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SPRAWDZIAN PRÓBNY
MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY

W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
„ZIMA”

Autor: Ewa Lisek

Zadanie 1
Zenek obchodzi imieniny 22 grudnia. Jest to dzień:

A. równonocy jesiennej,
B. przesilenia zimowego,
C. przesilenia letniego,
D. równonocy wiosennej.

Zadanie 2
Począwszy od tego dnia:

A. dni będą coraz dłuższe,
B. dni i noce będą trwały tyle samo,
C. noce będą coraz dłuższe,
D. dni i noce będą coraz dłuższe.

Zadanie 3
Woda w przyrodzie występuje pod różnymi postaciami. Który szereg wyrazów określa osady
atmosferyczne?

A. śnieg, grad, szadź,
B. szadź, szron, rosa,
C. rosa, grad, szadź,
D. grad, śnieg, gołoledź.

Zadanie 4
Zenek lubi robić doświadczenia. Ostatnio robił roztwory soli w wodzie. Sypał sól do wody,
mieszał do momentu, aż sól nie chciała się rozpuszczać. Taki roztwór jednorodny pozostawił.
Po kilku dniach zauważył na ściankach naczynia sól. Jakie zaszło tu zjawisko?

A. krzepnięcia,
B. rozpuszczania i resublimacji,
C. krystalizacji,
D. sublimacji.

Zadanie 5
Ryby i inne zwierzęta wodne mogą przeżyć okres zimy gdyż:

A. woda i zwierzęta w niej żyjące zamarzają, a na wiosnę odmarzają,
B. zwierzęta opuszczają zbiorniki wodne,
C. temperatura w zbiornikach wodnych jest dla nich obojętna,
D. woda zamarza tworząc pokrywę lodową, ale w głębi zbiornika temperatura nigdy nie

spada poniżej 4ºC.
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Zadanie 6
Zenek ma gości w święta. Po obiedzie chce parę minut poświęcić dla zdrowia. Które z zajęć
nie sprzyja zdrowiu?

A. saneczkowanie,
B. spacer,
C. oglądanie telewizji,
D. wycieczka do lasu.

informacje do zadań 7 – 9
Do sadu przyfrunęły ptaki. Wszystkich ptaków przyleciało 48. Były to: wróble, sikorki,
jemiołuszki i gile. Wróbli było 50%, sikorki stanowiły 0,25 pozostałych ptaków, gili było 14,
a resztę stanowiły jemiołuszki.

Zadanie 7
Oblicz liczbę poszczególnych gatunków ptaków i przedstaw na diagramie słupkowym

Zadanie 8
Które ze zdań jest prawdziwe:

A. najwięcej było sikorek,
B. liczba gili była równa liczbie sikorek,
C. wróbli było 30,
D. najmniej było jemiołuszek.

Zadanie 9
Ptaki, o których mowa w zadaniu 7 zimują w Polsce. Ty pomagając im przetrwać ten trudny
okres będziesz je dokarmiał. Dla każdego gatunku podaj rodzaj pokarmu:

Gatunek Rodzaj pokarmu
wróble
sikorki

gile
jemiołuszki
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Zadanie 10
Poniższa mapka przedstawia okolice Zagajowa i Zagajówka.

skala 1:50000

A B C D
a. Uzupełnij legendę planu dobierając określenia z podanych w ramce

las iglasty, droga, las liściasty, most, miejscowość

b. Miejscowość Zagajów jest położona na (określ kierunek geograficzny) ........................
od miejscowości Zagajówek

c. Na mapie odległość od Zagajowa do Zagajówka jest równa 6 cm. W rzeczywistości
odległość między tymi miejscowościami jest równa ............................... km.

Zadanie 11
Przyporządkuj znaki opadów, osadów i zjawisk atmosferycznych z nazwami:

Burza
Śnieg
Mgła

Deszcz

Zadanie 12
Do młodego sadu sąsiada zakradają się sarny i zające. Poobgryzały korę i pąki młodych
drzewek.

I. Wymień dwa źródła (tytuły czasopism, książek), skąd zaczerpniesz informacje jak
zabezpieczyć młode drzewa przed uszkodzeniem przez głodne zwierzęta
1. ......................................
2. ......................................

II. Wymień dwa sposoby zabezpieczenia młodych drzewek przed uszkodzeniami
powodowanymi przez głodne zwierzęta
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1. .........................................
2. .........................................

