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Wymagania edukacyjne niezb ędne do otrzymania przez ucznia śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z j ęzyka polskiego w klasie szóstej 

Wymagania edukacyjne zostały sformułowane zgodnie z podstawą programową i uwzględniają odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich 

informacji, analizę i interpretację tekstów kultury, tworzenie wypowiedzi, kształcenie językowe.  

 Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych 

programem nauczania, proponuje rozwiązania oryginalne, wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, cechuje je dojrzałość myślenia, nie powiela cudzych 

poglądów, potrafi krytycznie odnieść się do językowej, literackiej i kulturowej rzeczywistości twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia.  

Uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną (1).  

 

Lp.  

Proponowany 
temat lekcji. 
Zagadnienie 
z podstawy 

programowej. 
Teksty kultury. 
Nauka o j ęzyku. 

                                             Wymagania szczegółowe  

na ocen ę  
dopuszczaj ącą 

na ocen ę 
 dostateczn ą 

Uczeń spełnia 
wymagania na ocen ę 
dopuszczaj ącą oraz: 

na ocen ę 
 dobr ą 

Uczeń spełnia wymagania 
na ocen ę dostateczn ą oraz:  

na ocen ę 
 bardzo dobr ą 
Uczeń spełnia 

wymagania na ocen ę 
dobr ą oraz: 

uczeń: 

1. Planujemy prac ę 
w nowym roku 
szkolnym. 
Zapoznanie 
z wymaganiami 
edukacyjnymi 

– poprawnie podpisuje zeszyt 
– zapoznaje się z zawartością 

podręcznika i zeszytu 
ćwiczeń 

– wie, na jakich zasadach 
odbywa się ocenianie 

– posługuje się spisem treści 
– zapoznaje się 

z wewnątrzszkolnymi 
zasadami oceniania 

– zna pojęcia: wymagania 
edukacyjne, sposoby 

– sporządza skrócony opis 
bibliograficzny podręcznika 
i zeszytu ćwiczeń 

– zapoznaje się z wymaganiami 
edukacyjnymi i sposobami 
sprawdzania wiedzy  

– rozumie treści programowe 
określone poszczególnymi 
wymaganiami  

– zna zasady i narzędzia 
sprawdzania wiedzy 
i umiejętności 
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i sposobami 
sprawdzania wiedzy 
ucznia. 
 
I.1.1; I.1.4; I.1.6; III.1.2; 
III.1. 4; III.1.5; III.1.6; 
III.2.5; III.2.6; III.2.7 

wewnątrzszkolne sprawdzania wiedzy ucznia  

Mój szlak  

2. Moje cele w nowym 
roku szkolnym. 
 
I.1.1; I.1.3; II.1.1; 
III.1.8; III.6 

– czyta głośno tekst piosenki 
Życie jak poemat 

– czyta ze zrozumieniem tekst 
piosenki 

– określa adresata 
wypowiedzi osoby mówiącej 

– zapisuje skojarzenia do tytułu, 
przywołuje cytaty z tekstu 

– opowiada o swoich celach na 
nowy rok szkolny 

– wyjaśnia sens tytułu tekstu 
– przywołuje cytaty, 

argumentując wypowiedź 
o swoich celach w nowym 
roku szkolnym 

3. Spojrze ć prawdzie w  
oczy… Doskonalimy 
umiej ętno ść pisania 
opowiadania.  
 
I.1.1; I.1.8; II.2.8; III.1.8 

– czyta tekst E. Nowak, 
Cztery łzy ze zrozumieniem 

– cytuje fragmenty tekstu 
– zna zasady pisania 

opowiadania odtwórczego 

– formułuje własne opinie 
o bohaterce 

– uzasadnia wybór fragmentów 
tekstu 

 

– wskazuje w tekście związki 
frazeologiczne, wyjaśnia ich 
sens 

– pisze opowiadanie 
odtwórcze i twórcze 

4. Czy zawsze warto 
dzieli ć włos na 
czworo? 
Porozmawiajmy 
o naszych decyzjach. 
 
I.1.1; I.1.2; I.1.7; 
II.2.10; III.1.5; III.1.6; 
III. 2.5; III.2.6; III.2.7 

– czyta tekst A. Fredry, 
Osiołkowi w żłoby dano… 
ze zrozumieniem 

– określa główną myśl utworu 
 

– opisuje ustnie zachowanie 
bohatera  

– ocenia zachowanie 
bohatera 

 

– wie, czym jest bajka jako gatunek 
literacki 

– wie, czym jest morał 

– dostrzega przenośną 
wymowę utworu (bajki) 

– zauważa alegoryczny sens 
postaci (nie posługuje się 
przy tym terminem alegoria)  
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5. Części mowy znamy, 
więc je utrwalamy! 
 
