
Szóstoklasisto
Publikujemy przyk³ad sprawdzianu z matematy-

ki, który ma w¹tek przewodni ³¹cz¹cy tematycznie
wszystkie zadania. Rozwi¹¿ je, a przekonasz siê,
czy umiesz. Zadania te pozwol¹ ci siê przygoto-
waæ do sprawdzianu w zakresie matematyki po za-
koñczeniu szko³y podstawowej.

Uczniowie klasy szóstej zbierali wiadomoœci o ta-
kich zak¹tkach Polski, które warto odwiedziæ
w czasie wycieczki. Oto informacje, jakie zdobyli
o Ustroniu przed wyjazdem i w czasie wycieczki. 

Ustroñ to szesnastowieczne miasto uzdrowiskowe
w dolinie Wis³y w Beskidzie Œl¹skim, po³o¿one na
wysokoœci 350 m n.p.m. Ma 15 tys. 530 mieszkañ-
ców. Miasto otoczone jest grzbietami górskimi:

Lipowskie Gronie (743 m n.p.m.),
Czantoria Wielka (995 m n.p.m.), 
Równica (884 m n.p.m.),
Czantoria Ma³a (866 m n.p.m.).

1. Liczby okreœlaj¹ce wysokoœæ wymienionych
gór n.p.m. uporz¹dkuj malej¹co.

2. Oblicz wysokoœæ wzglêdn¹ gór otaczaj¹cych
Ustroñ.

3. Dowiedz siê, ile ludnoœci ma miejscowoœæ,
w której mieszkasz, i oblicz, o ile to wiêcej lub
mniej ni¿ w Ustroniu.

4. Diagram przedstawia liczbê turystów korzy-
staj¹cych w ci¹gu roku z wyci¹gu na Czantoriê
Wielk¹ w Ustroniu.

Odczytaj:
a) ilu turystów skorzysta³o z wyci¹gu w poszcze-

gólnych miesi¹cach, 
b) w którym miesi¹cu by³a konserwacja wyci¹gu,
c) w którym miesi¹cu najwiêcej, a w którym naj-

mniej turystów skorzysta³o z wyci¹gu, gdy by³
czynny,

Oblicz i podaj wyniki z dok³adnoœci¹ do jedno-
œci:

d) ilu turystów korzysta³o z wyci¹gu œrednio jed-
nego dnia w styczniu, w marcu i w sierpniu,

e) ilu turystów korzysta³o z wyci¹gu w ci¹gu
roku,

f) ilu turystów œrednio w miesi¹cu korzysta³o
z wyci¹gu, gdy by³ on czynny?

5. Czteroosobowa rodzina za tydzieñ pobytu
w pensjonacie zap³aci³a za noclegi 980 z³.

a) Ile kosztuje jeden nocleg?
b) Ile trzeba zap³aciæ za trzy noclegi w tym pen-

sjonacie za pobyt 23 uczniów?

6. Przejazd kolejk¹ dla osoby doros³ej kosztuje 8 z³
w obie strony, a w jednym kierunku 5 z³. Dla dzieci
i m³odzie¿y ucz¹cej siê przejazd w obie strony jest
o 25% tañszy ni¿ dla osoby doros³ej, a w jedn¹ stronê
jest równy 80% ceny biletu dla osoby doros³ej. Oblicz
ceny biletów dla dzieci i m³odzie¿y ucz¹cej siê.

Na drogowskazach w górach przy szlakach naj-
czêœciej podany jest czas potrzebny na dojœcie do
schroniska lub na szczyt.

Na Czantoriê Wielk¹ prowadz¹ szlaki piesze:
Szlak Czas dojœcia Odleg³oœæ
czerwony 1,5 h 4 km
niebieski 2,5 h 6,5 km

Rozwi¹¿ zadania 7-9.
7. Jak¹ œredni¹ prêdkoœæ wêdrowca przewiduje

siê na szlaku czerwonym, a jak¹ na niebieskim?

8. Na którym szlaku przewiduje siê wiêksz¹
prêdkoœæ pieszego i o ile wiêksz¹?

9. O której godzinie najpóŸniej trzeba wyruszyæ na
szlak niebieski, aby powróciæ na obiad na godzinê 14,
przy za³o¿eniu, ¿e na szczycie chcemy byæ 2 h? Mo¿-
na skorzystaæ z przejazdu kolejk¹ krzese³kow¹ w dro-
dze powrotnej. Czas przejazdu ok. 17 min.

