
Oœwiêcim, woj. ma³opolskie, dawne woj. bielskie, w Kotlinie Oœwiêcimskiej, przy
ujœciu So³y do Wis³y; 43,5 tys. mieszk. (1998); oœr. przem. i turyst. W XII w. gród

kasztelañski o du¿ym znaczeniu politycznym i gospodarczym; wzmiankowany w 1177r.; rozwój handlu dziêki po³o¿eniu przy szlaku z Rusi na Morawy i Œl¹sk. Lwó-
weckie prawa miejskie otrzyma³ Oœwiêcim od W³adys³awa, kolejnego ksiêcia opolskiego, ok. roku 1272.

Sprawdzian z szóstej klasy

1. Cechy zamieszczonego tekstu wskazuj¹, ¿e jest on fragmentem:
A. utworu poetyckiego,
B. utworu literackiego,
C. notatki z encyklopedii,
D. informacji z podrêcznika szkolnego.

2. Na zamieszczonej poni¿ej osi czasu zaznacz i podpisz wiek, w którym
nadano Oœwiêcimiowi prawa miejskie.

3. Oœwiêcim w roku 1998 liczy³:
A. 435 000 mieszkañców, 
B. 43 500 mieszkañców, 
C. 435,00 mieszkañców, 
D. 45 300 mieszkañców.

4. Przedstawiony obok herb
miasta Oœwiêcimia

A. ma l oœ symetrii,
B. ma 2 osie symetrii,
C. ma 4 osie symetrii,
D. nie ma ¿adnej osi symetrii.

5. W jakim województwie le¿y Oœwiêcim?
A. ma³opolskim, B. bielskim, C. oœwiêcimskim, D. œl¹skim.

6. Od kogo Oœwiêcim otrzyma³ prawa miejskie?
A. od W³adys³awa Jagie³³y, B. od W³adys³awa Warneñczyka, 
C. od W³adys³awa, ksiêcia opolskiego.

7. Spójrz na fragment planu Oœwiêcimia poni¿ej. W któr¹ stronê œwiata
p³ynie rzeka So³a?  

A. na pó³noc, B. na po³udniowy zachód, C. na zachód, D. na po³udnie.

8. Jakie mosty na Sole zaznaczono na mapie?
A. Dêbnicki i Piastowski, B. Piastowski i Jagielloñski, 
C. Grunwaldzki i Piastowski, D. Poniatowskiego i Œwiêtokrzyski.

9. Wymieñ 2 obiekty po³o¿one przy ulicy Wysokie Brzegi:
........................................................................................................
........................................................................................................

10. Dyrektor chce ogrodziæ dzia³kê szkoln¹, która na mapie Oœwiêcimia
ma kszta³t prostok¹ta o d³ugoœci 2 cm i szerokoœci 1,5 cm.

a. Podaj, jakie s¹ rzeczywiste wymiary dzia³ki? 
D³ugoœæ ............................................
Szerokoœæ .........................................
b. Oblicz, ile metrów siatki potrzeba na wykonanie ogrodzenia szko³y?
Odp...........................................................................................................

11. Poni¿ej przedstawiono zdjêcie wykonane 15 listopada. 
Przedstawia ono d¹b, który uznany zosta³ za pomnik przyrody. Podczas

trwaj¹cej wtedy pory roku:
A. dzieñ jest krótszy od nocy, B. dzieñ jest d³u¿szy od nocy, 
C. dzieñ jest równy nocy.

12. WyobraŸ sobie, ¿e jesteœ dêbem przedstawionym na zdjêciu. Zreda-
guj w jego imieniu list do cz³owieka.
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

13. Napisz w formie równowa¿ników zdañ trzy argumenty informuj¹ce
o tym jaki jest cel tworzenia parków narodowych.
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

14. Poni¿ej diagram s³upkowy przedstawia liczbê zwierz¹t wystêpuj¹-
cych na terenie ko³a ³owieckiego Sokó³ w Oœwiêcimiu.

Uzupe³nij dane:
zwierzêta liczba
lisy ...........
zaj¹ce ...........
dziki ...........
sarny ...........
jelenie ...........