I.3.3; I.3.4; III.2.3 

– zna części mowy odmienne 
i nieodmienne,  

– wskazuje je w tekście 
 

– zna rzeczowniki konkretne 
i abstrakcyjne  

– wskazuje je w tekście 

– tworzy związki wyrazowe 
 

– określa funkcje wyrazów 
odmiennych 
i nieodmiennych w zdaniu 

6. Ostro żność 
i pod ążanie za  
marzeniami w micie 
o Dedalu i Ikarze. 
 
II.2.11; II.2.10; III.1.7 

–  zna definicję mitu 
–  wskazuje bohaterów mitu 

W. Markowskiej, Dedal 
i Ikar (fragment książki Mity 
Greków i Rzymian) 

–  zna definicję pojęcia plan 
ramowy 

 

– zna różnice między mitem 
a baśnią i legendą 

– gromadzi słownictwo do 
charakterystyki bohaterów 
mitu 

– sporządza plan ramowy 
tekstu, zachowując 
poprawność składniową  

– zna definicję pojęcia plan 
szczegółowy 

– gromadzi informacje na temat 
wynalazków przypisywanych 
Dedalowi  

– ocenia postawy bohaterów mitu 
– na podstawie planu ramowego 

tworzy plan szczegółowy tekstu 
– pisze opowiadanie odtwórcze 

– gromadzi informacje na 
temat wynalazków 
przypisywanych Dedalowi, 
wykorzystując różnorodne 
źródła informacji 

– wyniki wyszukiwania 
prezentuje klasie 

– pisze opowiadanie 
odtwórcze 

– poprawnie stosuje związki 
frazeologiczne w zdaniach 

7. Każdy z nas jest 
Odysem, 
co wraca do swej 
Itaki. 
 
I.1.1; I.1.3; I.1.8 

– czyta tekst L. Staffa, Odys 
ze zrozumieniem 

– określa adresata tekstu  
 

– prezentuje postać Odysa 
 

– wskazuje związek utworu 
z fragmentami Odysei Homera 

– wyjaśnia związek frazeologiczny 
koń trojański 

– znajduje cytaty 
prezentujące główną myśl 
tekstu 

– poprawnie stosuje związek 
frazeologiczny w zdaniu 

– uzasadnia wybór cytatów 
prezentujących główną myśl 
utworu 

8. Porozmawiajmy 
o nas samych. 
 
III.1.8; III.1.5 

– A. Yerkes, Jestem 
– zna zasady zabierania 

głosu w dyskusji 
– zna zasady pisania 

sprawozdania 

– formułuje kilkuzdaniową 
wypowiedź na zadany 
temat 

– tworzy kilkuzdaniowy tekst 
o charakterze 
sprawozdawczym 

– potrafi zabrać głos w dyskusji 
– pisze plan sprawozdania 
 

– potrafi zabrać głos 
w dyskusji, uzasadniając 
swoje stanowisko 

– podsumowuje klasową 
dyskusję 

– na podstawie planu pisze 
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sprawozdanie z klasowej 
dyskusji 

9. Żartobliwie 
o powa żnych 
sprawach, czyli 
fraszki Jana 
Kochanowskiego. 
 
I.1.3; II.2.11; III.1.8 

– zna definicję fraszki 
– przedstawia treść fraszki 

– określa osobę mówiącą 
i adresata w tekście 

– określa tematykę 
poznanych fraszek 

– potrafi uzasadnić, że teksty 
J. Kochanowskiego to fraszki 

– potrafi określić na podstawie 
fraszek, jakie wartości ceni J. 
Kochanowski 

 

– potrafi określić na 
podstawie fraszek, jakie 
wartości ceni J. 
Kochanowski 

– uzasadnia, dlaczego epoka, 
w której tworzył J. 
Kochanowski, nazywana 
jest  „złotym wiekiem” 

– wskazuje odwołania do 
fraszek J. Kochanowskiego 
w utworach późniejszych 
epok 

10. Sport 
w staro żytno ści 
i dziś. 
 
II.2.10; III.1.1 

– czyta tekst W. 
Makowieckiego, Diossos ze 
zrozumieniem 

– wskazuje głównego 
bohatera opowiadania 

– opowiada tekst według 
planu 

– wskazuje główną myśl 
utworu 

– wskazuje rolę igrzysk 
w epoce starożytnej 

– opowiada tekst z punktu widzenia 
bohatera 

– sporządza kodeks kibica 
 

– określa rodzaj narracji 
w tekście 

– sporządza prezentację na 
temat związany ze sportem 
i przedstawia ją klasie 

11. One dwie, nas troje, 
a jeden cel – 
liczebników podboje! 
 
I.3.3 

– zna rodzaje liczebników 
 

– rozróżnia liczebniki główne, 
porządkowe, zbiorowe, 
ułamkowe  

 