Zadanie 13
Tomek chce kupić sanki. W trzech sklepach jest na nie obniżka:

I. początkowa cena wynosiła 95 zł, obniżka wynosi 10% ceny początkowej

II. początkowa cena wynosiła 100 zł, obniżka wynosi 
8

1
 ceny początkowej

III.  początkowa cena wynosiła 92 zł, obniżka wynosi 5 zł

W którym sklepie cena sanek jest najwyższa, a w którym najniższa i o ile?

Odpowiedź: ...................................................................................

Zadanie 14
Leśniczy założył dwie szkółki. Jedna jest kwadratem, a druga prostokątem o wymiarach 5m x
45m. Długość ogrodzenia obydwu szkółek jest taka sama. Oblicz długość boku szkółki w
kształcie kwadratu.

Zadanie 15
Wymień cztery zasady poszanowania przyrody, których należy przestrzegać przebywając w
lesie.
W lesie nie wolno: ......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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Klucz odpowiedzi do próbnego
sprawdzianu matematyczno – przyrodniczego – „Zima”

I. Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych – zadania typu WW.

Zadanie 1 2 3 4 5 6 8
Odpowiedź B A B C D C D
Punktacja 1 pkt. 1 pkt. 1 pkt. 1 pkt. 1 pkt. 1 pkt. 1 pkt.

II. Klucz do zadań otwartych.

Zadanie 7

Prawidłowe rozwiązanie zadania: Razem

-Obliczenie ilości wróbli:

 
100

50
*48 = 

10

240
= 24                                                                              [1 pkt]

-Obliczenie ilości sikorek:
 0,25 *24 = 6                                                                                          [1 pkt]
-Obliczenie ilości jemiołuszek:
 48 – (24 + 6 + 14) = 4                                                                           [1 pkt]
-Przedstawienie liczby ptaków na diagramie słupkowym                     [1 pkt]

[4 pkt]

Zadanie 9

Prawidłowe rozwiązanie zadania:

Gatunek Rodzaj pokarmu Punktacja Razem
wróble ziarna zbóż, resztki pokarmów 0,5 pkt
sikorki słonina, tłuszcz, ziarna

słonecznika, orzechy
0,5 pkt

gile owoce jarzębiny, nasiona klonu
i jesionu

0,5 pkt

jemiołuszki owoce jarzębiny, jałowca 0,5 pkt

2 pkt

Zadanie 10
a.
A. B. C. D.
las liściasty droga miejscowość las iglasty

Za podanie czterech prawidłowych opisów [2 pkt]

b. Miejscowość Zagajów jest położona na zachód od miejscowości Zagajówek. [1 pkt]

c. Na mapie odległość od Zagajówka do Zagajowa jest równa 6 cm.
W rzeczywistości odległość między tymi miejscowościami wynosi 3 km. [1 pkt]
Zadanie 11
Prawidłowe rozwiązanie zadania:
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Zadanie - podpunkty Odpowiedzi Punktacja
1
2
3
4

C
B
D
A

0,5 pkt
0,5 pkt
0,5 pkt
0,5 pkt

Zadanie 12
Podanie tytułu książki, tytułu czasopisma. [1 pkt]
Podanie dwóch różnych sposobów zabezpieczenia młodych drzew przed uszkodzeniem przez
głodne zwierzęta np.:

- owinięcie pnia słomą, sianem lub szmatą,
- dokarmianie zwierząt,
- uszczelnienie ogrodzenia. [2 pkt]

Razem: [3 pkt]

Zadanie 13
Prawidłowe rozwiązanie zadania:

-Obliczenie ceny sanek w I sklepie:

   95 zł – 95 zł * 
100

10
 = 95 zł – 9,50 zł = 85,50 zł                               [1 pkt]

-Obliczenie ceny sanek w II sklepie:

  100 zł – 
8

1
 * 100 zł = 100 zł – 12,50 zł = 87,50 zł                           [1 pkt]

-Obliczenie ceny sanek w I sklepie:
  92 zł – 5 zł = 87 zł                                                                            [1 pkt]
-Obliczenie różnicy między ceną najwyższą a najniższą:
  87,5 zł 85,5 zł = 2 zł                                                                         [1 pkt]
-Podanie poprawnej odpowiedzi.                                                       [1 pkt]

 Razem

[5 pkt]

Zadanie 14
Prawidłowe rozwiązanie zadania:
-Obliczenie obwodu szkółki w kształcie prostokąta:
L = 2 * 5 m + 2 * 45 m = 10 m + 90 m = 100 m                                 [1 pkt]
-Obliczenie długości boku kwadratu, którego obwód wynosi 100 m:
100 m: 4 = 25 m                                                                                  [1 pkt]
-Podanie prawidłowej odpowiedzi.                                                      [1 pkt]

Razem

[3 pkt]

Zadanie 15
Podanie czterech zasad zachowania się w lesie. 2 pkt
W lesie nie wolno np.:

- hałasować
- śmiecić
- rozpalać ogniska
- łamać gałęzi
- niszczyć gniazd, itp.