10. W Ustroniu jest wiele tras spacerowych.
Szlak �ródlany oznakowany jest kolorem czerwo-
nym, d³ugoœæ trasy wynosi oko³o 8 km, a czas
przejœcia oko³o 3 h 15 min. Jak¹ œredni¹ prêdkoœæ
przewiduje siê dla pieszego wêdruj¹cego tym szla-
kiem?

11. Szlak Miejski oznaczony kolorem br¹zowym
ma d³ugoœæ 3 km, czas przejœcia 55 min. Zwiedza-
nie Muzeum Hutnictwa i KuŸnictwa trwa 45 min.

a. Jak¹ œredni¹ prêdkoœæ przewiduje siê dla wê-
druj¹cego tym szlakiem pieszego, który po
drodze zwiedza Muzeum?

b. Je¿eli turysta wyruszy z Ustronia o godz. 10,
to o której godzinie najwczeœniej mo¿e wróciæ
z wycieczki Szlakiem Miejskim?

12. Z Ustronia mo¿na wyje¿d¿aæ na dalsze wy-
cieczki. Z Ustronia do Cieszyna, po³o¿onego na
granicy z Republik¹ Czesk¹, droga na mapie

w skali 1: 500 000 ma 15 cm. Ile kilometrów jest
z Cieszyna do Ustronia?

13. Dowiedz siê, ile kosztuje bilet kolejowy lub
autobusowy do Ustronia. Korzystaj¹c z wiadomo-
œci zawartych w zadaniach powy¿szego zestawu,
zaplanuj wycieczkê do Ustronia i oszacuj jej koszt
dla jednego ucznia.

1. 995> 884> 866> 743
2. Lipowskie Gronie 393 m, Równica 534 m,

Czantoria Wielka 645 m, Czantoria Ma³a 516 m
4. a) styczeñ 40 tys., luty 20 tys., marzec 10 tys.,

kwiecieñ 25 tys., maj 55 tys., czerwiec 75 tys., li-
piec 85 tys., sierpieñ 110 tys., wrzesieñ 50 tys.,
paŸdziernik 45 tys., listopad 0, grudzieñ 5 tys.

b) w listopadzie
c) najwiêcej w sierpniu, najmniej w grudniu
d) 1290 w styczniu, 323 w marcu, 3548 w sierpniu
e) 520 tys.
f) 47 273
5. a) 245 z³, b) 16 905 z³
6. W obie strony 6 z³, w jedna stronê 4 z³

7. Szlak czerwony 

szlak niebieski

8. Na szlaku czerwonym o

9. Przed godzin¹ 913

10. 

11. a) ,   b) 2 h 35 min

12. 75 km
Wiêcej podobnych zadañ znajdziesz w ksi¹¿ce: „Matematyka
wokó³ nas.Sprawdziany dla uczniów szkó³ podstawowych.Klasa
6” autorstwa Heleny Lewickiej i El¿biety Jêdrasik, WSiP 2001
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SprawdŸ siê, szóstoklasisto

WYCIECZKA DO USTRONIA

ODPOWIEDZI

KONKURS
dla szóstoklasistów

ZADANIE
G³os rozchodzi siê z prêdkoœci¹ 330 m/sek.
a) Lwy s³ysz¹ pomruki innych lwów z odleg³oœci oko³o 3 km. Po

jakim czasie po wydaniu g³osu przez jednego lwa us³yszy
go drugi lew z odleg³oœci 2,475 km?

b) Ryki samców bizonów s¹ s³yszalne dla innych bizonów
z odleg³oœci 6 km. Po jakim co najwy¿ej czasie od wydania ry-
ku, bizon us³yszy natychmiastow¹ odpowiedŸ na swoje wo³a-
nie? Wynik podaj z dok³adnoœci¹ do dziesi¹tych czêœci sekun-
dy.

c) Stentor – to staro¿ytny bohater s³ynny z bardzo potê¿nego
g³osu, st¹d „g³os stentorowy”. Przypuœæmy, ¿e masz g³os
stentorowy i rozmawiasz z koleg¹ z odleg³oœci 3300 m. Po
jakim czasie kolega us³ysza³by ciê?

Twoja odpowiedŸ

a)......................... b)....................... c).....................
Imiê i nazwisko....................................................................
..............................................................................................
Adres....................................................................................

Wyœlij (do koñca listopada) wype³niony kupon na adres: Wydaw-
nictwa Szkolne i Pedagogiczne SA. Redakcja Matematyczno-
-Przyrodnicza, 00-950 Warszawa, pl. D¹browskiego 8, z dopi-
skiem „Matematyka”. Czekaj¹ nagrody – 10 egz. sprawdzianów
dla uczniów szkó³ podstawowych H. Lewickiej i E. Jêdrasik.
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