
 

WPISUJE UCZEŃ 

dysleksja 

KOD UCZNIA DATA URODZENIA  UCZNIA 

dzień miesiąc rok 

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ 
NADZORUJĄCY 

miejsce 
na naklejkę 

z kodem 

SPRAWDZIAN PRÓBNY  
W SZÓSTEJ KLASIE 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
 

„W gminie Hy Ŝne” 

  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 uwaŜnie wszystkie teksty i zadania. 
 
4. Rozwiązania zapisuj długopisem albo piórem z czarnym lub 

granatowym tuszem/atramentem. Nie uŜywaj 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 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! 

Czas pracy:  
60 minut 

 
 
 

Liczba punktów do 
uzyskania: 40  
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Tekst I 
Materialne ślady najstarszego osadnictwa na terenie Gminy Hy Ŝne widoczne s ą na 
wzniesieniu zwanym Tatarsk ą Górą. Są to pochodz ące z XI-XII w. pozostało ści po 
wczesno średniowiecznym grodzie. Była to prawdopodobnie jedn a z fortec 
obronnych na szlaku handlowym z Rusi do Krakowa. 
Pierwsze wzmianki pisane o wsi Hy Ŝne pochodz ą z 1436 r. HyŜne od samego 
początku było własno ścią szlacheck ą. W XV w. wieś wchodziła w skład dóbr rodów 
Kmitów, Denowskich i Rzeszowskich. Była to du Ŝa wieś na prawach niemieckich, 
zagospodarowana, gdzie istniały dwie karczmy i młyn . Od 1523 r. HyŜne 
pozostawało przez kilka pokole ń w rękach Wapowskich. 
W 1590 r. Katarzyna Wapowska ufundowała drewniany k ościół na wzniesieniu 
zwanym Tatarsk ą Górą i umie ściła w nim cudowny obraz Matki Boskiej. 
W latach 70. XVII w. Hy Ŝne nabył hrabia Nieborowski. W jego czasach Hy Ŝne 
doczekało si ę nowego murowanego ko ścioła wzniesionego na miejscu 
drewnianego, spalonego w 1624 r. przez Tatarów. 
Pod koniec XVIII w. Hy Ŝne przeszło w r ęce Jędrzejowiczów. 
Od 1863 r. we wsi funkcjonowała szkoła ludowa, w kt órej uczył ówczesny organista 
Tomasz Sikorski - ojciec przyszłego generała Władys ława. 
W 1890 r. funkcjonowały tu cztery karczmy, młyn wod ny, cegielnia, gorzelnia i 
folwark, w pobli Ŝu którego znajdował si ę park. Obok ko ścioła poło Ŝony był zespół 
plebański oraz dwa cmentarze. 
Od 1917 r. wła ścicielami maj ątku a Ŝ do reformy rolnej byli Dzieduszyccy. Za ich 
czasów powa Ŝnie został przebudowany dwór i wzniesiony w 1930 r.  wysiłkiem 
społecznym drewniany budynek urz ędu gminy. 

Na podstawie: http://www.hyzne.pl/ 
 
 
 
1. Cechy tekstu I świadczą o tym, Ŝe jest on fragmentem: 
 A. mitu.     B. baśni. 
 C. kroniki.     D. notatki encyklopedycznej. 
 
2. Pierwsze pisane wzmianki o wsi HyŜne pochodzą z: 
 A. XI – XII w.    B. I połowy XV w. 
 C. II połowy XV w.   D. XIV w. 
 
3. Murowany kościół w HyŜnem powstał wówczas, gdy wieś naleŜała do: 
 A. Katarzyny Wapowskiej.  B. hrabiego Nieborowskiego. 
 C. Jędrzejowiczów.   D. Dzieduszyckich. 
 
