
 
 Wymagania edukacyjne z  języka polskiego dla klasy 6  

 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który czyta sprawnie tekst, wyznaczając głosowo granice zdań, 
zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne, używa ze zrozumieniem pojęć: autor, narrator, czytelnik, 
słuchacz , rozpoznaje tekst informacyjny, literacki i reklamowy. Wypowiada się na temat sytuacji bohatera 
literackiego i filmowego. Odróżnia fikcję literacką od rzeczywistości, wskazuje prawdopodobne 
(realistyczne) i nieprawdopodobne (fantastyczne) elementy świata przedstawionego. Wyodrębnia wątki i 
wydarzenia w tekście oraz omawia akcję, przedstawia informacje i formułuje opinie na temat bohatera, 
identyfikuje opowiadanie, powieść, baśń, legendę, mit, bajkę, fraszkę, wiersz, przysłowie, komiks. Objaśnia 
morał bajki. Rozpoznaje różne teksty kultury (tekst literacki, film, przedstawienie teatralne, balet, dzieło 
muzyczne, obraz, rzeźbę, fotografię, przedmioty sztuki użytkowej). Rozpoznaje w tekście literackim 
porównanie, przenośnię, epitet (w tym uosobienie i ożywienie) i wyraz dźwiękonaśladowczy,  wers, 
zwrotkę, rym, rytm, refren w utworze literackim,  wiersz rymowany i wiersz biały. Wyodrębnia elementy 
składające się na widowisko teatralne (gra aktorska, reżyseria, dekoracja, charakteryzacja, kostiumy, 
rekwizyty), wymienia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego (scenariusz, reżyseria, ujęcie, scena, gra 
aktorska),  odróżnia telewizyjny program informacyjny od programu rozrywkowego. Wyodrębnia w tekście 
części składowe i dostrzega relacje między nimi. Czyta  wszystkie wymagane lektury w całości i analizuje 
podstawowe elementy ich świata przedstawionego. Samodzielnie korzysta z informacji zawartych w 
słownikach , encyklopediach.  Rozróżnia i poprawnie zapisuje wypowiedzenia oznajmujące, pytające i 
rozkazujące, przekształca zdania złożone w pojedyncze i odwrotnie oraz zdania w równoważniki zdań i 
odwrotnie.  Przestrzega poprawności gramatycznej wyrazów odmiennych, tworząc wypowiedzi. Rozpoznaje 
w wypowiedziach części mowy. Poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłówki. Rozpoznaje główne i 
poboczne części zdania, wskazuje w różne typy wypowiedzeń. Tworzy wypowiedzi wyrażające różne 
intencje, np. prośbę, polecenie, radę, podziękowanie, przeproszenie, redaguje według podanego wzoru 
użytkowe formy wypowiedzi: list oficjalny, list prywatny, kartkę z pozdrowieniami, ogłoszenie, 
zawiadomienie, zaproszenie, życzenia, gratulacje, instrukcję, proste notatki w różnych formach. Redaguje 
według podanego wzoru opowiadanie z dialogiem i elementami opisu, opis przedmiotu, opis postaci, opis 
miejsca, opis krajobrazu, opis dzieła sztuki, dziennik, pamiętnik, sprawozdanie, streszczenie, wydziela 
margines, stosuje akapity i dba o estetykę tekstu.  Sporządza według podanego wzoru odtwórczy plan 
ramowy i szczegółowy wypowiedzi. Zna zasady ortografii, stosuje zasady dotyczące użycia znaków 
interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania, cudzysłowu, dwukropka, nawiasu, wykrzyknika w 
zapisie zdań złożonych i pojedynczych. Prowadzi zeszyt przedmiotowy.  
 
