
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ 
NADZORUJĄCYWPISUJE UCZEŃ 

dysleksja

LISTOPAD 2005 

Czas pracy: 
60 minut 

 
 

Liczba punktów  
do uzyskania: 40 

SPRAWDZIAN PRÓBNY 
W SZÓSTEJ KLASIE 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
„Grunwald” 

 
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: 

 

 
6. Wybierz tylko jedną odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą 

jej literą - np. gdy wybrałeś odpowiedź „A”: 
 

 
7. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi,  

ale jeśli się pomylisz,  
błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź. 

 
 

 
 
8. Rozwiązania zadań od 21. do 26. 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

KOD UCZNIA     DATA URODZENIA UCZNIA 

dzień miesiąc rok 

miejsce  
na naklejkę 

z kodem 
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Tekst I 
Król [Władysław Jagiełło] już oto hełm przywdziewał i do boju ruszać zamierzał, 

gdy nagle przychodzi wiadomość, że dwaj od nieprzyjaciela wyruszyli heroldowie1 i dwa 
w rękach miecze obnażone nieśli, bez pochew, z królem domagając się widzenia. 
Oddawszy jako tako honory królowi, w ten oto sposób treść swego poselstwa 
po niemiecku wyłożyli, a Jan Mężyk przetłumaczył: „Najjaśniejszy królu! Wielki mistrz 
pruski Ulryk tobie i bratu twojemu (pominęli imię i tytuł książęcy Aleksandra) przez nas 
te oto dwa miecze przesyła, abyś z nim i jego wojskiem przy ich pomocy z mniejszym 
wahaniem a z większą odwagą niż ją okazujesz, do bitwy przystąpił, i żebyś dłużej 
pośród lasów i gajów się nie krył i walki nie odwlekał”. A król polski Władysław, pełnego 
pychy i zuchwałości poselstwa krzyżackiego wysłuchawszy, z rąk heroldów miecze 
przyjął bez gniewu i niechęci jakiejkolwiek i bez namysłu im odpowiedział – z dziwną 
jednak i jakby z Nieba daną pokorą, cierpliwością i skromnością: „Chociaż w wojsku 
moim dość mam mieczów i od wrogów moich ich nie potrzebuję, to jednak dla 
większego wspomożenia, podpory i obrony w słusznej mojej sprawie, te dwa miecze 
w imię Boga przyjmuję”. To wyrzekłszy hełm na głowę włożył i wojsku w imię Pańskie 
do walki iść i hasło trąbić rozkazał, a rycerzom – bój rozpocząć. 
 Gdy tylko bojowe wytrąbiono hasło, pieśń ojczysta Bogurodzica głosem huknęła 
potężnym, przez całe wojsko królewskie zaśpiewana, które też zaraz – potrząsając 
kopiami2 – do walki się rzuciło. I w tejże właśnie chwili, gdy wzajemny wzniósł się 
okrzyk jaki zwykle żołnierze przed walką wydają, zwarły się szyki obu stron walczących  
w środku doliny, która wojska rozdzielała. Próżno Krzyżacy dwukrotnym z dział 
uderzeniem szyki Polaków przełamać usiłowali, mimo że wojska pruskie z większym 
krzykiem i pędem i z większego do walki ruszyło wzniesienia.  
 Mąż3 na męża napierał, wzajem kruszyły się oręże, a ostrzami w twarze 
mierzono. Gdy zwarły się hufce4, trudno było tchórza oddzielić od bohatera, 
dzielniejszego od leniwca – wszyscy bowiem jakby w pętach przywarli do siebie. Zaś 
miejsca zmieniali i szli do przodu nie inaczej, aż po strąceniu lub zabiciu wroga 
zwycięzca miejsce zajmował pokonanego. 

 
Jan Długosz, Spotkanie się i bitwa straszna Polaków z Krzyżakami  

15 lipca 1410 roku, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 1988 /fragmenty/ 
 

1 herold – poseł ogłaszający w imieniu władcy ważne zarządzenia lub wydarzenia 
2 kopia – rodzaj broni 
3 mąż – tu: rycerz, żołnierz  
4 hufiec – zwarty oddział wojskowy stanowiący zarazem część szyku bojowego 
 
Zadania od 1. do 8. odnoszą się do tekstu I.  
 