– wskazuje w tekście różne rodzaje 
liczebników 

– poprawnie odmienia przez 
przypadki liczebniki zbiorowe 

– układa wypowiedź na 
podany temat z użyciem 
różnych rodzajów 
liczebników 

12. Czy dali śmy si ę 
złapać w sieć? 
 

– rozumie, czym jest internet 
– zna zasady użytkowania 

internetu 

– zna zasady użytkowania 
internetu 

– potrafi odczytać wykresy 

– potrafi odczytać wykresy, 
interpretuje je 

– wskazuje skojarzenia odnoszące 

– interpretuje tytuły tekstów 
– wskazuje korzyści 

i zagrożenia wynikające 
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I.1.9; III.1.5  – omawia plakat 
 

się do tytułów 
– określa cechy języka internautów 
– bierze udział w rozmowie 

o zagrożeniach płynących 
z korzystania z internetu 

z korzystania z internetu 
i telefonów komórkowych 

– wyjaśnia, jak rozumie 
pojęcie ,,ugrzęznąć w sieci” 

– pisze notkę pamiętnikarską 
o dniu bez komórki 

13. Homonimy – wyrazy 
pułapki. 
 
I.1.8; I.3.3: III.2.5 

– zna pojęcie homonimu  
– zna pojęcie synonimu 

– wskazuje homonimy 
i synonimy w tekście A. 
Frączek, Rozkaz króla 
Mrozosława 

– tworzy poprawne zdania 
z użyciem homonimów 

– porównuje pisownię i wymowę 
homonimów i synonimów 

– formułuje wnioski dotyczące 
pisowni homonimów 

14. Co ju ż wiemy? Co 
umiemy?  
Sprawozdanie 
 
I.3.3; I.3.4; II.2.4; 
II.2.11; III.1.5; III.2.3; 
III.2.4; III.2.5; III.2.6 

– rozpoznaje w tekście części 
mowy; nazywa je  

– identyfikuje fraszkę, bajkę, 
mit 

– opowiada o wydarzeniach 
z punktu widzenia 
uczestnika bądź świadka 

– określa formy gramatyczne 
wyrazów 

– zamieszcza informacje 
o miejscu, czasie 
i uczestnikach wydarzeń 

– odczytuje przenośne znaczenia 
wyrazów 

– wyjaśnia sens związków 
frazeologicznych 

– stosuje słownictwo informujące 
o kolejności wydarzeń 

– rozpoznaje i rozszyfrowuje 
metaforę 

– ocenia wydarzenia z punktu 
widzenia świadka bądź 
uczestnika  

 

Bicie serca  

15. Kocham – jak to 
łatwo powiedzie ć… 
 
I.1.3; III.1.1 

– opowiada tekst P. 
Beręsewicza, Jak 
zakochałem Kaśkę Kwiatek 

– wskazuje narratora 
w tekście 

– gromadzi słownictwo 
związane z wyrazem miłość 

 

– opowiada, używając słów 
o zabarwieniu emocjonalnym 

– wyszukuje w tekście fragmenty 
wskazujące na rodzaj narracji 

– wchodzi w rolę bohatera 
opowiadania i buduje 
dłuższą wypowiedź ustną 
dotyczącą tematu tekstu 

16. Miło ść – słowo, które 
powinno si ę pisać 
wielk ą liter ą. 
 
II.3.1; II.2.5 

– odczytuje tekst J. Kofty, Co 
to jest miłość? na poziomie 
znaczeń dosłownych 

– bierze udział w rozmowie 
na temat wiersza 

– zna pojęcie podmiotu 
mówiącego 

– odczytuje sens utworu 
– wskazuje różnice między 

podmiotem mówiącym a autorem 
 

– odnajduje w utworze cechy 
wiersza białego 
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17. Zaimek i jego funkcja 
w zdaniu. 
 