Ocenę dostateczną  otrzymuje uczeń, który czyta poprawnie tekst, podkreślając głosem ważne słowa, 
wyjaśnia , co odróżnia autora od narratora oraz nadawcę od odbiorcy wypowiedzi, objaśnia różnice między 
tekstem informacyjnym, literackim i reklamowym, odróżnia formy gatunkowe wypowiedzi. wskazuje 
wydarzenia zawiązujące akcję, punkt kulminacyjny oraz rozwiązanie akcji charakteryzuje bohatera. 
Wymienia najbardziej charakterystyczne cechy różnych gatunków literackich, wskazuje różnice między 
bajką i baśnią. Określa sytuację bohatera literackiego i filmowego, odróżnia tekst literacki od 
publicystycznego, wypowiada się na temat fantastyki w utworach fantasy i science fiction.  Posługuje się ze 
zrozumieniem terminami związanymi ze sztuką teatru, używa ze zrozumieniem pojęć kino familijne, serial 
telewizyjny. Objaśnia funkcję porównania, przenośni, epitetu i wyrazu dźwiękonaśladowczego w tekście 
literackim, czynniki wpływające na rytm utworu. Rozpoznaje wiersz ciągły i stroficzny. Zna budowę i 
funkcję słowników, korzysta z informacji zawartych w encyklopedii. Odróżnia i nazywa orzeczenia  określa 
funkcję w tekście różnych typów i objaśnia różnice między podstawowymi częściami mowy, określa 
funkcje form gramatycznych. Używa wypowiedzeń oznajmujących, pytających i rozkazujących , 
wykorzystuje wiedzę o odmianie wyrazów do tworzenia poprawnych wypowiedzeń, stosuje poprawne 
formy gramatyczne wyrazów odmiennych, używa przymiotników i przysłówków o różnych natężeniach 



cechy.  Stosuje formy grzecznościowe w wypowiedzi ustnej i pisemnej (pozdrowienia, list, życzenia, 
gratulacje), redaguje samodzielnie użytkowe formy wypowiedzi,  redaguje samodzielnie opowiadanie z 
dialogiem i elementami opisu, opis przedmiotu, opis postaci, opis miejsca, opis krajobrazu, opis dzieła 
sztuki, dziennik, pamiętnik, sprawozdanie, streszczenie, sporządza samodzielnie odtwórczy plan ramowy i 
szczegółowy wypowiedzi. Czyta wszystkie wymagane lektury w całości i analizuje ich świat przedstawiony.  
Stosuje zasady ortograficzne i interpunkcyjne. Odróżnia wyrazy pokrewne od bliskoznacznych oraz 
synonimy od antonimów. Prowadzi zeszyt przedmiotowy i wykonuje ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne.  
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który czyta płynnie tekst, podkreślając odpowiednią modulacją nastrój i 
emocje bohaterów, określa relacje autor –narrator – czytelnik (słuchacz) oraz nadawca – odbiorca 
wypowiedzi, porównuje wybrane elementy tekstów informacyjnych, literackich i reklamowych . Odróżnia 
fabułę od akcji, określa motywy działania bohatera , rozpoznaje różne odmian odróżnia i nazywa powieści, 
np. przygodową, podróżniczą, obyczajową, psychologiczną, historyczną. Wskazuje różnice między 
elementami świata przedstawionego mitu, legendy, baśni, utworu fantasy i science fiction. Wyjaśnia, czym 
różni się kabaret od innych widowisk teatralnych, objaśnia cechy filmu , identyfikuje  programy 
rozrywkowe. Rozpoznaje w tekście instrumentację głoskową, przerzutnię, neologizmy, archaizmy i określa 
ich funkcję, rozpoznaje rymy męskie i żeńskie oraz dokładne i niedokładne oraz określa ich funkcję w 
utworze, wyjaśnia, czym charakteryzuje się wiersz wolny, odczytuje proste symbole i alegorie, przytacza i 
objaśnia przesłanie przypowieści. Redaguje użytkowe formy wypowiedzi ( ogłoszenie, zaproszenie, 
zawiadomienie, list, życzenia, gratulacje) , stosuje odpowiednie słownictwo. Redaguje rozwinięte, poprawne 
stylistycznie opowiadanie z dialogiem i elementami opisu, opis przedmiotu, opis postaci, opis miejsca, opis 
krajobrazu, opis dzieła sztuki, dziennik, pamiętnik, sprawozdanie, streszczenie, stosuje jednolitą formę 
wypowiedzeń (bez czasownika) w zapisie planu ramowego i szczegółowego. Czyta wszystkie wymagane 
lektury w całości i interpretuje wybrane wątki. Rozpoznaje i nazywa formy gramatyczne odmiennych części 
mowy. Używa form strony biernej i czynnej czasownika.  Rozpoznaje części zdania  i  potrafi określić 
związki między nimi. Objaśnia funkcję różnych części zdania.  Rozpoznaje różne typy zdań złożonych 
współrzędnie i określa ich funkcję,   Korzysta ze słowników oraz informacji zawartych na tematycznych 
portalach internetowych. Poprawnie zapisuje większość wyrazów zawierających trudności ortograficzne 
oraz używa znaków  interpunkcyjnych ,  używa funkcjonalnie i we właściwych kontekstach 
frazeologizmów. Prowadzi zeszyt przedmiotowy i zapisuje w nim notatki z lekcji, wykonuje wszystkie 
zadania domowe.  
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który czyta tekst, stosując odpowiednie tempo i intonację w 
zależności od treści, wyjaśnia funkcję nadawcy i odbiorcy,  tekstu informacyjnego, literackiego i 
reklamowego,  różnych środków językowych i pozajęzykowych w tekście reklamowym. Wyodrębnia 
elementy charakterystyczne dla różnych gatunków literackich ( baśni, bajki, mitu, legendy, fraszki, 
przypowieści, powieści).  Objaśnia cechy charakterystyczne wybranych konwencji literackich, np. fantasy, 
science fiction.  Obiektywnie komentuje sytuację bohatera w ocenie postaci literackiej bierze pod uwagę 
motywy jej postępowania. Używa ze zrozumieniem pojęć usposobienie, charakter, temperament podczas 
charakterystyki bohatera Określa elementy charakterystyczne dla: widowiska baletowego, dzieła filmowego, 
wyraża opinię na temat programów telewizyjnych o charakterze rozrywkowym, określa funkcję retrospekcji 
w utworze literackim.  Używa funkcjonalnie pojęć wers, zwrotka, rym, rytm, refren podczas analizy wiersza, 
rozpoznaje i nazywa rymy oraz środki poetyckie ( epitet, porównanie, przenośnia ( uosobienie, ożywienie), 
onomatopeja, obraz poetycki). Korzysta z różnych typów słowników oraz innych  źródeł informacji.  Zna i 
potrafi wskazać wszystkie części mowy ( rzeczownik, przymiotnik, liczebnik, czasownik, przysłówek, 
zaimek, przyimek, spójnik. Prawidłowo określa formy gramatyczne odmiennych części mowy. 
Funkcjonalnie stosuje zaimki. Poprawnie stosuje w wypowiedzi wyrazy o trudnej odmianie, prawidłowo 
stopniuje trudne formy przymiotników.  Rozpoznaje i wskazuje części zdania, potrafi narysować wykres 



