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Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla ucznia klasy VI  

w roku szkolnym 2021/22  
Ocena : 

dopuszczający 

Formy 

wypowiedzi 

 

 

 

Kształcenie 

literackie                       

i kulturowe 

 

 

 

 

Nauka o 

języku 

i ortografia 

Uczeń: 

-potrafi napisać opowiadanie, streszczenie, charakterystykę, 

-odróżnia list prywatny od oficjalnego, 

-sporządza notatkę,  

-zapisuje pytania do wywiadu,                                                                                          

-błędy językowo-stylistyczne, logiczne, ortograficzne popełniane w 

wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku jaki 

włożył w ich napisanie. 

Uczeń: 

-poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki (jego technika cichego                      

i głośnego czytania pozwala na zrozumienie tekstu), 

-rozumie tekst po cichym przeczytaniu, 

-rozróżnia tekst poetycki i prozatorski. 

Uczeń: 

-rozpoznaje: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, 

-zna i stosuje podstawowe zasady pisowni wyrazów z „ó”, „rz” 

wymiennym,  

 

dostateczny 

 

Formy 

wypowiedzi 

 

 

 

 

 

 

 

Kształcenie 

literackie 

i językowe 

 

 

 

Nauka o 

języku 

 i 

ortografia 

 

Uczeń jak wyżej oraz: 

-opisuje przedmiot, 

-pisze opowiadanie odtwórcze, zaproszenie 

-wie jak napisać list oficjalny 

-w wypowiedziach pisemnych na ogół przestrzega zasad 

poprawnościowych w zakresie budowy  zdań, precyzyjnego stosowania 

poznanego słownictwa. 

Uczeń jak wyżej oraz: 

-rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne,   

-wskazuje cechy bohaterów, 

-odróżnia osobę mówiącą i narratora od rzeczywistego autora, 

-rozumie pojęcia: opis, dialog, opowiadanie, 

-opanował technikę poprawnego czytania i doskonali ją pod względem 

dykcji, intonacji, akcentowania. 

Uczeń jak wyżej oraz: 

-rozpoznaje formy osoby, liczby, czasu, tryb czasownika, 

-posługuje się słownikiem, 

-rozwija zdanie pojedyncze, 

-rozpoznaje zdanie złożone, 

-zna i stosuje zasady pisowni „ó” i „rz”, „h”, „ch”, 

-zna pisownię zakończeń rzeczowników -i, -ii, -ji. 
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dobry Formy 

wypowiedzi 

 

 

 

Kształcenie 

literackie 

i językowe 

 

 

Nauka o 

języku 

 i 

ortografia 

 

Uczeń jak wyżej oraz: 

-redaguje opowiadanie odtwórcze z dialogiem, opowiadanie twórcze, 

-potrafi napisać kartkę z życzeniami lub pozdrowieniami, list prywatny i 

oficjalny, 

-redaguje zaproszenie i pisze gratulacje,  

-opisuje przeżycia wewnętrzne, 

-jego wypowiedzi pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy 

językowo-stylistyczne, logiczne i ortograficzne. 

Uczeń jak wyżej oraz: 

-odróżnia pojęcie fikcji literackiej od rzeczywistości, 

-wskazuje w narracji elementy dialogu, opowiadania, 

-w utworze poetyckim wyróżnia środki stylistyczne: epitet, przenośnię, 

uosobienie, ożywienie, 

-wskazuje przeżycia i stany psychiczne bohaterów, 

-czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania. 

Uczeń jak wyżej oraz: 

-rozpoznaje czasownik w funkcji orzeczenia, czasowniki dokonane i 

niedokonane oraz stronę czynną, bierną i zwrotną, 

-określa przypadek, rodzaj, liczbę rzeczownika i przymiotnika, 

-zna i stosuje zasady pisowni z „h” i „ch”. 

bardzo dobry Formy 

wypowiedzi 

 

 

Kształcenie 

literackie 

i językowe 

 

 

 

Nauka o 

języku 

 i 

ortografia 

 

Uczeń jak wyżej oraz: 

-umiejętnie i bezbłędnie wprowadza dialog do opowiadania, 

-redaguje opowiadanie twórcze z uwzględnieniem przeżyć wewnętrznych, 

Uczeń jak wyżej oraz: 

-zna cechy gatunkowe bajki, legendy, mitu 

-we własnym opowiadaniu wprowadza elementy opisu, dialogu, 

-samodzielnie dostrzega ogólny sens utworu, przesłanie, ideę, temat, 

-rozróżnia ożywienie, uosobienie, anaforę, apostrofę, przenośnię, 

onomatopeję, pytanie retoryczne, 

-wypowiedzi ustne są całkowicie poprawne 

 pod względem językowo-stylistycznym, merytorycznym i logicznym. 

Uczeń jak wyżej oraz: 

-wie jaką rolę pełni partykuła i wykrzyknik, 

-rozpoznaje i buduje zdania złożone współrzędnie i podrzędnie, 

-zna typy zdań współrzędnych, 

-samodzielnie określa formy poznanych części mowy, 

-ustala związki składniowe w zdaniu 

-poprawnie pisze „nie” z rzeczownikami, czasownikami                                       

i przymiotnikami. 

celujący Formy 

wypowiedzi 

 

 

 

 

 

Kształcenie 

literackie 

i językowe 

 

 

 

Uczeń jak wyżej oraz: 

-prace literackie są bezbłędne, zawierające informacje na temat i własne 

przemyślenia poparte argumentami, 

-wzorowy styl , bogaty zasób słownictwa, tekst spójny, szata graficzna 

bez zarzutu, 

-wypowiedzi pisemne są całkowicie poprawne 

pod względem stylistyczno-językowym, ortograficznym, merytorycznym    

i logicznym. 

Uczeń jak wyżej oraz: 

-podejmuje działania twórcze, 

-rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, 

-jego wypowiedzi są bezbłędne, 

-bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych, 
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Nauka o 

języku 

 i 

ortografia 

 

międzyszkolnych, 

-podejmuje działalność literacką lub kulturalną.     

 Uczeń jak wyżej oraz: 

 -wykazuje wszystkie programowe umiejętności w zakresie nauki                            

o języku, 

-samodzielnie rozwiązuje problemy językowe, 

-bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach ortograficznych i 

językowych.                              

   

 

 

Opracowała Urszula Skołyszewska 

   


