
                                               JĘZYK POLSKI 

                                 WYMAGANIA EDUKACYJNE 

                                                KLASA VI 

 

PODSTAWOWE 

Jak w klasie V oraz: 

CZYTANIE 

1. Czyta głośno, wyraźnie, płynnie teksty o różnym zabarwieniu uczuciowym, z 

uwzględnieniem znaków przestankowych, akcentów logicznych, tempa i rytmu. 

2. Czyta z podziałem na role; oddaje głosem charakter postaci. 

3. Odróżnia tekst narracji od partii dialogowych. 

4. Korzysta ze słownika, encyklopedii. 

5. Czyta cicho w celu wyszukania potrzebnych informacji, z różnych dostępnych 

źródeł, zestawia je. 

6. Odczytuje ilustracje i schematy. 

7. Rozróżnia odmiany powieści ze względu na tematykę. 

8. Dostrzega różnice między wypowiedzią literacką, informacyjną a naukową. 

9. Wyszukuje w tekście osobę narratora. 

10. Odczytuje z tekstu sytuację komunikacyjną. 

11. Odróżnia podmiot mówiący od autora w wierszu. 

12. Rozróżnia i wskazuje w tekście środki artystyczne jak w klasie IV i V. 

13. Rozróżnia dialog, opis, opowiadanie, z dialogu odczytuje informacje o bohaterach. 

14. Czyta różne teksty kultury: teatr, film, radio, TV. 

15. Odczytuje i rozumie uniwersalne wartości przedstawione w literaturze, odczytuje 

ogólny sens utworów literackich. 

16. Świadomie odczytuje tekst reklamowy. 

17. Zna wybrane teksty należące do polskiej klasyki. 

 PISANIE 

1. Doskonali umiejętności zdobyte w klasach poprzednich. 

2. Pisze poprawnie pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym. 

3. Redaguje spójne poprawne kompozycyjnie wielozdaniowe wypowiedzi na zadany 

temat. 

4. Redaguje plan odtwórczy różnych wypowiedzi pisemnych. 

5. Rozpoznaje i pisze teksty użytkowe: list oficjalny, krótki tekst reklamowy. 



6. Redaguje dłuższe formy wypowiedzi: opowiadanie z opisem i dialogiem, 

streszczenie, opis postaci rzeczywistej literackiej z uwzględnieniem cech 

charakteru, notatka z lektury utworu literackiego i popularnonaukowego, 

zawierająca wnioski. 

     SŁUCHANIE 

1. Słucha uważnie, ze zrozumieniem: dyskusji, opowiadania, opisu, charakterystyki 

postaci, sprawozdania, streszczenia, recytacji wierszy. 
2. Rozumie polecenia i instrukcje oraz precyzyjnie je wykonuje. 
3. Odczytuje intencje mówiącego. 

     MÓWIENIE 

1. Mówi płynnie i poprawnie z odpowiednią dykcją, akcentowaniem oraz intonacją, 

świadomie posługuje się w rozmowie środkami komunikacji niewerbalnej. 

2. Mówienie w sytuacjach codziennych: buduje wielozdaniowe wypowiedzi na 

określony temat, swoich planach, marzeniach itp. 

3. Wyrażanie własnych sądów i opinii ze świadomością odpowiedzialności za słowo. 

4. Uczestnictwo w dialogu: 

a. Uzasadnia swoje stanowisko, w celu przekonania innych do własnego zdania, 

b. Przeprowadzi wywiad na tematy związane ze środowiskiem. 

5. Mówienie o utworze literackim lub innym dziele sztuki: 

A. Opowiada wybrany wątek fabularny powieści, 

B. Opisuje postać, 

C. Ocenia i wartościuje postawy bohaterów, 

D. Formuje opinie o utworach literackich, filmie , dziele sztuki, 

E. Przytacza fragmenty w celu uzasadnienia swojego zdania, 

F. Buduje wypowiedz zachęcającą innych do zapoznania się z utworem 

literackim. 

6. Recytacja: wygłasza z pamięci fragment powieści, prozy lub krótkie teksty 

nieliterackie. 

 

NAUKA O JĘZYKU 

1. Buduje wypowiedzenia złożone podrzędnie i współrzędnie. 

2. Tworzy i używa dotychczas poznane formy czasów. 

3. Buduje wypowiedzenia z zastosowaniem strony czynnej i biernej. 

4. Używa poprawnych form rzeczownika. 

5. Rozpoznaje rzeczowniki nazywające czynności , pojęcia, cechy. 

6. Poprawnie oddziela końcówkę od tematu. 

7. Poprawnie tworzy przymiotniki i przysłówki w stopniu wyższym i najwyższym. 



8. Poprawnie używa form liczebników głównych , porządkowych i złożonych. 

9. Poprawnie pisze przyimki i wyrażenia przyimkowe. 

10.Świadomie używa zaimków we własnych tekstach. 

