
 
       Tekst I 
 

Na pierwszy rzut oka wida� tylko kwiaty. Wydaje si�, jakby cała ziemia oszalała od ich 
niezwykłych barw i kształtów. Splecione w girlandy zdaj� si� dotyka� nieba, a te pochylone 
nad wod� s� jak mi�kka bł�kitna tkanina. To niezapominajki. Przyjmuj� na siebie srebro 
rozta�czonej w fontannie wody. �cie�ka jest ledwo widoczna w�ród trawy, cho� wiadomo, �e 
prowadzi do oddalonej nieco altany. �ciany domku wtopione w barwy krajobrazu zdaj� si� 
zaprasza� do �rodka. 
 
 
Zadanie 1. 
Powy�szy tekst I jest: 

A. opowiadaniem, 
B. opisem, 
C. legend�, 
D. mitem. 

 
Zadanie 2. 
Niezapominajki z tekstu I zostały porównane do: 

A. bł�kitnej tkaniny, 
B. rozta�czonej wody, 
C. oddalonej altany, 
D.  splecionej girlandy. 

 
Zadanie 3.  
W tek�cie I przykładem epitetu jest: 

A. ziemia oszalała, 
B. wida� kwiaty, 
C. niezwykłych barw, 
D. zdaje si� zaprasza�. 

 
       Tekst II  
 

Krasnoludki wiadra nios�, 
Myj� ziemi� rann� ros�. 
Chmury, płyn�c po bł�kicie,  
Urz�dziły wielkie mycie,  
A obłoki mi�kk� szmatk� 
Poleruj� sło�ce gładko(...), 

 

Bocian w gór� poszybował, 
T�cz� barwnie wymalował, 
A �urawie i skowronki 
Posypały kwieciem ł�ki 
Posypały klomby, grz�dki 
I sko�czyły si� porz�dki. 

 
Zadanie 4.  
W tek�cie II t�cza została namalowana przez: 

A. sło�ce, 
B. bociana, 
C. �urawie, 
D. skowronki. 



Zadanie 5. 
Czym sko�czyły si� wiosenne porz�dki w tek�cie II: 

A. wymalowaniem barwnej t�czy, 
B. posypaniem kwieciem grz�dek, 
C. szybowaniem bociana, 
D. odlotem �urawi. 

 
Zadanie 6. 
T�cza pojawia si� na niebie najcz��ciej po deszczu. Przyrz�d słu��cy do pomiaru wielko�ci 
opadów jest przedstawiony na rysunku: 
 
     A.           B.           C.       D. 

          
 
 
Zadanie 7. 
Przygotowujesz prac� na temat „Wiosenne kwiaty”. Niestety, masz tylko farby w kolorach 
podstawowych (czerwonym, niebieskim, �ółtym) oraz farb� biał�, a chciałby� u�y� tak�e 
koloru pomara�czowego. Które z nich musisz ze sob� zmiesza�, aby uzyska� po��dan� 
barw�? 
 

A. czerwon� i biał�, 
B. �ółt� i niebiesk�, 
C. czerwon� i �ółt�, 
D. �ółt� i biał�. 

 
Zadanie 8.  
W czasie wiosennej burzy cz�stym zjawiskiem jest błyskawica. Jest to zjawisko 
niebezpieczne ze wzgl�du na wyst�powanie: 
 

A. charakterystycznego zapachu, 
B. wyładowa� elektrycznych, 
C. sygnałów d�wi�kowych, 
D. efektów �wietlnych. 

 
 
 



Zadanie 9.  
Wiosenna burza zastała Ci� na skraju miejscowo�ci, w pobli�u rzeki i lasu. Gdzie schronisz 
si� bezpiecznie? 
 

A. na przystanku autobusowym, 
B. pod rozło�ystym drzewem, 
C. w najbli�szym budynku, 
D. w łódce przymocowanej do pomostu. 

 
Zadanie 10. 

����������������������	���
�������������������������
�����	���	������
�������������������������������
������������ ���	��!��
"��	�����������	� ����
Gdzie znajdziesz inne, podobne powiedzenia zwi�zane z wiosn�? 

A. w encyklopedii, 
B. w słowniku ortograficznym, 
C. w ksi�dze przysłów, 
D. w słowniku wyrazów obcych. 

 
Zadanie 11.  
O ile minut jest dłu�szy dzie� 3 maja od pierwszego dnia wiosny?  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

A. 154 minuty, 
B. 169 minut, 
C. 191 minut, 
D. 311 minut. 

 
Zadanie 12. 
Konstytucj� 3 Maja uchwalono w 1791 roku. Któr� rocznic� tego wydarzenia b�dziemy 
obchodzi� w maju 2002 roku?  
 

