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POWTÓRKA 3 – SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2004 

1. Z młyna do piekarni jest 150 m. Ile to centymetrów na planie w skali 1 : 5000? 

A. 3     B. 2     C. 10     D. 7,5 

2. Chleb waży o 30 procent więcej niż wzięta do wypieku mąka. Ile waży chleb upieczony z 5 kg 

mąki? 

A. 5,30 kg    B. 6,50 kg    C. 5,15 kg    D. 3,50 kg 

3. Cztery prostopadłościenne foremki do pieczenia mają taką samą wysokość. Najwięcej ciasta 

chlebowego zmieści się do foremki, której podstawa ma wymiary 

A. 25 cm × 20 cm   B. 20 cm × 30 cm   C. 15 cm × 30 cm   D. 25cm × 25cm 

4. Uczniowie kupili na biwak 3 jednakowe bochenki chleba. Zapłacili za nie razem 4,05 zł. Po 

namyśle postanowili dokupić jeszcze 2 takie same bochenki. Ile jeszcze będą musieli dopłacić? 

A. 1,35 zł    B. 2,70 zł    C. 6,75 zł    D. 8,10 zł 

Kacper kupił chleb, który był pokrojony na równej wielkości kromki i miał długi okres 

przydatności do spożycia. Oto etykieta z opakowania tego chleba: 

 

5. Chleb został kupiony 30. 09. 2003 r. Ile miesięcy najdłużej można go było przechowywać zgodnie 

z zaleceniem na etykiecie? 

A. 3     B. 4     C. 7     D. 8 

6. Które wyrażenie prowadzi do obliczenia wartości energetycznej 1 kromki kupionego chleba? 

A. 154:100   B. 500:10    C. (154⋅5):10    D. (154⋅10):5 

7. Który diagram ilustruje zawartość substancji odżywczych w kupionym chlebie? 
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8. Po śniadaniu, zwykle dwadzieścia po siódmej, Michalina wysypywała ptakom okruszki chleba. 

Któregoś dnia zrobiła to dopiero za dwanaście dziewiąta. O ile później niż zwykle ptaki dostały 

okruszki? 

A. 1 godz. 28 min   B. 1 godz. 32 min   C. 2 godz. 8 min   D. 2godz. 32 min 

9. Działka ma kształt i wymiary podane na rysunku. Rolnik posiał na tej działce pszenicę.                

Z każdego hektara zebrał 4,5 tony pszenicy. Ile ton pszenicy zebrał 

z całej działki?   

Zapisz wszystkie obliczenia. 

 

 

 

 

 

 

Odp. Rolnik zebrał z całej działki .............. tony pszenicy. 

10. W piekarni były sprzedawane tylko całe bochenki chleba. Bochenek waży 0,8 kg. Piekarz 

powiedział, że sprzedano 250 kg chleba. Zapisz obliczenia świadczące o tym, że piekarz nie podał 

dokładnej wagi sprzedanego chleba. 

 


