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3 kwietnia 2012, o godzinie 9:00 nasi szóstoklasiści zasiedli do swojego pierwszego poważnego
egzaminu w życiu.
Sprawdzian szóstoklasisty jest obowiązkowy dla każdego ucznia opuszczającego mury szkoły
podstawowej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.
Sprawdzian ocenia poziom uczniów w zakresie czytania, pisania, rozumowania, korzystania z
informacji oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce.
Maksymalnie można będzie dostać 40 punktów. A wyników nie odnotowuje się na świadectwie.

Odczucia uczniów po sprawdzianie szóstoklasisty:

- Bardzo byłem zdenerwowany przed sprawdzianem i podczas sprawdzianu.
- Sprawdzian był raczej trudny jak dla mnie.
- Było w nim bardzo matematyka, mniej języka polskiego. Prawie w ogóle nie było w nim
historii, przyrody.
- Trudne były te zadania matematyczne. Nie lubię matematyki, więc sprawiły mi one duże
problemy.
- Myślę, że kiepsko będzie z punktami za zadania matematyczne.
- W ostatnim zadaniu trzeba było napisać opowiadanie, o tym jak ktoś zrobił niespodziankę
swoim domownikom. Napisałam prawie całą kartkę. Starałam się nie popełniać błędów
ortograficznych i pisać na temat.
- Test był dla mnie trudny, ale starałam się napisać go jak najlepiej.

ZOBACZ JAK WYGLĄDAŁ SPRAWDZIANW SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
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ODPOWIEDZI DO ARKUSZA SPRAWDZIANU
Zadanie 1. C 1895
Zadanie 2. C
Zadanie 3. B
Zadanie 4. D. Początek produkcji kolorach filmów
Zadanie. 5 B. Niezwykłą siłę oddziaływania kina
Zadanie. 6 A. Nawiązać bliższy kontakt z odbiorcą
Zadanie 7. C. Dostarcza więcej emocji i wrażeń
Z zadanie 8. B. 27 osób
Zadanie 9. C. 20 osób
Zadanie 10. B. 41 złotych
Zadanie 11. A. Grozę burzy
Zadanie 12. D. Gdy świtem wychodzę
Zadanie 13. A. Oddać atmosferę nawałnicy
Zadanie 14. C. Instrument podobny do bębna
Zadanie 15. A. 100 minut
Zadanie 16. A. 18
Zadanie 17. D. III i IV
Zadanie 18. C. 1,45 m
Zadanie 19. C. 30 cm
Zadanie 20. D.
Zadanie. 21. Jeden długopis kosztuje 4,50 zł, a jeden zeszyt 3,20 złotego.
Zadanie 23. Skanowanie jednej strony zajęło średnio 36 sekund.
Zadanie 24. Cztery małe sześciany mają tylko jedną ścianę pomalowaną na zielono. Dwa małe
sześciany mają trzy ściany pomalowane na żółto.
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