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SPRAWDZIAN 
W SZÓSTEJ KLASIE 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 
Informacje dla ucznia 

 
1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 8 stron. 

Jeśli brakuje stron, zgłoś to nauczycielowi. 
2. Sprawdzian składa się z 25 zadań. 
3. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 
4. Do niektórych zadań są podane odpowiedzi:  
      A.          B.           C. 
     lub  
      TAK            NIE 

     Tylko jedna z nich jest poprawna. Wybierz ją i wpisz  

     znak  x  w okienko     ,  na przykład: ⌧. 

5. Gdy się pomylisz, otocz błąd kółkiem w taki sposób:    
i zaznacz poprawną 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 2008 
 
 
 
 
 
 

Czas pracy: 
60 minut 

(można przedłużyć –  
nie więcej niż o 30 minut) 

 
 
 
 

Liczba punktów 
do uzyskania: 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                    
 
 
 
       
      

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia sprawdzianu!

  KOD UCZNIA 

UZUPEŁNIA  ZESPÓŁ  NADZORUJĄCY 

        
DATA URODZENIA UCZNIA

dzień miesiąc rok

miejsce 
na naklejkę 

z kodem 

⌧

S-8-082 
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O chlebie 
 
Przeczytaj tekst i rozwiąż zadania: 1., 2. i 3. 
 

  Ludzie zaczęli wypiekać chleb dwanaście tysięcy lat temu. Ciasto               
do wyrobu chleba przygotowywano z mąki i wody. Potrzebną do tego mąkę 
otrzymywano z ziaren różnych zbóż rozgniatanych kamieniami. Pierwsze 
chleby były wypiekane na rozgrzanych kamieniach i wyglądały jak placki.  

 
 
Zadanie 1. 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 
Ile lat temu zaczęto wypiekać chleb? 
 
A.      Tysiąc. 
B.      Dwanaście tysięcy. 
C.      Dwadzieścia tysięcy. 
 
Zadanie 2. 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 
Ciasto na chleb robiono z  
 
A.      mleka i mąki. 
B.      mąki i wody. 
C.      jajek i mąki. 
 
Zadanie 3. 
Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, a NIE, jeśli zdanie jest fałszywe. 
Ziarna na mąkę rozgniatano dłońmi.              TAK                    NIE    
 
Chleb pieczono na gorących kamieniach.      TAK                    NIE    
 
Zadanie 4. 
W słowniku zapisano wyrazy w kolejności alfabetycznej. 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 
Który wyraz znajduje się w tym słowniku jako pierwszy? 
 
A.      Chlebak. 
B.      Chlebek. 
C.      Chleb. 
 
Zadanie 5. 
Dokończ zdania, wybierając odpowiednie wyrazy z ramki. 
Wpisz te wyrazy we właściwej formie. 
 

uszy,    oczy,    język,    palce,    nos 
 

Smak chleba rozpoznaje się za pomocą  __________________________________________________. 

 
Zapach chleba odczuwa się za pomocą  __________________________________________________. 
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Zadanie 6. 
Człowiek zjada w ciągu roku trzy razy więcej chleba, niż sam waży. 

Oblicz, ile kg chleba w ciągu roku zje człowiek ważący 50 kg.  
Zapisz obliczenia i uzupełnij odpowiedź. 
 

                                
                                
                                
                                
                                

 
Odpowiedź: Człowiek ważący 50 kg zje w ciągu roku  __________   kg chleba. 
 
Zadanie 7. 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 
Pół kilograma to  

A.      5 dag 
B.      50 dag 
C.      500 dag 
 
Zadanie 8. 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 
Zgodnie z zasadami zdrowego żywienia na drugie śniadanie uczeń powinien zjeść 
 
A.      chipsy i cukierki. 
B.      pączki i wafle w czekoladzie. 
C.      kanapkę z żółtym serem i owoc. 
 

Przeczytaj tekst i rozwiąż zadanie 9. 
 
 Szef słynnej paryskiej piekarni radzi: chleba nie wolno długo trzymać w folii, 
bo straci swój smak. Należy przechowywać go w drewnianym pojemniku. Chleb 
najlepiej podawać na stół w wiklinowym koszyku. 

 
 
Zadanie 9. 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 
Jak należy zatytułować powyższy tekst? 
 
A.      Przechowywanie i podawanie chleba.                                                                               
B.      Wartości odżywcze chleba. 
C.      Historia chleba. 
 
Zadanie 10. 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 
Przed przystąpieniem do robienia kanapek należy 
 
A.      założyć rękawice ochronne. 
B.      oprószyć ręce mąką. 
C.      umyć ręce. 
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Zadanie 11. 
Opisz, co po kolei zrobisz, przygotowując kanapki. Możesz skorzystać 
z wyrazów w ramce. 
 

nóż, talerz, chleb, masło, szynka, ser żółty, sałata, pomidor 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
Zadanie 12. 
Dokończ zdanie, wpisując właściwe wyrazy z ramki. 