Maksymalna liczba uzyskanych punktów ze sprawdzianu – 32 pkt.
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Analiza przydatności sprawdzianu próbnego „ZIMA”

W sprawdzianie próbnym matematyczno – przyrodniczym pod tytułem „ZIMA”
uczestniczyło 98 szóstoklasistów ze szkół podstawowych naszej gminy. Uczniowie
rozwiązując poprawnie wszystkie zadania mogli uzyskać 32 punkty.
Średnia liczba uzyskanych przez uczniów punktów ze sprawdzianu próbnego wyniosła 20,92
co stanowi 65,4% wszystkich możliwych punktów do zdobycia..
Analizując liczbę opuszczonych zadań przez uczniów największa frakcja opuszczeń wystąpiła
dla zadania trzynastego, wyniosła niespełna 0,09 (frakcję opuszczeń oblicza się dzieląc liczbę
uczniów którzy opuścili dane zadanie przez liczbę uczniów testowanych).
Łatwość poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela.

Numer zadania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Łatwość zadania
0,87
0,57
0,72
0,85
0,84
0,89
0,55
0,85
0,7
0,6
0,96
0,71
0,38
0,53
0,92

Kolejna tabela przedstawia podział zadań ze względu na ich trudność dzieląc je na: bardzo
trudne, trudne, umiarkowanie trudne, łatwe i bardzo łatwe.

Łatwość zadań Ilość zadań Numer zadania Procent ogółu
zadań w ujęciu

punktowym
Bardzo trudne BT 0 – 0,19 0 - -
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Trudne T 0,2 – 0,49 1 13 16%

Umiarkowanie trudne UT 0,5 – 0,69 5 2,7,10,14 37%

Łatwe Ł 0,7 – 0,89 6 1,3,4,5,6,8,9,12 35%

Bardzo łatwe BŁ 0,9 - 1 2 11,15 12%

Jak wynika z tabeli i poniższego wykresu większość zadań to zadania umiarkowanie trudne
oraz zadania łatwe. Stanowią one łącznie 72% wszystkich zadań biorąc pod uwagę ilość
punktów możliwych do zdobycia. Najtrudniejszym zadaniem było zadanie 13, uczeń
rozwiązując go poprawnie mógł uzyskać 5 punktów, łatwość tego zadania wyniosła 0,38.

Procent ogółu zada ń w uj ęciu punktowym

37%
UT

16%
T

12%
BŁ

35%
Ł

Następny wykres przedstawia częstość występowania wyników, to znaczy rozkład liczby
uczniów, którzy uzyskali ze sprawdzianu określony wynik punktowy. Rozkład ten nie jest tak
regularny, wynika to stąd, że liczba testowanych uczniów nie była odpowiednio duża (98
uczniów) – przy większej ilości testowanych uczniów otrzymuje się większą regularność
wyników. Otrzymany wykres jest dość równomierny, chociaż daje się zauważyć przesunięcie
w kierunku wyniku maksymalnego.
Wartość mediany wyniosła dla sprawdzianu 21 punktów (mediana inaczej wartość centralna
to wynik występujący pośrodku wszystkich uzyskanych przez uczniów). Mediana pozwala
stwierdzić, że połowa uczniów uzyskała wyniki poniżej 21 punktów, a druga połowa uzyskała
wyniki wyższe.
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Wnioski:

Po analizie wyników można stwierdzić, że przygotowany test jest przydatny do sprawdzania
wiadomości i umiejętności uczniów kończących naukę w szkole podstawowej.
Przemawia za tym:

1. Niska frakcja opuszczeń, która w najtrudniejszym zadaniu nie przekracza nawet
wartości 0,09;

2. Większość zadań ma odpowiednią łatwość, 72% testu stanowią zadania umiarkowanie
trudne i zadania łatwe;

3. Rozkład otrzymanych wyników sprawdzianu jest równomierny, z przesunięciem w
kierunku wyniku maksymalnego;

4. Wartość mediany jest w przybliżeniu równa średniej z uzyskanych przez uczniów
wyników.

Opracowała:
Ewa Lisek