1. Cechy tekstu I świadczą o tym, że jest on fragmentem  
A. mitu. B. baśni.  C. kroniki.  D. notatki encyklopedycznej. 
 

2. Najjaśniejszy królu! to słowa skierowane do 
A. mistrza pruskiego Ulryka. 
B. Władysława Jagiełły. 
C. posła krzyżackiego. 
D. Jana Mężyka. 
 

3. Posłowie przynieśli królowi polskiemu miecze na znak 
A. zgody. B. pokoju.  C. wojny.  D. poddaństwa. 
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4. Król Władysław 
A. był oburzony pychą poselstwa krzyżackiego i nie przyjął mieczy.  
B. był oburzony pychą poselstwa krzyżackiego, ale przyjął miecze. 
C. ze spokojem i godnością odmówił przyjęcia mieczy. 
D. ze spokojem i godnością przyjął miecze. 
 

5. Wskaż szereg, w którym wydarzenia wymieniono chronologicznie. 
A. Odśpiewanie pieśni Bogurodzica. Starcie się wojsk. Przybycie posłów krzyżackich. 
B. Przybycie posłów krzyżackich. Starcie się wojsk. Odśpiewanie pieśni Bogurodzica. 
C. Przybycie posłów krzyżackich. Odśpiewanie pieśni Bogurodzica. Starcie się wojsk. 
D. Starcie się wojsk. Odśpiewanie pieśni Bogurodzica. Przybycie posłów krzyżackich. 

 
6. W imieniu władcy ważne zarządzenia ogłaszał 

A. książę.  B. herold.  C. mistrz.  D. sekretarz. 
 

7. Dwa ostatnie akapity tekstu I to przede wszystkim opis 
A. krajobrazu. B. postaci.  C. bitwy.  D. obrazu.  

 
8. W zwrocie: wszyscy bowiem jakby w pętach przywarli do siebie użyto 

A. porównania. 
B. przenośni. 
C. epitetu. 
D. wyrazu dźwiękonaśladowczego. 
 

Dynastia Jagiellonów 
Władca Lata panowania Rok koronacji 

Władysław II Jagiełło 1386 - 1434 1386 
Władysław III Warneńczyk 1434 - 1444 1434 
Kazimierz IV Jagiellończyk 1447 - 1492 1447 

Jan I Olbracht 1492 - 1501 1492 
Aleksander Jagiellończyk 1501 - 1506 1501 

Zygmunt I Stary 1506 - 1548 1507 
Zygmunt II August 1548 - 1572 1530 

 
Zadania od 9. do 11. odnoszą się do tabeli. 
 

9. Okres panowania dynastii Jagiellonów w Polsce obejmuje lata  
A. 1386 – 1530   B. 1386 – 1572 C. 1386 – 1492 D. 1386 – 1506 
    

10. Aleksander Jagiellończyk był koronowany 
A. w pierwszym roku XV wieku. 
B. w drugim roku XV wieku. 
C. w pierwszym roku XVI wieku. 
D. w drugim roku XVI wieku. 
 

11. Najkrócej panującym władcą z dynastii Jagiellonów był 
A. Jan I Olbracht. 
B. Władysław II Jagiełło. 
C. Władysław III Warneńczyk. 
D. Aleksander Jagiellończyk. 
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12. W którym szeregu zachowano porządek alfabetyczny? 
A. Jagiełło, Warneńczyk, Jagiellończyk 
B. Jagiellończyk, Warneńczyk, Jagiełło 
C. Jagiellończyk, Jagiełło, Warneńczyk 
D. Jagiełło, Jagiellończyk, Warneńczyk 
 
Tekst II 

Gmina Grunwald leży w województwie warmińsko – mazurskim. Zamieszkuje ją  
6 tysięcy osób. Gmina zajmuje powierzchnię 180 km2. Użytki rolne stanowią 71%,  
lasy – 20%, a jeziora – 2% całej powierzchni. 

W południowej części gminy rozciągają się Pola Grunwaldzkie z Muzeum Bitwy 
Grunwaldzkiej i Pomnikiem Zwycięstwa Grunwaldzkiego.  

Na terenie gminy znajduje się część Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich, 
który wyróżnia się w skali całych Mazur osobliwą rzeźbą terenu.  

Na podstawie: http://www.powiat-ostrodzki.pl/ 
 
Zadania od 13. do 15. odnoszą się do tekstu II. 
 

13. Wędrując po okolicach Grunwaldu, najlepiej skorzystać z przewodnika po 
A. Mazowszu. 
B. Wielkopolsce. 
C. Kujawach i Pomorzu. 
D. Warmii i Mazurach. 
 

