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SPRAWDZIAN
W SZÓSTEJ KLASIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
„Przed telewizorem”
Informacje dla ucznia

1. Rozwi zania wszystkich zada zapisuj na karcie odpowiedzi,
pami taj c o podaniu numeru zadania.
2. Zadania od 1. do 20. rozwi zujesz, wybieraj c jedn z
czterech odpowiedzi oznaczonych literami A. B. C. D. Tylko
jedna odpowied jest poprawna.
3. Rozwi zania zada od 21. do 25. formułujesz samodzielnie.
4. Je li si pomylisz, zapunktuj odpowied i zapisz poprawn .

POWODZENIA!

S-A6-032

Przeczytaj tekst i rozwi

zadania od 1. do 4.

Próby uruchomienia telewizji w Polsce były podejmowane jeszcze przed rokiem
1939. Prowadzone od 1935 roku prace badawcze nad przekazem telewizyjnym
przerwała jednak II wojna wiatowa. Ich wznowienie stało si mo liwe dopiero w roku
1947.
W pa dzierniku 1952 roku z eksperymentalnego studia w Warszawie został
wyemitowany pierwszy polski program telewizyjny.
Regularn (cotygodniow ) emisj programów (najpierw półgodzinnych, pó niej
godzinnych) telewizja rozpocz ła od stycznia 1953 roku. Nadawane programy mo na
było ogl da w kilkudziesi ciu warszawskich wietlicach i klubach, w których
zainstalowano odbiorniki telewizyjne. Zasi g nadajnika umieszczonego na 8. pi trze
budynku w centrum stolicy był jednak niewielki.
Nadawanie dłu szych i bardziej ró norodnych programów oraz zwi kszenie
zasi gu odbioru stało si mo liwe w roku 1954 dzi ki uruchomieniu nowego studia
telewizyjnego oraz nowej stacji nadawczej.
Na podstawie ksi

Zadanie 1.
Wybierz tytuł odpowiedni dla całego tekstu.
A. „Twórcy polskiej telewizji”
B. „Pocz tki telewizji w Polsce”
C. „Wczoraj i dzi polskiej telewizji”
D. „Dzieje polskiego radia i telewizji”
Zadanie 2.
Próby uruchomienia telewizji w Polsce podj to
A. w pierwszej połowie XIX wieku
B. w drugiej połowie XIX wieku
C. w pierwszej połowie XX wieku
D. w drugiej połowie XX wieku
Zadanie 3.
Pierwszy polski program telewizyjny nadano w roku
A. 1935
B. 1947
C. 1952
D. 1954
Zadanie 4.
W roku 1953 audycje telewizyjne ogl dano w Polsce
A. tylko w studiu telewizyjnym
B. w kilkudziesi ciu miejscach w Warszawie
C. w ka dym domu w Warszawie
D. prawie w całym kraju
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Zadanie 5.
Pierwsze polskie programy telewizyjne były ogl dane na ekranach maj cych kształt
zbli ony do prostok ta o wymiarach 12 cm i 18 cm. Czworok t ten narysowany w
skali 1 : 6 jest
A. prostok tem o wymiarach 2 cm i 3 cm
B. prostok tem o wymiarach 2 cm i 18 cm
C. kwadratem o boku długo ci 2 cm
D. kwadratem o boku długo ci 3 cm
Zadanie 6.
Dzieci sporz dzały w szkole słowniczek wyrazów zwi zanych z telewizj .
W którym szeregu uporz dkowały je w kolejno ci alfabetycznej?
A. ekran, emisja, studio, spiker
B. spiker, studio, ekran, emisja
C. spiker, studio, emisja, ekran
D. ekran, emisja, spiker, studio
Przeczytaj tekst i rozwi

zadanie 7.

Instrukcja obsługi telewizora (fragmenty)
Wyjmuj wtyczk z gniazdka sieciowego, je li nie u ywasz telewizora przez dłu szy
czas.
Nie zdejmuj tylnej pokrywy odbiornika, poniewa odsłoni te elementy znajduj si
pod napi ciem.
Nie nara aj telewizora na działanie deszczu lub nadmiernej wilgoci.
Unikaj wystawiania odbiornika na bezpo rednie działanie promieni sło ca lub innych
ródeł ciepła.
Zadanie 7.
Instrukcja ostrzega, e nie powinno si
A. odł cza telewizora od sieci na dłu szy czas
B. stawia na telewizorze doniczek z ro linami
C. wł cza telewizora do sieci za pomoc przedłu acza
D. umieszcza telewizora z dala od kaloryfera lub pieca
Zadanie 8.
Pudło po telewizorze ma kształt prostopadło cianu. Marek chce je wykorzysta , by
zrobi z kartonu okr gł tarcz do zabawy. Ze ciany bocznej o najwi kszej
powierzchni wyci ł mo liwie najwi ksze koło.
Jaki jest promie tego koła, je li pudło ma wysoko 64 cm i podstaw o wymiarach
60 cm i 70 cm?
A. 60 cm
B. 32 cm
C. 64 cm
D. 35 cm
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Przeczytaj wiersz i rozwi
wane.

zadania od 9. do 15. Zwrotki wiersza zostały ponumero-

Stanisław Grochowiak
Telewizor
(1)

Z telewizorem trzeba rozwa nie;
Wybiera to, co naprawd uczy.
Albo to, co mieszy.
Masz w sobie bowiem własny ekran: wyobra ni ,
I j to wła nie uczy
Czarodziejk zwykłych rzeczy.