 
 

Do zbóż zaliczamy jęczmień, pszenicę oraz _______________________ i _____________________ . 

Zadanie 13. 
Gospodarz zebrał pszenicę z pola na przełomie lipca i sierpnia. 
 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 
Kiedy gospodarz zebrał pszenicę z pola? 
 
A.       Wiosną.                         
B.       Latem.                     
C.      Jesienią. 
 
Zadanie 14. 
Pierwsze w Polsce Muzeum Chleba powstało w 2000 r. w Radzionkowie. 

Zaznacz poprawną odpowiedź. 
W którym wieku powstało to muzeum? 
 
A.      W XIX wieku. 
B.      W XX wieku.  
C.      W XXI wieku. 
 

len,   owies,   rzepak,   żyto 



 5

 

 

Zapoznaj się z cenami chleba i wykonaj zadania 15. i 16. 

 
                                                     CENNIK 

                                                Chleb pszenny             2,00 zł 
                                                Chleb razowy               1,60 zł 
                                                Chleb z dynią               1,50 zł  
 
 

Zadanie 15. 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 
Które działanie należy wykonać, aby obliczyć, ile razem kosztuje chleb pszenny         
i chleb razowy? 
 
A. 2,00 zł · 1,60 zł 
B. 2,00 zł – 1,60 zł 
C. 2,00 zł + 1,60 zł  
 
 
Zadanie 16. 
Oblicz, ile trzeba zapłacić za 4 bochenki chleba z dynią.  
Zapisz obliczenia i dokończ odpowiedź. 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 

Odpowiedź: Za 4 bochenki chleba z dynią trzeba zapłacić _____________________. 

 
Zadanie 17. 
Zapytaj sprzedawcę o cenę chleba razowego. Zapisz pytanie. 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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Przeczytaj informacje podane w tabeli. Rozwiąż zadanie 18. i 19. 
 

Składniki potrzebne do upieczenia chleba 

 
Zadanie 18. 
Ile drożdży potrzeba do upieczenia 2 bochenków chleba? 
Napisz odpowiedź. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 19. 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 
Ile mąki potrzeba do upieczenia 4 bochenków chleba? 
 

A.      1 kg                         B.      
2
1  kg                            C.      

4
1  kg 

Zadanie 20. 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 
Czym należy odmierzyć ilość drożdży potrzebną do przygotowania ciasta? 
 
A.      Zegarem. 
B.      Linijką. 
C.      Wagą. 
 

Zadanie 21. 
Do ciasta trzeba dodać 

4
1  litra wody.  

Zaznacz poprawną odpowiedź. 
Na którym rysunku zamalowano  

4
1  kwadratu?  

 
 
 
 
 
 
 
 

                A.                                      B.                                   C. 
 
 

Liczba bochenków   
chleba Mąka Drożdże Woda Sól 

1 
4

1  kg 2 dag 
4

1  l pół łyżeczki 

2 
2

1  kg 4 dag 
2

1  l  1 łyżeczka 
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Przeczytaj tekst i rozwiąż zadania: 22., 23. i 24. 
 

Chleb domowy 
Składniki  

2
1  kg mąki pszennej, 4 dag drożdży, 1 łyżeczka soli, 

2
1  l ciepłej wody. 

Wykonanie 
Zmieszaj w misce mąkę, drożdże, sól i wodę. Wyłóż ciasto na blat i ugniataj 
przez 9 minut. Następnie włóż ciasto do dwóch form. Zostaw je w ciepłym 
miejscu na godzinę, by wyrosło. Wstaw formy z ciastem do piekarnika.        
Piecz przez pół godziny w temperaturze 200oC. 

 
 
Zadanie 22.  
Zaznacz poprawną odpowiedź. 
Powyższy tekst to  
 
A.      list.                            B.      przepis.                          C.      zaproszenie. 

 

Zadanie 23. 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 
Ile czasu powinno wyrastać ciasto? 
 
A.      Godzinę.                    B.      Pół godziny.                   C.      9 minut. 
 

Zadanie 24. 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 
Pierwszą czynnością przy przygotowywaniu ciasta jest 
 
A.       wkładanie ciasta do form. 
B.       mieszanie składników. 
C.       pieczenie. 

 

Zadanie 25. 
Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, a NIE, jeśli zdanie jest fałszywe. 

O tym, jak ustawić temperaturę piekarnika, informuje instrukcja obsługi urządzenia. 
 
                                       TAK                            NIE 

 
 
Przed wstawieniem formy z ciastem do gorącego piekarnika należy założyć na dłoń 
rękawicę ochronną. 
 
                                       TAK                            NIE 
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Brudnopis 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

 