14. Ilu mieszkańców przypada średnio na 1 km2 powierzchni gminy Grunwald? 
A. 30   B. 300   C. Około 33.  D. Około 333. 
 

15. Ile km2 zajmują lasy w gminie Grunwald? 
A. 3,6 km2  B. 36 km2  C. 144 km2  D. 176,4 km2 

  
16. Co nie wchodzi w skład użytków rolnych? 

A. Pola uprawne.  B. Pastwiska. C. Sady.  D. Lasy. 
 
W Parku Krajobrazowym Wzgórz Dylewskich można spotkać orlika krzykliwego. 
 

17. Orlik krzykliwy jest ptakiem drapieżnym. Co stanowi jego główne pożywienie? 
A. Ziarna zbóż.  
B. Owoce drzew. 
C. Mięso zwierząt.  
D. Korzonki roślin. 
 

18. Orlik krzykliwy jest ptakiem wędrownym. Zaobserwowano, że orliki, które przyleciały do 
Polski w połowie kwietnia, odleciały w ostatnim dniu września. Którą porę roku 
w całości te orliki spędziły w naszym kraju? 
A. Lato.  B. Jesień.  C. Zimę.   D. Wiosnę. 
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Mapa do zadań 19. i 20. 
 

19. W jakiej części Polski leży województwo warmińsko – mazurskie? 
A. W północno – wschodniej. 
B. W południowo – wschodniej. 
C. W północno – zachodniej. 
D. W południowo – zachodniej. 
 

20. Odległość 2 centymetrów na mapie odpowiada odległości 100 kilometrów w terenie. 
W jakiej skali wykonana jest ta mapa?   
A. 1 : 50 000 000   
B. 1 : 5 000 000  
C. 1 : 20 000 000  
D. 1 : 2 000 000 
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Program obchodów DNI GRUNWALDU 2005 /fragment/ 

Sobota 16. 07. 2005 r. 

Godzina Rodzaj imprezy 

14.00 – 15.15 Inscenizacja Bitwy Grunwaldzkiej 

16.00 – 18.30 Koncert z balem dla dzieci 

17.00 –  20.00 Turnieje i gry rycerskie 

19.00 –  22.00 Koncerty i konkursy 

21.00 –  22.00 Ogniobranie – harcerskie widowisko  
                           Na podstawie: http://www.album-grunwaldzki.iq.pl 

 
Zadania od 21. do 23. odnoszą się do programu obchodów DNI GRUNWALDU 2005. 
 
21. Kasia po obejrzeniu inscenizacji Bitwy Grunwaldzkiej chciała jeszcze uczestniczyć 

od początku do końca w dwóch innych imprezach. Które imprezy mogła wybrać? 
Podaj wszystkie możliwości. 

 

1. ............................................................... i ............................................................... 
2. ............................................................... i .............................................................. 
3. ............................................................... i .............................................................. 

 
22. Ile godzin trwały Turnieje i gry rycerskie? 
 
............................................................................................................................................ 
 
23. O ile minut krócej trwało Ogniobranie – harcerskie widowisko od Koncertu z balem 

dla dzieci? 
 
............................................................................................................................................ 
24. Na zakup atlasów historycznych do biblioteki przeznaczono 400 zł. Atlas historyczny 

w twardej oprawie kosztuje 26,50 zł, a w miękkiej jest o 10% tańszy. Kupiono 
10 atlasów w twardej oprawie i 5 w miękkiej. Ile zapłacono za wszystkie atlasy?  
Ile pieniędzy pozostało z planowanej na te zakupy kwoty? 
 

Zapisz wszystkie obliczenia.                    
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
Odpowiedź: Za wszystkie atlasy zapłacono ........................................ . 
                    Z planowanej na zakupy kwoty pozostało ......................... . 
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25. Napisz zawiadomienie o odwołaniu wieczorku muzycznego pt. Polskie pieśni 
patriotyczne. W wypowiedzi uwzględnij między innymi takie informacje, jak:  
• przyczyny odwołania imprezy, 
• kolejny termin wieczorku. 

 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

26. Rozpoczyna się wieczorek muzyczny Polskie pieśni patriotyczne. Przywitaj 
przybyłych na ten wieczorek gości i przedstaw im cel spotkania.  
Zapisz swoją wypowiedź. 

 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
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Brudnopis 
 
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
 
 