(2)

Dzbanek na stole, co wiatłami pryska,
Autobus w deszczu, l ni cy niby oko ,
Smuga, któr zwełnia w niebie odrzutowiec...
To s równie filmy, dziwne widowiska,
Naciesz nimi oko,
Innym to powiedz.

(3)

Jedni ci ob miej : „Sam widziałem... eee tam”.
Inni si zadziwi : „On chyba poeta”.
A ty po prostu fajny jest chłopaczek,
Co lubi troch m drzej
Ni inni popatrze .

Zadanie 9.
Wiersz jest skierowany do
A. telewizora
B. wyobra ni
C. twórcy filmowego
D. młodego widza
Zadanie 10.
Z wiersza wynika, e „czarodziejk zwykłych rzeczy” mo e by
A. dziwne widowisko
B. film przyrodniczy
C. nasza wyobra nia
D. ekran telewizyjny
Zadanie 11.
Z wiersza wynika, e „m drzej popatrze ” to znaczy
A. ogl da du o programów telewizyjnych
B. wyruszy w fantastyczn podró
C. napisa wiersz o zwykłych rzeczach
D. samemu dostrzec niezwykło
wiata
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Zadanie 12.
Wiersz mówi, e to, co si zauwa y, „m drzej patrz c”, warto
A. zapisa w pami tniku
B. zapomnie
C. wspomina
D. przekaza komu
Zadanie 13.
W której zwrotce wyst puj sformułowania z j zyka potocznego?
A. w pierwszej
B. w drugiej
C. w trzeciej
D. w adnej
Zadanie 14.
Osoba mówi ca w wierszu
A. nalega i nakazuje
B. prosi
C. tłumaczy i zach ca
D. dziwi si
Zadanie 15.
Wska porównanie.
A. „wyobra ni uczy czarodziejk ”
B. „autobus l ni cy niby oko ”
C. „a ty fajny jest chłopaczek”
D. „masz w sobie własny ekran”
Zadanie 16.
Z którego programu telewizyjnego dowiesz si najwi cej o rzeczywistym wiecie?
A. „Pokemon” – serial animowany
B. „Wielka pogo za balonem” – film fabularny
C. „Mój szkolny kolega z Afryki” – reporta
D. „Od przedszkola do Opola” – program muzyczny
Przeczytaj tekst i rozwi

zadanie 17.

Badania wykazały, e w minionym roku mieszka cy pewnego regionu sp dzali
przed telewizorem rednio po 30 godzin miesi cznie, z czego 60 procent przeznaczali na ogl danie filmów.
Zadanie 17.
rednio po ile godzin miesi cznie mieszka cy tego regionu ogl dali filmy?
A. 3
B. 5
C. 15
D. 18
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Zadanie 18.
Artur ogl da telewizj przeci tnie 40 minut dziennie. Obliczył, e to

2
jego czasu
9

wolnego. Ile czasu wolnego dziennie ma Artur?
A. 80 minut
B. 6 godzin
C. 3 godziny
D. 20 minut
Przeczytaj tekst i rozwi

zadanie 19. i 20.

Magda zapisała, ile czasu sp dziła na ogl daniu programu telewizyjnego w
poszczególnych dniach tygodnia:
poniedziałek
wtorek
roda
czwartek
pi tek
sobota
niedziela

–
–
–
–
–
–
–

1 godzina i 10 minut
1
3 godziny
1 godzina i 20 minut
1
godziny
2
15 minut
50 minut
2 godziny

Zadanie 19.
W którym dniu tygodnia Magda najkrócej ogl dała telewizj ?
A. we wtorek
B. w czwartek
C. w pi tek
D. w sobot
Zadanie 20.
Ile czasu w całym tygodniu Magda sp dziła na ogl daniu telewizji?
A. 6 godz. 5 min
B. 6 godz. 25 min
C. 5 godz. 35 min
D. 5 godz. 45 min
Zadanie 21.
Kolega zach ca ci do wspólnego wysłuchania ciekawego programu. Ty nie masz
ani czasu, ani ochoty na siedzenie przed telewizorem. Chcesz odmówi koledze, ale
tak, eby si nie obraził. Co mu powiesz?
Zapisz swoj odpowied na propozycj kolegi.
Zadanie 22.
Szkolny komitet rodzicielski wygospodarował 2140 zł na zakup sprz tu telewizyjnego. Kupiono telewizor za 1389 zł i magnetowid za 699 zł. Za reszt postanowiono
kupi kasety wideo. Jedna kaseta kosztuje 6 zł 40 gr. Ile kaset kupiono?
Zapisz wszystkie obliczenia i odpowied .
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Przeczytaj tekst i rozwi

zadanie 23. i 24.

Asia uwielbia godzinami ogl da telewizj . Którego dnia jej mama straciła
cierpliwo :
– Asiu, jak mo esz?! Ju trzy godziny siedzisz przed telewizorem!
– Ale mamo, to tylko 10 procent mojego wolnego czasu dzisiaj.
Zadanie 23.
Uzasadnij, e Asia si pomyliła.
Zadanie 24.
Napisz list do Asi. Przekonaj j , e nie warto i nie powinno si
przesiadywa przed telewizorem.
Twój list powinien zaj co najmniej jedn kartk .

godzinami

Zadanie 25.
Napisz odpowied na pytanie:
Co i dlaczego najcz ciej robisz, gdy w wolnym czasie nie ogl dasz telewizji?
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