A. 289. 
B. 391. 
C. 311. 
D. 211. 

Pi�tek 
 
wschód Sło�ca – 4:02  
zachód Sło�ca – 19:04 

3 
maj 

2002 rok 
�wi�to Konstytucji 3 Maja 
 

Czwartek 
 
wschód Sło�ca – 5:37 
zachód Sło�ca – 17:50   

21 
marzec  
2002 rok 

Pierwszy dzie� wiosny 



Zadanie 13.  
Które z wymienionych prac wykonasz wiosn� na działce jako pierwsze? 

A. sianie i sadzenie ro�lin, 
B. pielenie i podlewanie ro�lin, 
C. okopywanie i przerywanie ro�lin, 
D. zbieranie plonów i opryskiwanie drzew. 

 
Zadanie 14.  
O wiosennych pracach na działce dowiesz si� z programu telewizyjnego: 

A. 09.25  Ksi��ki z górnej półki – prezentacje, 
B. 09.30  Zawód weterynarz – telenowela dokumentalna, 
C. 15.40  Kwiaty i ogrody – program poradnikowy, 
D. 21.45  Z w�dk� – magazyn w�dkarski. 

 
Zadanie 15. 
Który z podanych schematów przedstawia ła�cuch pokarmowy? 

A.  koniczyna          �aba          motyl         bocian, 
B.  motyl       �aba        koniczyna        bocian, 
C.  koniczyna         motyl         �aba          bocian, 
D.  �aba          motyl        koniczyna        bocian. 

 
Zadanie 16. 
Zamieszczony obok tekst jest: 

A. telegramem, 
B. zaproszeniem, 
C. instrukcj�, 
D. ogłoszeniem. 

 
 
 
 
Zadanie 17. 
Z okazji Dnia Ziemi klasy VI sprz�tały 
pobliski lasek. Uczniowie zebrali ł�cznie 
200 kg �mieci. Poni�szy diagram 
przedstawia procentowy udział klas  
w zbieraniu �mieci. Ile kilogramów 
�mieci zebrała klasa VI d?  
 

A. 40 
B. 30 
C. 20 
D. 10 

 
 
 
 
 

Uczniowie klasy VI ! 
 

W dniu 23 kwietnia odb�dzie si� sprz�tanie 
lasu. Zbiórka o godz. 900  przed szkoł�. 

 
   Samorz�d Szkolny 
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Zadanie 18. 
Przed za�miecaniem lasu ostrzega znak: 

A.       B.         C.         D. 

                                                                 
 
Zadanie 19.  
Wiosn� organizm człowieka wykazuje niedobory witamin. Którym, z podanych produktów, 
najlepiej je uzupełnisz?   
 

     A.     B.         C.    D. 

                                
 
Zadanie 20. 
Mapa przedstawia warunki pogodowe  
w północno - wschodniej Polsce. Ró�nica 
mi�dzy maksymaln� temperatur� powietrza  
w dzie� oraz maksymaln� temperatur� w nocy 
w Suwałkach wynosiła:  
 

A. -1oC 
B. 7oC 
C. -7oC 
D. 1oC 

 
 
 
 
Zadanie 21.  
Na podstawie zamieszczonej mapy odczytaj trzy ró�ne składniki pogody, która wyst�powała 
tego dnia w okolicach Mr�gowa:  
1.  ...................................................................................... 

2.  ......................................................................................                     

3.  ...................................................................................... 



Zadanie 22. 
Kolega namawia Ci� do wzi�cia udziału w wiosennych porz�dkach na jego działce. Po 
południu obiecałe� pomóc mamie, musisz wi�c odmówi� koledze. To, co jemu powiesz w tej 
sytuacji, zapisz w 2 – 3 zdaniach. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 23. 
Czy 125 zł wystarczy na zakup kurtki na wiosennej wyprzeda�y? Zapisz obliczenia.  

 
Obliczenia:  

  
Odpowied�:....................................... 
 
Zadanie 24.  
Uczniowie klas szóstych sadz� ozdobne krzewy wokół prostok�tnego placu zabaw. Pierwszy 
krzew umie�cili w naro�niku placu. Ile krzewów posadz�, je�eli odległo�� mi�dzy ro�linami 
b�dzie wynosiła 2 m? 
Wymiary placu zabaw przedstawia rysunek: 
 
 
 

0,15 km 
 
 

0,2 km 
 

Obliczenia:  
 
 
 
 
 
 
 
Odpowied�:....................................... 
 

I krzew 

Obni�ka 
20% 

Cena 
156,- 



Zadanie 25.  
Napisz opowiadanie z dialogiem na temat wycieczki klasowej z okazji powitania wiosny  
i topienia Marzanny. Praca nie mo�e by� krótsza ni� ¾ strony. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Przy tworzeniu materiałów wykorzystano arkusz 
opracowany przez nauczycieli: 

Hanna Kordal 
Joanna Nowi�ska 
Alicja Sobiela 
Krystyna Cott 
Irena Putkowska 

pod kierunkiem pracowników  
Okr�gowej Komisji Egzaminacyjnej w Łom�y. 