I.3.3; III.2.3 

– zna rodzaje zaimków 
 

– poprawnie wskazuje zaimki 
w tekście 

– zna funkcje zaimków w zdaniu – przekształca tekst, stosując 
zaimki 

18. Dlaczego dziennik to 
nie codziennik? 
 
I.1.7; II.2.2; III.1.6 

– zna formę dziennika 
– wskazuje bohaterów tekstu  

S. Townsend, Adrian Mole. 
Męki dorastania 

– zaznacza w tekście 
fragmenty potwierdzające, 
że tekst jest dziennikiem 

 

– wskazuje różnice między 
dziennikiem a podanym 
fragmentem tekstu 

– charakteryzuje bohatera 

– odnajduje w tekście 
elementy humoru i określa 
jego funkcję 

– poprawnie pisze tekst 
w formie dziennika 

19. Co to znaczy dać się 
ponieść emocjom? 

– czyta tekst H. 
Januszewskiej, Lwy ze 
zrozumieniem 

– rozpoznaje podmiot 
mówiący w wierszu 

– przytacza wyraziste 
fragmenty utworu 

– wypowiada się na temat 
bohaterów tekstu 

– uczestniczy w odgrywaniu 
krótkich scenek pantomimicznych 

– określa główną myśl utworu  
– określa rodzaj wiersza 

20. O tolerancji, 
akceptacji i integracji 
słów kilka. 
 
I.1.1; II.2.10; III.1.8 

– czyta tekst A. Tyszki, M jak 
dżeM ze zrozumieniem 

– zaznacza w tekście 
fragmenty charakteryzujące 
bohaterki 

– zna pojęcie frazeologizmu 
– opisuje bohaterów na 

podstawie zaznaczonych 
fragmentów 

– stosuje plan opisu 

– wyjaśnia znaczenie związków 
frazeologicznych 

– charakteryzuje bohaterkę 
z perspektywy innych postaci 

– dyskutuje, stosując 
wskazówki dla dyskutanta 

– ocenia bohaterki 
– wyciąga wnioski z dyskusji 

21. Co ju ż wiemy na 
temat zdania? 
 
III.2.2; III.2.6 

– zna rodzaje zdań 
– zna części zdania 
– zna rodzaje związków 

wyrazowych w zdaniu 

– wskazuje na przykładach 
części zdania 

– określa typy zdań 
 

– określa rodzaje związków 
wyrazowych w zdaniu 

– przekształca zdania pojedyncze 
na złożone 

– właściwie stosuje znaki 
interpunkcyjne 
w wypowiedzeniu złożonym 

22. Złote my śli Małego 
Księcia. 
 
I.1.1; I.1.7; III.1.1 

– czyta tekst ze zrozumieniem 
 

– opowiada fragment tekstu 
– cytuje fragmenty 

charakteryzujące bohaterów 

– charakteryzuje świat 
przedstawiony we fragmencie 
tekstu 

 

– odszukuje w tekście zdania 
o charakterze sentencji i je 
interpretuje 

– uzasadnia wybór sentencji 
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23. Znawstwo pisowni, 
doradztwo  językowe, 
poradnictwo 
ortograficzne 
 
III.2.5 

– zna zasady pisowni 
rzeczowników 
zakończonych na -ctwo, -
dztwo, -stwo 

– podaje przykłady 
rzeczowników 
zakończonych na -ctwo, -
dztwo, -stwo w tekście 
i omawia zastosowaną przy 
ich tworzeniu regułę 

– tworzy rzeczowniki zakończone 
na -ctwo, -dztwo, -stwo od 
podanych wyrazów 

– tworzy tekst z użyciem 
rzeczowników 
zakończonych na -ctwo, -
dztwo, -stwo 

24. Powieść wybrana 
przez nauczyciela z 
podstawy 
programowej 
I.1.2; I.1.9; I.2; II.2.9; 
II.2.10 

– korzysta ze słownika języka 
polskiego przy wyjaśnieniu 
tytułu powieści  

– wymienia elementy świata 
przedstawionego w utworze 
(wskazuje czas, miejsce 
akcji, bohaterów pierwszo- 
i drugoplanowych) 

– prezentuje przewodni temat 
utworu, przedstawiając wątek 
główny i wątki poboczne 

– przytacza argumenty 
przemawiające za 
trafnością tytułu powieści, 
ilustruje je cytatami 

 

25. Powieść wybrana 
przez nauczyciela z 
podstawy 
programowej 
II.2.10; III.1.8 

– przedstawia członków 
rodziny głównego bohatera 

– krótko prezentując sylwetki, 
cytuje odpowiednie 
fragmenty tekstu 

– omawia relacje panujące 
w rodzinie bohatera, odwołując 
się do odpowiednich fragmentów 
tekstu 