zdania pojedynczego. Rozpoznaje i nazywa zdania złożone. Zamienia równoważniki na zdanie pojedyncze. 
Zamienia zdania pojedyncze w złożone. Redaguje poprawne, charakteryzujące się bogactwem językowym: 
opowiadanie z dialogiem i elementami opisu, opis przedmiotu, opis postaci, opis miejsca, opis krajobrazu, 
opis dzieła sztuki, dziennik, pamiętnik, sprawozdanie, streszczenie, dba o zwięzłość wypowiedzi w zapisie 
planu ramowego i szczegółowego.  Poprawnie zapisuje wszystkie wyrazy zawierające trudności 
ortograficzne. w zakresie pisowni, celowo i funkcjonalnie używa różnych znaków interpunkcyjnych 
używa zdrobnień, zgrubień oraz wyrazów nacechowanych emocjonalnie odpowiednio do przyjętego celu 
wypowiedzi. Bierze czynny udział w konkursach i osiąga w nich wysokie wyniki. 
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego  praca cechuje się aktywnością, samodzielnością i kreatywnością. 
Prezentuje wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Chętnie czyta i zna wiele tekstów ponadprogramowych. 
Podejmuje działalność literacką i kulturalną. Swobodnie korzysta z wielu źródeł   informacji. Wykonuje 
wszystkie dodatkowe prace pisemne, przygotowuje teksty o charakterze informacyjnym i prezentuje je na 
lekcji. Tworzy bezbłędne pod każdym względem wypowiedzi ustne i pisemne. Bierze czynny udział w 
konkursach o zasięgu wojewódzkim i osiąga w nich wysokie wyniki.  

 
 
 
 