Razem ...........

15. Które ze zdañ jest prawdziwe?
A. Lisy stanowi¹ 30% wszystkich zwierz¹t uwzglêdnionych w tabelce. 
B. Lisy stanowi¹ 25% wszystkich zwierz¹t uwzglêdnionych w tabelce. 
C. Lisy stanowi¹ 40% wszystkich zwierz¹t uwzglêdnionych w tabelce. 
D. Lisy stanowi¹ 2,5% wszystkich zwierz¹t uwzglêdnionych w tabelce.

16. Przekonaj k³usowników, do tego, ¿eby nie zabijali zwierz¹t. Sformu-
³uj i zapisz swoj¹ wypowiedŸ w formie jednego zdania z³o¿onego.
........................................................................................................................... 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
17. Rozwi¹¿ krzy¿ówkê i podaj has³o.

Poziomo:
1. Najwy¿sze góry w Polsce 
2. Kontynent po³¹czony z Azj¹
3. Stan atmosfery w danej chwili
4. Najwiêksze miasto w Polsce
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5. Trzecia planeta Uk³adu S³onecznego
6. Gaz potrzebny do procesu spalania
7. Region na po³udniu Polski.

Has³o................................................

18. Po³¹cz w pary informacje o postaciach historycznych z odpowiada-
j¹cymi im osobami.

1. Walczy³ pod Wiedniem w 1683r.
2. Pierwszy historyczny w³adca Polski.
3. Uczestniczy³ w ZjeŸdzie GnieŸnieñskim w l000 r.
4. „Zasta³ Polskê drewnian¹, a zostawi³ murowan¹”.
A. Kazimierz Wielki, 
B. Boles³aw Chrobry, 
C. Mieszko I, 
D. Jan III Sobieski.
Do liczby dopisz odpowiedni¹ literê:
l...................   2...................
3..................   4...................

19. Podaj przyk³ady 3 obiektów geograficznych, które w swojej nazwie
maj¹ nazwê koloru.

20. Poni¿ej zosta³y podane odleg³oœci drogowe pomiêdzy niektórymi
miastami Europy:

21. Rozpoznaj obiekty przedstawione poni¿ej. Podane nazwy wpisz
w odpowiednim miejscu: Australia, Ameryka Pó³nocna i Po³udniowa, 
Europa.

Warszawa Berlin Praga Wiedeñ Bonn Bruksela Amsterdam
Berlin 591
Praga 625 339
Wiedeñ 678 819 480
Bonn 1206 878 695 918
Bruksela 1398 807 899 1122 204
Amsterdam 1229 638 1028 1251 333 205 
Pary¿ 1606 1015 1098 1320 673 320 525

a. Jaka jest odleg³oœæ:
z Warszawy do Pary¿a? .........................................
z Bonn do Berlina?................................................

b. Które miasto le¿y dalej od Warszawy: Praga czy Wiedeñ? ....................................

1)................................... 2)...................................

3)...................................

Arkusz „Otaczaj¹cy mnie
œwiat”  zaj¹³ jedno z pierwszych
miejsc w konkursie „Sprawdzian
dla moich uczniów” og³oszonym
przez Okrêgow¹ Komisjê Egzami-
nacyjn¹ w Krakowie. Autorkami
s¹ nauczycielki ze Szko³y Pod-
stawowej nr 4 w Oœwiêcimiu,
panie Katarzyna G³adysz i Urszu-
la Wiertel. Test ten uka¿e siê
w zestawie testów dla szko³y
podstawowej – w publikacji Wy-
dawnictwa Szkolnego OMEGA.
Otrzymaliœmy go z OKE w Krako-
wie.


