UZUPEŁNIA ZESPÓŁ
NADZORUJĄCY

WPISUJE UCZEŃ
DATA URODZENIA UCZNIA

KOD UCZNIA

dzień miesiąc

miejsce
na naklejkę
z kodem

rok
dysleksja

SPRAWDZIAN
W SZÓSTEJ KLASIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
„Święta państwowe i kościelne”
Instrukcja dla ucznia
1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 8 stron.
Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.
2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i datę
urodzenia.
3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.
4. Rozwiązania zapisuj długopisem albo piórem z czarnym
lub granatowym tuszem/atramentem.
Nie używaj korektora.
5. W zadaniach od 1. do 20. są podane cztery odpowiedzi:
A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ kratek
na karcie odpowiedzi:
A

B

C

Czas pracy:
60 minut
Liczba punktów
do uzyskania: 40

D

6. Wybierz tylko jedną odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą
jej literą – np. gdy wybrałeś odpowiedź „A”:
B

C

D

7. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi,
ale jeśli się pomylisz,
błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź.
B

C

8. Rozwiązania zadań od 21. do 25. zapisz czytelnie
i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki
przekreślaj.
9. Ostatnia strona arkusza jest przeznaczona na brudnopis.
Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane.

Powodzenia!

S-A1

W Polsce – tak jak i w wielu innych krajach święta dzielą się na
państwowe i kościelne. Niektóre z nich są obchodzone przez państwo i kościół
jednocześnie. Naszym świętem państwowym jest 11 Listopada, upamiętniający
odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku po 123 latach niewoli.
Świętami państwowymi są też: 1 Maja – Święto Pracy i 3 Maja na pamiątkę
uchwalenia w Polsce w 1791 roku Konstytucji 3 Maja, pierwszej w Europie
ustawy określającej ustrój państwa. Dzień 15 sierpnia przypomina nam o
zwycięstwie nad Rosją Radziecką w 1920 roku pod Warszawą, nazywanym
cudem nad Wisłą. Dni 3 maja i 15 sierpnia są również świętami kościelnymi.
Świętem państwowym i kościelnym jest także Nowy Rok – 1 stycznia.
Święta stałe to te, które są obchodzone zawsze w tym samym terminie.
Oprócz wyżej wymienionych świąt katolicy w Polsce obchodzą następujące
święta stałe: Boże Narodzenie (25 i 26 grudnia) oraz Wszystkich Świętych
(1 listopada). Są to dni wolne od pracy w całym państwie.
Dla katolików dniem świątecznym jest też Wigilia (24 grudnia) oraz Dzień
Zaduszny (2 listopada). Wyznawcy innych religii również mają swoje święta,
w Polsce nie są to jednak dni wolne od pracy.
Niektóre święta kościelne nie zawsze wypadają w te same dni miesiąca.
Nazywamy je wtedy świętami ruchomymi (np. Wielkanoc i Boże Ciało). Są one
również dniami wolnymi od pracy.
1. Powyższy tekst to:
A. opowiadanie,
B. list,
2.
A.
B.
C.
D.

C. notatka,

Tekst:
posiada wartką akcję,
ma charakter informacyjny,
skierowany jest do konkretnego odbiorcy,
jest wielowątkowy.

3. Polska utraciła niepodległość w roku:
A. 1790,
B. 1795,

C. 1753,

4.
A.
B.
C.
D.

Święta ruchome to:
Boże Narodzenie i Wielkanoc,
Dzień Zaduszny i Wigilia,
Boże Ciało i Wielkanoc,
Wszystkich Świętych i Wigilia.

5.
A.
B.
C.
D.

Święta Bożego Narodzenia w Polsce obchodzone są:
na końcu kalendarzowej zimy,
w pierwszych dniach kalendarzowej zimy,
w drugim miesiącu kalendarzowej zimy,
w samym środku kalendarzowej zimy.
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D. opis.

D. 1918.
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6.
A.
B.
C.
D.

„Cud nad Wisłą” wydarzył się:
11 listopada 1918r.,
1 listopada 1918r.,
3 maja 1791r.,
15 sierpnia 1920r.

7.
A.
B.
C.
D.

Świętem państwowym nie jest dzień:
11 listopada,
1 maja,
1 listopada,
1 stycznia.

8.
A.
B.
C.
D.

Konstytucję 3 maja uchwalono w wieku:
XX,
XIX,
XVIII,
XVII.

9.
A.
B.
C.
D.

11 listopada 1918 roku Polska:
odzyskała swoją niepodległość,
odzyskała swoje dawne terytorium,
uległa rozbiorom,
utraciła swoje miejsce na mapie Europy.

