
Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, którą mogą ci ułatwić napisanie sprawdzianu szóstoklasisty. 

Najważniejsza z nich to:

Czytaj uważnie treści zadań i polecenia. 
W razie potrzeby przeczytaj je kilka razy.

Zwracaj uwagę na czas. Wykorzystaj go najlepiej, jak to możliwe.  
Oddając pracę zbyt wcześnie, zmniejszasz swoje szanse na osiągnięcie 
dobrego wyniku. 

Pamiętaj, że na sprawdzianie będziesz mieć 80 minut łącznie na rozwiązanie 
zadań z języka polskiego i matematyki.

W arkuszu egzaminacyjnym może być od 10 do 16 zadań z matematyki. 
Mogą to być zadania różnego typu. 

Rozwiązuj zadania zgodnie z poleceniami.

Rozwiązania zapisuj starannie i czytelnie.

Sprawdzaj swoje rozwiązania.

Spróbuj rozwiązywać zadania po kolei. Jeśli jednak któreś z nich sprawi 
ci problem i będziesz potrzebować więcej czasu na zastanowienie, pomiń 
to zadanie i przejdź do kolejnego. Do pominiętego zadania wrócisz później. 
W ten sposób lepiej wykorzystasz czas, którym dysponujesz.

uwagę
Zwróć



Sprawdzian 1

Zadanie 1. (0–1)
Dokończ zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

Wartość wyrażenia 5 – 1,5 · 22
5  jest równa

A. 21
4   B. 2,1   C. 1,4   D. 1,2

Zadanie 2. (0–1)
Na osi liczbowej zaznaczono punkty A, B i C.

0 1

A B C

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest 
fałszywe.

Współrzędna punktu A wynosi 14. P F

Suma współrzędnych punktów B i C jest równa 2 1
4. P F

Zadanie 3. (0–2)
Ania codziennie zapisywała w tabeli czas, jaki poświęcała na naukę.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

1,5 godz. 4
3 godz. 1 godz. 

20 min 70 min 95 min 1 godz. 
50 min 12

3 godz.

3.1. Uzupełnij zdanie.

Ania najdłużej pracowała w , a najkrócej w  .

3.2. Dokończ zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

W ciągu tygodnia Ania poświęciła na naukę

A. 10 godz.  B. 10 godz. 25 min C. 10,5 godz.  D. 11 godz.

Zadanie 4. (0–1)
Uczniowie klas I–III stanowią trzecią część liczby uczniów pewnej szkoły. Do klasy IV uczęszcza 
w tej szkole 28 uczniów, a o połowę mniej uczy się w klasie zerowej. Pozostałych 48 uczniów 
uczęszcza do klas V i VI. 

Ilu uczniów uczy się w klasach I–III? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 30   B. 45   C. 90   D. 135
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Informacja do zadań 5 i 6 

Obwód trójkąta równoramiennego ABC, w którym  
boki AC i BC mają równe długości wynosi 50 cm.  
Ramię trójkąta jest o 10 cm dłuższe od podstawy. 

Zadanie 5. (0–1)
Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych. 

Podstawa trójkąta ABC ma długość

A. 5 cm  B. 10 cm  C. 15 cm  D. 20 cm

Zadanie 6. (0–1)
Które kąty trójkąta ABC są równe? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. A i B  B. B i C  C. A i C  D. wszystkie

Zadanie 7. (0–1)
Tomek jest sześć razy młodszy od swojej babci. Razem mają 77 lat. 

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest 
fałszywe.

Babcia ma mniej niż 75 lat. P F

Różnica wieku między babcią i Tomkiem wynosi 55 lat. P F

Informacja do zadań 8 i 9 
Poniżej przedstawiono figurę ABCD oraz zapisano dotyczące jej informacje. 

A C

D

B

O

Zadanie 8. (0–1)
Jaką figurą geometryczną jest figura ABCD? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. prostokątem B. kwadratem  C. rombem  D. trapezem prostokątnym

CD  AB

A D B

C

Długość odcinka AC wynosi 20 cm.

Długość odcinka BD wynosi 12 cm.

Punkt O dzieli odcinki AC i BD na połowy.

AC  BD
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Zadanie 9. (0–1)
Dokończ poniższe zdania – wybierz odpowiedzi spośród A lub B oraz spośród C lub D.

Suma miar kątów figury ABCD wynosi .  A. 180° B. 360°

Pole figury ABCD wynosi  .   C. 240 cm2 D. 120 cm2 

Zadanie 10. (0–1)
W ramach pracy domowej Asia mierzyła temperaturę za oknem o różnych godzinach w ciągu dnia. 
Wyniki przedstawiła na diagramie. 
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Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest 
fałszywe.

O godzinie 6.00 temperatura wynosiła –6°C. P F

Różnica temperatury między godziną 19.00 a 20.00 wynosiła 4°C. P F

Zadanie 11. (0–1)
Dokończ zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

Przez 9 jest podzielna każda liczba, której

A. ostatnią cyfrą jest 3.   

B. suma cyfr jest podzielna przez 3. 

C. ostatnią cyfrą jest 9. 

D. suma cyfr jest podzielna przez 9.

Zadanie 12. (0–1)
Tomek ma 280 znaczków z wizerunkami zwierząt. Stwierdził, że 10% jego znaczków powtarza 
się, postanowił więc dokonać wymiany tych znaczków z kolegą. Kolega miał jednak o 12 znacz-
ków mniej do wymiany, niż chciał Tomek. 

Ile znaczków mógł ostatecznie wymienić Tomek? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 12   B. 14   C. 16   D. 28
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Zadanie 13. (0–2)
Janek rozwiązywał zagadki matematyczne. Jedną z nich było działanie, w którym liczby zapisano 
w systemie rzymskim. 

XVIII + XXIX ∙ XXI

Zapisz to działanie w systemie dziesiątkowym. Oblicz wartość wyrażenia.

+ ∙

Zapisz wszystkie obliczenia.

Odpowiedź: 

Zadanie 14. (0–4)
Obwód trapezu prostokątnego wynosi 22 cm. Długości podstaw i jednego z ramion tego trapezu 
zaznaczono na rysunku. 

h

a = 8 cm

b = 5 cm

c = 5 cm

Oblicz pole trapezu. 

Zapisz wszystkie obliczenia.

Odpowiedź: 
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