UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY
DATA URODZENIA UCZNIA

KOD UCZNIA

dzień

miejsce
na naklejkę
z kodem

rok

miesiąc

SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

„Ewa jest chora”
Informacje dla ucznia
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron. Ewentualny brak zgłoś
nauczycielowi.
2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.
3. Wszystkie rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem.
4. Pisz czytelnie i starannie.
5. Gdy przy zadaniu jest taki znak
i zamaluj wybrany kwadrat, np.:

to wybierz jedną dobrą odpowiedź

A.
B.
C.
D.
6. Gdy się pomylisz, to otocz błąd kółkiem i zaznacz dobrą odpowiedź, np.:
A.
B.
C.
D.
7. Gdy przy zadaniu jest taki znak
w miejscu kresek. Pomyłki przekreślaj.
8. Gdy przy zadaniu jest taki znak

to sam napisz odpowiedź
to musisz policzyć.

Obliczenia i wynik zapisz w miejscu kratek.
9. Gdy przy zadaniu jest taki znak
odpowiedzi, np.:
Ania
Maciej

to połącz strzałkami dobre
chłopiec
dziewczynka

10. Ostatnia strona arkusza jest przeznaczona na brudnopis.
Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane.
11. Na wykonanie wszystkich zadań masz 60 minut (czas można przedłużyć –
nie więcej niż o 30 minut).
12. Za dobre rozwiązanie wszystkich zadań uzyskasz 40 punktów.
Powodzenia!
S-A7-021

Przeczytaj tekst:
Ewa jest chora. Boli ją głowa i ucho, ma katar i wysoką temperaturę. Ona
Ewa iść
jestdo
chora.
Boli ją głowa i ucho. Ewa ma katar i wysoką temperaturę.
musi
lekarza.
Ona musi iść do lekarza.
ZADANIE 1. Zaznacz dobrą odpowiedź.
Ewę boli:
A.

głowa i ucho,

B.

ucho i ząb,

C.

serce i ucho,

D.

ucho i brzuch.

ZADANIE 2. Zaznacz dobrą odpowiedź.
Ewa powinna pójść do lekarza, ponieważ:
A.

jest zdrowa,

B.

jest chora,

C.

jest smutna,

D.

jest zadowolona.

ZADANIE 3. Zaznacz dobrą odpowiedź.
Ewa jest chora, bo:
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A.

jadła obiad,

B.

nie założyła czapki, kiedy było zimno,

C.

oglądała za dużo filmów w telewizji,

D.

nie lubi wcześnie wstawać z łóżka.

Przeczytaj tekst:
Mama Ewy musi zatelefonować do lekarza.
ZADANIE 4. Zaznacz dobrą odpowiedź.
Mama znajdzie numer telefonu do lekarza:
A.

w książce kucharskiej,

B.

w encyklopedii,

C.

w książce telefonicznej,

D.

w spisie numerów kodowych.

Przeczytaj tekst:
Ewa przyszła do lekarza we wtorek o godzinie 1045.
Na drzwiach gabinetu lekarskiego wisiała informacja:
GODZINY PRZYJĘĆ
Poniedziałek.........1000 –1500
Wtorek .................1000 – 1500
Środa....................1200 – 1700
Czwartek................800 – 1300
Piątek...................1200 – 1300

ZADANIE 5. Zaznacz dobrą odpowiedź.
Czy lekarz przyjmuje we wtorek o godzinie 1045?
TAK

NIE

NIE WIEM

ZADANIE 6. Zaznacz dobrą odpowiedź.
Ewa zmierzy sobie temperaturę:
A.

termometrem,

B.

wagą,

C.

linijką,

D.

stoperem.
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ZADANIE 7. Ułóż dialog między Ewą i lekarzem.
Możesz wykorzystać wyrażenia z ramki.
Nie, zastrzyków nie będzie.
25 cm

Proszę.

Boli mnie gardło i ucho.
Chcę iść spać.
38,5°C

Rano.

Czy mogę wejść?

---------------------Co cię boli?

-------------------------------Jaką masz
temperaturę?
-----------------------

Kiedy mierzyłaś
temperaturę?

----------------------Musisz pić syrop i łykać tabletki.

Czy będę mieć zastrzyki?

----------------------------
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Przeczytaj tekst:
Lekarz zbadał Ewę i wypisał receptę. Powiedział, że Ewa musi pić
.
syrop i łykać tabletki.

ZADANIE 8. Zaznacz dobrą odpowiedź.
Jakie lekarstwa musi brać Ewa?
a)

Zastrzyk
TAK

b)

d)

NIE WIEM

Syrop

Syrop

c)

NIE

TAK

NIE

NIE WIEM

TAK

NIE

NIE WIEM

TAK

NIE

NIE WIEM

Tabletki

Maść

Maść
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ZADANIE 9. Popatrz na obrazki.

GODZINA

GODZINA

GODZINA

7:00

21:00

17:00

Uzupełnij zdania wyrażeniami z ramki.

Wieczorem
Po południu
Rano
W południe

a) -----------------------Ewę bolało ucho.
b) ---------------------- Ewa leżała w łóżku.
c)
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--------------------- Ewa piła syrop.

Przeczytaj tekst:
Ewa leży w łóżku i rysuje obrazek na kwadratowej kartce.

ZADANIE 10. Zaznacz dobrą odpowiedź.
Jaki kształt ma kartka?

A.

B.

C.

D.

Przeczytaj tekst:
Ewa chce obejrzeć w telewizji program o zwierzętach.

ZADANIE 11 . Zaznacz dobrą odpowiedź.
Który program powinna wybrać?
A.

8.55 Wiadomości,

B.

9.30 Telezakupy,

C.

9.15 Lwy - królowie Afryki,

D.

7.00 Magazyn sportowy.
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ZADANIE 12. Ewa pisze list do koleżanki.
Napisz list. Możesz wykorzystać wyrażenia z ramek.

Ewa
Kochana Marysiu!

Poznań, 24.04.2001 r.

Przyjdź do mnie.

Jestem chora.

Dzisiaj byłam u lekarza.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ZADANIE 13. Obejrzyj rysunki i odpowiedz na pytania.

Odpowiedzi zapisz pełnymi zdaniami.

LEKARZ

Dokąd poszła Ewa?
-----------------------------------------------------------

APTEKA

Gdzie była Ewa?
-----------------------------------------------------------

Gdzie leży Ewa?
-----------------------------------------------------------
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ZADANIE 14.
Ewa miała 15 zł. Kupiła w aptece syrop za 6,40 zł i dwa opakowania
tabletek po 3,70 zł.
a) Oblicz:
Ile zapłaciła Ewa za lekarstwa?

Napisz odpowiedź pełnym zdaniem: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Oblicz:
Ile reszty zostało Ewie?

Napisz odpowiedź pełnym zdaniem: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Popatrz na wykres temperatury Ewy:
[oC]

sobota

piątek

36

czwartek

37

środa

poniedziałek

38

wtorek

39

[dni]

ZADANIE 15. Odpowiedz na pytanie:
W jakim dniu Ewa miała najwyższą temperaturę?
Ewa miała najwyższą temperaturę w ------------------ZADANIE 16. Odpowiedz na pytanie:
Jaką temperaturę Ewa miała we wtorek?
We wtorek temperatura Ewy wynosiła -------------------------Przeczytaj tekst:
W styczniu w aptece sprzedano 20
termometrów,
w lutym 25 termometrów,
w marcu 15 termometrów,
w kwietniu 10 termometrów,
w maju 10 termometrów.
ZADANIE 17.

Narysuj brakujące słupki diagramu.
[liczba termometrów]
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Brudnopis
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