
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 3

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

Wartość wyrażenia 26 5
6 – (4,5 : 3 + 11

3) zapisana cyframi rzymskimi jest równa

A. XIV   B. XXIV  C. XXVI  D. XXIX

Zadanie 2. (0–1)
Paweł i Tomek układali kostki domina. Rozpoczęli o godzinie 12.45, a zakończyli o godzinie 
16.30. W trakcie zabawy zrobili przerwę na obiad i zakupy w osiedlowym sklepie. Zjedzenie obia-
du zajęło im 30 minut, a zakupy – 15 minut.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest 
fałszywe.

Układanie kostek domina zajęło chłopcom więcej niż 3 godziny. P F

Przerwa w zabawie trwała krócej niż 0,5 godziny. P F

Zadanie 3. (0–2)
Żeby upiec ciasto francuskie, Monika musiała kupić kilogram masła. W tabeli przedstawiono 
informacje dotyczące masła dostępnego w sklepie.

Rodzaj masła Waga 1 kostki Cena 1 kostki

Śmietankowe 200 g 4,50 zł

Lux 250 g 5,00 zł

Wiejskie 500 g 8,50 zł

3.1. Dokończ zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

Cena jednego kilograma masła Lux to 

A. 9,00 zł  B. 17,00 zł  C. 20,00 zł  D. 22,50 zł 

3.2. Dokończ zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

Kupując 2 kg najtańszego zamiast najdroższego masła, Monika zaoszczędziłaby

A. 4,00 zł  B. 6,00 zł  C. 11,00 zł  D. 14,00 zł

Zadanie 4. (0–1)
Janek narysował plan swojego osiedla w skali 1 : 20 000. Na tym planie droga z domu Janka do 
szkoły ma długość 4,5 cm.
Jaką drogę przebywa codziennie Janek z domu do szkoły i ze szkoły do domu? Wybierz od-
powiedź spośród podanych.

A. 900 m  B. 1200 m  C. 1,8 km  D. 9 km 
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Zadanie 5. (0–1)
Kwadrat ma obwód równy 24 cm. Jeden bok kwadratu powiększono o 4 cm, a drugi skrócono 
o 4 cm. 
Jaki obwód ma otrzymany w ten sposób prostokąt? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 16 cm  B. 18 cm  C. 20 cm  D. 24 cm

Zadanie 6. (0–1)
Wykonaj podane działania. Wybierz wyniki spośród A, B, C lub D. Wpisz w okienka odpo-
wiednie litery.

23 – 27               (– 23) – 27               (– 23) + 27   

A. – 4   B. 4   C. 50   D. –50

Zadanie 7. (0–2)
Na rysunku przedstawiono trójkąt ABC. Odcinki AC i BC mają równe długości.

Dokończ zdania – wybierz odpowiedzi spośród podanych.

7.1. Trójkąt ABC jest trójkątem

A. równobocznym.  

B. równoramiennym.  

C. prostokątnym.

D. rozwartokątnym. 

7.2. Kąt przy wierzchołku C ma miarę

A. 65°   B. 60°   C.  50°   D. 25°

Zadanie 8. (0–1)
Pole trapezu ABCD wynosi 27 cm2, a jego podstawy mają długości 7,5 cm i 4,5 cm. 

Dokończ zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

Wysokość trapezu ABCD jest równa

A. 3 cm  B. 3,5 cm  C. 4 cm  D. 4,5 cm

Zadanie 9. (0–1)
Kierowca jechał przez 0,5 godziny ze średnią prędkością 60 km

h , a przez następne 1,5 godziny 
z prędkością o 20 km

h  większą.

Jaką drogę przejechał w tym czasie? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 80 km  B. 100 km  C. 120 km  D. 150 km

A B

C

γ

65°
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Zadanie 10. (0–2)
Które z podanych poniżej własności dotyczą kwadratu?

Dokończ zdanie – wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi spośród podanych (A, B, C, D, E). 

Kwadrat ma własności:  .

A. Ma 4 boki równej długości.

B. Każde 2 jego boki są prostopadłe.

C. Ma 2 pary boków równoległych.

D. Jego przekątne przecinają się pod kątem ostrym.

E. Ma dwie prostopadłe przekątne równej długości.

Zadanie 11. (0–1)
Która z podanych niżej liczb jest równa sumie wszystkich dzielników liczby 24? Wybierz 
odpowiedź spośród podanych.

A. 36   B. 52   C. 59   D. 60

Informacja do zadań 12 i 13 
Na rysunku obok przedstawiono trójkąty ABE, 
ABC i ABD. W każdym z nich odcinek AB  
jest jednym z boków.

Zadanie 12. (0–1)
Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest 
fałszywe.

Wśród trójkątów ABE, ABC i ABD największe pole ma trójkąt ABD. P F

Trójkąt ABE jest trójkątem prostokątnym. P F

Zadanie 13. (0–3)
Narysuj na rysunku powyżej wysokości trójkątów ABE, ABC i ABD opuszczone na bok AB 
i podpisz je odpowiednio h1, h2 i h3. Oblicz pola trójkątów ABE, ABC i ABD.

Odpowiedź: 

E C

D

A B

1 cm
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Zadanie 14. (0–4)
Na rysunku przedstawiono siatkę prostopadłościennego pudełka w skali 1 : 3. Janka chce okleić 
to pudełko kolorowym papierem: dno i górę w kształcie kwadratu kolorem czerwonym, a ściany 
boczne – żółtym. 

a

a

a

a

b

b b

Skala 1 : 3

1 cm

Oblicz rzeczywiste wymiary pudełka. 

Zapisz wszystkie obliczenia. 

Odpowiedź: 

Ile cm2 czerwonego papieru i ile cm2 żółtego zużyje Janka na oklejenie pudełka?

Zapisz wszystkie obliczenia.

Odpowiedź: 
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