11.Wyróżnia wyrazy pokrewne i wieloznaczne. 

12.Tworzy wyrazy pokrewne za pomocą znanych formantów. 

13.Tworzy rodzinę wyrazów. 

14.Rozpoznaje części mowy i określa ich funkcje w zdaniu. 

 

     PONADPODSTAWOWE 

    Jak w klasie V oraz: 

    CZYTANIE 

1. Czyta ze zwróceniem uwagi na sensy przenośne. 

2. W tekstach literackich rozpoznaje intencje. 

3. Wyszukuje w różnych źródłach określonych treści dla wyjaśnienia wybranego 

zagadnienia, problemu, argumentuje własne zdanie. 

4. Czyta teksty prasowe ze zrozumieniem. 

5. Porównuje różne formy przekazu treści. 

6. Rozróżnia rodzaje powieści. 

7. Wskazuje utwory należące do epiki, liryki, dramatu. 

8. Rozróżnia obrazowanie realistyczne i fantastyczne, zauważa odmienność języka 

literackiego od języka potocznego. 

9. Rozróżnia tekst główny i poboczny. 

10. Określa i nazywa narratora. 

11. Określa rodzaj narracji, podmiot liryczny w wierszu. 

12. Objaśnia funkcje środków artystycznych w tekście. 

13. Relacjonuje dialog w mowie zależnej i niezależnej. 

14. Rozróżnia i wyjaśnia rolę dialogu, monologu i opisu w utworze. 

15. Wskazuje różnice środkami wyrazu literatury, filmu, radia i telewizji. 

16. Odbiera krytycznie propozycje programów i reklam. 

17. Odróżnia perswazję od informacji. 

PISANIE 

1. Buduje tekst poprawny kompozycyjnie. 

2. Dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu. 

3. Redaguje plan własnej wypowiedzi, z zastosowaniem różnych struktur językowych. 

4. Dostosowuje zapis do formy wypowiedzi. 

5. Dobiera stosowny styl ze względu na cel i adresata wypowiedzi. 



6. Redaguje opowiadanie twórcze z pozycji różnych narratorów ( z opisem, z 

dialogiem). 

7. Streszcza utwór literacki, a także film, spektakl teatralny. 

8. Charakteryzuje postać rzeczywistą i nierzeczywistą z uwzględnieniem oceny. 

9. Samodzielnie redaguje proste notatki w różnych okolicznościach i w różnych 

formach. 

   SŁUCHANIE 

1. Słucha opinii krytycznie i kulturalnie. 

2. Szanuje zdanie innych. 

3. Zwraca uwagę na błędy, powtórzenia i chronologię zdarzeń. 

4. Żąda uzupełnienia wypowiedzi, zwraca uwagę na ocenę postaci. 

5. Analizuje i ocenia wypowiedzi kolegów poprzez zadawanie pytań. 

6. Krytycznie ocenia własną recytację , przyjmuje uwagi nauczyciela lub kolegów. 

7. Odczytuje intencje i ocenia je pod względem etycznym. 

    MÓWIENIE 

1. Świadomie dostosowuje wypowiedzi pod względem języka i formy do sytuacji. 

2. Ocenia własne i cudze wypowiedzi pod względem języka i formy. 

3. Wypowiada się z precyzją znaczeniową. 

4. Używa zwrotów pozwalających na nawiązanie i podtrzymywanie kontaktu. 

5. Poprawnie posługuje się mową zależną i niezależną. 

6. Nazywa własne uczucia, wrażenia i formułuje sądy. 

7. Unika powtórzeń, stosuje synonimy, wyrazy i zwroty frazeologiczne, precyzuje 

znaczenia, stosuje wyrazy oceniające dodatnio. 

8. Używa wyrazów nazywających cechy charakteru, usposobienia i umysłu. 

   NAUKA O JĘZYKU 

1. Rozróżnia rodzaje zdania złożonego współrzędnie. 

2. Poprawnie używa form zakończonych na – no, -to. 

3. Rozróżnia strony czasownika. 

4. Używa poprawnych form rzeczowników mających tylko lp. lub lm. Lub osobliwą 

odmianę. 

5. Wskazuje i nazywa oboczności w tematach rzeczowników. 

6. Rozpoznaje przymiotniki nie podlegające stopniowaniu. 

7. Poprawnie pisze nie z przyimkami i przysłówkami. 

8. Dostosowuje formę orzeczenia lub podmiotu określanego przez liczebnik główny 

lub zbiorowy. 

9. Poprawnie łączy liczebnik zbiorowy z rzeczownikiem. 

10. Poprawnie pisze przyimki złożone. 



11. Odmienia zaimki. 

12. Rozumie znaczenie wyrazu realne i przenośne). 

13. Wyodrębnia podstawę słowotwórczą formant. 

14. Rozróżnia formant przedrostka i przyrostka. 

15. Rozpoznaje typy orzeczenia i różne typy podmiotu. 

             

 

 

 

         


