POWTÓRKI Z PLUSEM DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Zestaw zadań nr 3
Imię i nazwisko

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

Klasa

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

„Szkoła”
Dwunastolatek śpi przeciętnie 9 godzin w ciągu doby.

1. Ile pełnych dób przespał dwunastolatek w roku 2008?
A. 136

B. 137

C. 138

D. 366

2. Jaką część doby przeznacza na inne czynności niż sen?
9
B. 24
doby

A. 0,375 doby

C. 0,625 doby

D. 0,15 doby

Plan lekcji klasy 6c
LP.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

1.

matematyka

matematyka

sztuka

matematyka

2.

religia

język angielski

religia

historia

3.

język polski

informatyka

przyroda

język angielski

przyroda

4.

język polski

język polski

język polski

informatyka

matematyka

5.

język niemiecki

historia

język polski

język polski

język angielski

6.

w-f

przyroda

matematyka

godz. wych.

w-f

7.

w-f

PIĄTEK

w-f

Zajęcia zaczynają się o godzinie 8:00, każda lekcja trwa 45 minut. Przerwy trwają 10 minut, tylko
przerwa po piątej lekcji – 25 minut.

3. O której godzinie Antek, uczeń klasy 6c, rozpoczyna lekcje w piątek, a o której kończy?
A. rozpoczyna o 9:50, kończy o 14:30

C. rozpoczyna o 8:45, kończy o 13:45

B. rozpoczyna o 8:55, kończy o 13:55

D. rozpoczyna o 9:40, kończy o 14:30

4. We wtorek, 15 minut przed końcem lekcji, klasa 6c pisała kartkówkę z języka polskiego. O której godzinie rozpoczął się sprawdzian?
A. o 11:00

B. o 11:15

C. o 10:45

D. o 11:30

5. W niedzielę 26 lipca 2009 roku, Antek obchodził swoje 12 urodziny. Ile dni miał wtedy chłopiec? W jaki dzień tygodnia Antek będzie miał 5000 dni?

Odpowiedź:

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

Inspiracją zestawu jest książka Kalendarz szóstoklasisty —
rzetelny kurs przygotowujący do sprawdzianu w klasie szóstej

Małgosia i Filip przygotowali referat dotyczący bezpiecznego zachowywania się w sytuacjach zagrożenia. Zrobili zdjęcie planu ewakuacyjnego szkoły, który został sporządzony w skali 1 : 250.

6. Kierując się z sali gimnastycznej nr II do wyjścia ewakuacyjnego nr I, należy pójść w kierunku:
A. zachodnim, a następnie północnym

C. południowym, a następnie zachodnim

B. północnym, a następnie wschodnim

D. wschodnim, a następnie południowym

7. Biblioteka na planie ewakuacyjnym ma wymiary 3,5 cm × 27 mm. Jaka jest rzeczywista powierzchnia pomieszczenia? Wynik zaokrąglij do części setnych metra kwadratowego.

Odpowiedź:

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

8. Wymiary sekretariatu w rzeczywistości wynoszą 4,25 m × 5,5 m. Jakie są wymiary tego pomieszczenia na planie?

Odpowiedź:

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

9. Na budynku szkoły znajduje się pamiątkowa tablica z napisem: Budynek zabytkowy z roku
1889. Znajdowała się tutaj pierwsza w województwie szkoła dla chłopców. W którym wieku powstał budynek?
A. w XVII wieku

B. w XVIII wieku

C. w XIX wieku

D. w XX wieku

10. Kwadratowa tablica znajdująca się na budynku szkoły ma powierzchnię 81 dm2 . Jakie są jej
wymiary?

Odpowiedź:

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

Inspiracją zestawu jest książka Kalendarz szóstoklasisty —
rzetelny kurs przygotowujący do sprawdzianu w klasie szóstej