10. Dzień Zaduszny jest świętem stałym. Oznacza to, że:
A. nie zawsze wypada w ten sam dzień miesiąca,
B. jest obchodzony dwa razy do roku,
C. jest świętem kościelnym i państwowym,
D. jest obchodzony co roku w tym samym dniu tego samego miesiąca.
11. Z okazji niektórych świąt państwowych dekoruje się budynki, pomieszczenia i
inne miejsca flagami państwowymi. Uczniowie przygotowują chorągiewki. Każda
chorągiewka składa się z dwóch części, czerwonej i białej. Każda z tych części
chorągiewki przedstawionej na rysunku jest:
A. równoległobokiem,
B. trapezem równoramiennym,
C. trapezem prostokątnym,
D. pięciokątem.
12. W 1889 roku ustanowiono 1 maja Międzynarodowym Świętem Pracy. Było to:
A. w drugiej połowie dziewiętnastego wieku,
B. w pierwszej połowie osiemnastego wieku,
C. w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku,
D. w drugiej połowie osiemnastego wieku.
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13. Informację o tym, w jakim dniu tygodnia przypada w tym roku, Święto Pracy
znajdziesz:
A. w encyklopedii,
B. w książce „Potrawy świąteczne”,
C. w kalendarzu na cały rok,
D. w książce „ Wiersze na różne okazje”.
Jan Matejko, jest autorem obrazu Konstytucja 3 Maja 1791,
namalowanego w 1891 roku. Obraz został wykonany farbami olejnymi na
płótnie o wymiarach 247 cm x 446 cm.

14. Płótno to zmieści się na ścianie o wymiarach:
A. 2,4 m x 4,5 m,
B. 2,4 m x 4,4 m,
C. 2,5 m x 4,4 m,
D. 2,5 m x 4,5 m.
15. Na wykonanie drewnianych ramek, wzmacniających brzegi płótna tego obrazu,
wystarczy:
A. 7 metrów listewek,
B. 12 metrów listewek,
C. 13 metrów listewek,
D. 14 metrów listewek.
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16. W roku 2001 Wigilia Świąt Bożego Narodzenia przypadała w poniedziałek. Rok
2002 rozpoczął się:
A. w poniedziałek,
B. we wtorek,
C. w niedzielę,
D. w środę.
17. W wielu domach w okresie Świąt Bożego Narodzenia ubiera się choinki. Do
strojenia choinek używa się kolorowych świeczek lub lampek. Świeczki lub
uszkodzone lampki choinkowe mogą być przyczyną pożaru. Po zauważeniu
pożaru należy zadzwonić pod numer:
A. 999,
Telefony alarmowe
B. 986,
986 - straż miejska
997 - policja
C. 998,
998 - straż pożarna
D. 997.

999 - pogotowie ratunkowe

18. 12 bombek choinkowych kosztuje 14 zł, a 30 takich bombek kosztuje:
A. 28 zł,
B. 36 zł,
C. 30 zł,
D. 35 zł.
19. Rysunek przedstawia figurę, której kształt przypomina choinkę.
Figura ta:
A. ma dwie osie symetrii,
B. nie ma osi symetrii,
C. ma jedną oś symetrii,
D. ma więcej niż dwie osie symetrii.

20. Wielokąt, przedstawiający na rysunku choinkę ma:
A. 11 kątów ostrych,
B. 6 kątów ostrych,
C. 15 kątów ostrych,
D. 7 kątów ostrych.
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21. Coraz częściej rezygnuje się z choinek naturalnych, a przystraja się sztuczne
drzewka. Wyjaśnij, dlaczego takie działanie jest korzystne? Użyj dwóch różnych
argumentów.

22. Napisz jedno zdanie złożone, w którym zachęcisz swojego kolegę do wzięcia
udziału w szkolnej uroczystości z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Użyj przynajmniej jednego argumentu.

23. Wykonano reprodukcję obrazu Jana Matejki Konstytucja 3 Maja 1791. Długość
i szerokość obrazu (informacja o wymiarach obrazu przed zadaniem 14.)
pomniejszono czterokrotnie.
Oblicz, jakie jest pole powierzchni tej reprodukcji?
W jakiej skali wykonano tę reprodukcję?
Zapisz swoje obliczenia.

Odpowiedź. Pole powierzchni tej reprodukcji wynosi _______________ .
Reprodukcję wykonano w skali _______________________ .
24. Napisz, z jakiej okazji Jan Matejko namalował w 1891 roku obraz Konstytucja 3
Maja 1791?

6

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 2002.

25. Opisz, jak obchodzisz jedno z wymienionych w tekście świąt. Twoje
wypracowanie powinno zawierać przynajmniej 60 wyrazów.
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Brudnopis
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