

     A. biblioteka, czytelnik, książka 

     B. książka, czytelnik, biblioteka 

     C. czytelnik, biblioteka, książka 

 
Zadanie 19. 
Do biblioteki zakupiono 4 słowniki ortograficzne i 2 atlasy geograficzne.  

Oblicz, ile książek zakupiono razem.  
Zapisz obliczenia. 
 
 

 

 

 
Jeden słownik ortograficzny kosztował 12 zł, a jeden atlas geograficzny 35 zł. 

Oblicz, ile kosztowały wszystkie słowniki ortograficzne i wszystkie atlasy 
geograficzne razem.  
Zapisz obliczenia i odpowiedź. 
 

 

 

 

Odpowiedź: Wszystkie książki kosztowały razem _________________________.  
 

Zadanie 20. 
Jak zapytasz panią bibliotekarkę o miejsce ustawienia słownika ortograficznego? 
Dokończ pytanie. 

Proszę Pani, _________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 
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Zadanie 21. 
Uczniowie otworzyli okna, aby przewietrzyć pomieszczenie.  
Temperatura powietrza w bibliotece zmieniła się z 23°C na 19°C. 

Oblicz różnicę między tymi temperaturami i dokończ odpowiedź. 

 

 

 
Odpowiedź: Różnica między temperaturami wynosi _________________________ . 
 
Zadanie 22. 
Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, NIE, jeśli zdanie jest fałszywe. 

Zmiana temperatury z 23°C na 19°C oznacza, że w bibliotece zrobiło się cieplej. 

                         TAK                            NIE         

 
Zadanie 23. 
Na ścianie w bibliotece umieszczony jest znak. 
Zaznacz prawidłową odpowiedź.  
Oznacza on zakaz używania 

     A. materiałów chemicznych. 

     B. urządzeń technicznych. 

     C. otwartego ognia. 
 

Zadanie 24. 
Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Zniszczone książki, nie nadające się do czytania, należy 

     A. przeznaczyć na makulaturę. 

     B. dać komuś w prezencie. 

     C. wyrzucić do śmieci. 

 
Zadanie 25. 
Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, NIE, jeśli zdanie jest fałszywe. 
Po zakończeniu prac porządkowych należy umyć ręce.         TAK            NIE 
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Brudnopis 
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