4. WskaŜ szereg, w którym właścicieli HyŜnego wymieniono chronologicznie. 
 A. Jędrzejowiczowie, Nieborowscy, Wapowscy 
 B. Wapowscy, Rzeszowscy, Jędrzejowiczowie 
 C. Wapowscy, Nieborowscy, Jędrzejowiczowie 
 D. Dzieduszyccy, Jędrzejowiczowie, Wapowscy 
 
5. Budynek obecnego Gimnazjum w HyŜnem wzniesiono w 1972 r. Wydarzenie to od 
roku załoŜenia szkoły ludowej dzieli: 
 A. 109 lat.   B. 55 lat.  C. 42 lata.  D. 111 lat. 
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Tekst II 
Gmina Hy Ŝne poło Ŝona jest w południowo - wschodniej cz ęści województwa 
podkarpackiego, w odległo ści około 20 km od Rzeszowa. Na powierzchni 5098 ha 
zamieszkuje ponad 6800 mieszka ńców. W skład gminy wchodz ą sołectwa: 
Brzezówka, Dyl ągówka, Grzegorzówka, Hy Ŝne, Nieborów, Szklary, Wólka 
HyŜneńska. 
Gmina graniczy od południowego wschodu z gmin ą Dynów, od północy z gmin ą 
Chmielnik, od północnego zachodu z gmin ą Tyczyn, od południowego zachodu z 
gmin ą BłaŜowa, od wschodu z gmin ą Jawornik Polski, a od północnego wschodu z 
gmin ą Markowa. 

Na podstawie: http://www.hyzne.pl/ 
 

6. Wędrując po okolicach HyŜnego, najlepiej skorzystać z przewodnika po: 
 A. Małopolsce.    B. Podkarpaciu. 
 C. Kujawach i Pomorzu.  D. Mazowszu. 
 
7. Wiedząc, Ŝe 1 ha = 0,01 km2, moŜna stwierdzić, Ŝe gmina HyŜne ma powierzchnię 
 A. ok. 510 km2    B. ok. 51 km2 
 C. ok. 5 km2    D. ok. 5100 km2 
 
 
8. Ilu mieszkańców przypada średnio na 1 km2 powierzchni gminy HyŜne? 
 A. ok. 30   B. ok. 33  C. ok. 133  D. ok. 130 
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9. Korzystając z tekstu II oraz mapki, wskaŜ prawidłowe nazwy miejscowości. 
A. A – Chmielnik, B – Dynów, C – Tyczyn, D – BłaŜowa 
B. A – Dynów, B – BłaŜowa, C – Tyczyn, D – Chmielnik 
C. A – Chmielnik, B – Tyczyn, C – BłaŜowa, D – Dynów 
D. A – Tyczyn, B – BłaŜowa, C – Dynów, D – Chmielnik 

 
10. W którym szeregu zachowano porządek alfabetyczny? 

A. Brzezówka, Dylągówka, Grzegorzówka, Nieborów, Szklary 
B. Dylągówka, Grzegorzówka, Brzezówka, Szklary, Nieborów 
C. Brzezówka, Grzegorzówka, Dylągówka, Nieborów, Szklary 
D. Szklary, Nieborów, Grzegorzówka, Dylągówka, Brzezówka 

 
11. Na mapie Michała odległość HyŜnego od Rzeszowa wynosi 10 cm. W jakiej skali 
wykonana jest ta mapa? 
 A. 1:200 000 
 B. 1:20 000 
 C. 1:1000 
 D. 1:100 000 
 
 
Tekst III 
Gmina Hy Ŝne ma charakter rolniczy. Z ł ącznej powierzchni gminy, wynosz ącej 
5098 ha, uŜytki rolne i le śne zajmuj ą 91,3%. Zaledwie 8,7% powierzchni gminy 
przeznaczone zostało na inne cele. Zdecydowana wi ększość uŜytków rolnych 
znajduje si ę w posiadaniu rolników indywidualnych. Ogółem w gmi nie jest 1 315 
gospodarstw rolnych o powierzchni ogólnej 3 435 ha;  średnia powierzchnia 
gospodarstwa wynosi 2,61 ha. (…) Orientacyjne ceny gruntów na terenie gminy 
wynosz ą: działki budowlane: ok. 2 000 zł/ar, działki przem ysłowe: ok. 1 500 zł/ar. 

Na podstawie: http://www.hyzne.pl/ 
 

 
 
12. Co nie wchodzi w skład uŜytków rolnych? 
 A. Pola uprawne.  
 B. Pastwiska. 
 C. Sady. 
 D. Lasy. 
 
13. UŜytki rolne i leśne na terenie gminy HyŜne zajmują 
 A. 4654,474 ha 
 B. 4654474 ha 
 C. 91,3 ha  
 D. 8,7 ha 
 
14. Ile wynosi cena działki przemysłowej wielkości średniego gospodarstwa w HyŜnem? 
 A. 3915 zł  
 B. 391500 zł 
 C. 5220 zł 
 D. 522000 zł 
 



 5 

Na rysunku poni Ŝej przedstawiono herb gminy Hy Ŝne. 
 

 
15. Ile osi symetrii ma herb gminy HyŜne? 

A. 0   B. 1   C. 2   D. 4 
 
16. Złamany tatarski buńczuk w herbie gminy HyŜne: 

A. jest symbolem pierwszego kościoła parafialnego w HyŜnem. 
B. symbolizuje zwycięstwo nad oddziałem tatarskim w XVII wieku. 
C. upamiętnia Tatarów, którzy zginęli pod Tatarską Górą. 
D. nic nie symbolizuje, ma jedynie uatrakcyjnić herb gminy. 

 
17. Kolejka wąskotorowa Przeworsk – Dynów przebiega przez leŜący w Szklarach 
najdłuŜszy w Polsce tunel kolei wąskotorowej, który ma 602 m długości. 602 metry to: 
 A. 6,02 km  B. 0,602 km  C. 0,062 km  D. 0,620 km 
 
 
Cały teren gminy le Ŝy w obr ębie Hy Ŝneńsko - Gwo źnickiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. Bogaty jest świat obj ętej ochron ą flory i fauny. Spotka ć tu mo Ŝna m.in. 
orlika krzykliwego. 
 
18. Orlik krzykliwy jest ptakiem drapieŜnym. Co stanowi jego główne poŜywienie? 
 A. Ziarna zbóŜ.    B. Owoce drzew. 
 C. Mięso zwierząt.   D. Korzonki roślin. 
 
19. Orlik krzykliwy jest ptakiem wędrownym. Zaobserwowano, Ŝe 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. 
 
20. Szkoła Podstawowa w HyŜnem mieści się w odrestaurowanym dworku szlacheckim z 
początków XVIII wieku. Na której osi czasu przedstawiono ten wiek? 

A. 
 

  

B. 
 

  

C. 
 

  

D. 
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Harmonogram imprez organizowanych przez 
Szkoł ę Podstawow ą im. gen. Władysława Sikorskiego w Hy Ŝnem 

/fragment/ 
 

Sobota 19.05.2007 r. 
Godzina Rodzaj imprezy 
14.00 – 15.00 „Nasz Patron” – akademia przygotowana przez uczniów 
15.30 – 17.00 Koncert piosenki Ŝołnierskiej 
16.30 – 17.30 Turnieje i gry dla uczniów i rodziców 
17.15 – 19.45 Projekcja filmów o generale Władysławie Sikorskim 
19.30 – 21.00 Wspólne ognisko 

 
21. Michał po obejrzeniu akademii poświęconej patronowi szkoły, chciał wziąć udział od 
początku do końca w dwóch innych imprezach. Które imprezy mógł wybrać? Podaj 
wszystkie moŜliwości. 

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

 
22. Ile godzin łącznie trwały koncert piosenki Ŝołnierskiej i projekcja filmów o generale 
Sikorskim? 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
23. Wszyscy mieszkańcy wsi HyŜne wiedzą, Ŝe tutejsza szkoła podstawowa ma bardzo 
unikatową siedzibę. W jakim słowniku znajdziesz informacje o pochodzeniu i znaczeniu 
słowa unikatowy? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
24. Jedną z głównych atrakcji gminy HyŜne jest wyciąg narciarski w Dylągówce. 
Malowniczo połoŜony stok przyciąga kaŜdej zimy tłumy narciarzy. Pewnej zimy bilety 
sprzedawano według następującego cennika:  
 

 Cena [zł] 
pn.-pt. 

Cena [zł] 
sob.-niedz. 

poniŜej 11 lat 0 0 
11 – 14 lat 6 8 
15 – 17 lat 8 10 

osoby dorosłe 10 15 
grupy 4 i więcej 

osób 
10% taniej 10% taniej 

 
Michał, uczeń szóstej klasy, wybrał się w piątek na stok narciarski ze swoimi rodzicami, 
10-letnią siostrą i 17-letnim bratem. W sobotę równieŜ pojechali na stok, jednak juŜ bez 
mamy i siostry. Ile zapłacili za bilety w ciągu tych dwóch dni? 
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Zapisz wszystkie obliczenia.                        
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
Odpowied ź: 

 
 
25. HyŜne Cię zachwyci. Napisz list do kolegi, zachęcający go do odwiedzenia gminy 
HyŜne. 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Brudnopis 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  