– uczestniczy w rozmowie na temat 
roli rodziny 

– wyjaśnia, jaką rolę pełni 
bohater w rodzinie 

26. Powieść wybrana 
przez nauczyciela z 
podstawy 
programowej 
 
 
I.1.6; I.1.9; II.1.3; II.2.9; 
II.2.10 

– opisuje wygląd postaci na 
podstawie odpowiednio 
dobranych cytatów 

– nazywa cechy charakteru 
bohatera na podstawie 
zachowania; przytacza 
cytaty z tekstu lub 
przywołuje odpowiednie 
sytuacje 

– tworzy plan opisu postaci i na 
jego podstawie redaguje opis 
z elementami charakterystyki 

– wyraża swoją opinię 
o bohaterze i popiera ją 
argumentami 

27. Powieść wybrana – opisuje wygląd postaci na – opowiada wybrane – przytacza cytaty argumentujące – pisze list, przyjmując rolę 
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przez nauczyciela z 
podstawy 
programowej 
I.1.6; I.1.7; I.1.9; 
II.2.10; II.4; III.1.1; 
III.1.6; III.2.7 

podstawie odpowiednio 
dobranych cytatów 

fragmenty powieści na 
poparcie swojej tezy 

tezę bohatera  

28. Co ju ż wiemy? Co 
umiemy?  
Zaproszenie   
 
I.3.1; I.3.3; I.3.4; II.2.5; 
I.1.3; III.1.5; III.2.3; 
III.2.4; III.2.5; III.2. 

– rozpoznaje w tekście części 
mowy; nazywa je 

– zamieszcza informacje 
odpowiadające na pytania: 
Kto?  Kogo? Na co? Kiedy? 
Gdzie?  

– wie, czym są: strofa, 
podmiot mówiący 
w wierszu, narracja, świat 
przedstawiony w utworze 

– stosuje charakterystyczne 
dla tej formy słownictwo 

– określa funkcję składniową 
rzeczownika i czasownika 

– stosuje słownictwo o charakterze 
perswazyjnym 

– wyjaśnia sens związków 
frazeologicznych i przysłów 

– formułuje wypowiedź spójną 
z prawidłowymi wyróżnikami 
graficznymi  

Dbam o  Polsk ę  

29. Polskie drogi… 
 
II.3.1; II.2.4; III.1.5 

– odczytuje tekst J. Lechonia, 
Hymn Polaków na 
obczyźnie na poziomie 
znaczeń dosłownych 

– czyta głośno tekst 
z zastosowaniem właściwej 
intonacji i zwracając uwagę 
na interpunkcję 

– dokonuje interpretacji tytułu 
– dostrzega i wskazuje porównanie 

w tekście 

– określa podmiot mówiący 
oraz sytuację liryczną 

– redaguje krótką wypowiedź 
inspirowaną tekstem 

30. Śladami przeszło ści 
naszej ojczyzny. 
Lektura fragmentu 
Potopu H. 
Sienkiewicza. 
 
I.1.1; I.1.3; I.1.4; II.2.2; 
II.1.3 
 

– czyta tekst ze zrozumieniem 
– zaznacza w tekście 

fragmenty opisujące postać 
Kmicica 

– układa plan wydarzeń 
– wie, czym są: fikcja 

literacka, realizm, 
fantastyka 

– redaguje opis postaci 
 

– zna podstawowe informacje na 
temat H. Sienkiewicza 

– zna podstawowe informacje na 
temat  „Trylogii” 

– wskazuje w tekście elementy 
świata przedstawionego 

– wskazuje w tekście elementy 
realizmu 

– opisuje postać, stosując różne 
typy wypowiedzeń 

– uzasadnia, że Potop to 
powieść historyczna 

– wyjaśnia sens wyrażenia 
„ku pokrzepieniu serc” 

– ocenia postępowanie 
Kmicica 
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(wykrzyknikowe, pytające, 
rozwinięte itd.) 

31. Jest taki statek, co 
się zwie Purpura, jest 
taki port, co si ę 
Polska zowie. 
 
I.1.1; I.1.2; I.1.3; I.1.7; 
II.2.2; II.4; II.2.11 

– czyta tekst H. Sienkiewicza, 
Legenda żeglarska ze 
zrozumieniem 

– wyszukuje fragmenty 
opisujące okręt 

– odczytuje tekst na poziomie 
znaczeń dosłownych 

 

– zna cechy legendy 
– odczytuje znaczenia przenośne 

okrętu w utworze 
– tworzy obraz ilustrujący tekst  

– wyszukuje związki między 
sytuacją statku a sytuacją 
Polski na przełomie XVIII 
i XIX wieku 

– tworzy własny tekst 
zakończenia legendy, 
wykorzystując znajomość 
sytuacji politycznej Polski 
w dalszych latach 

32. Część zdania, która 
przydaje cechy. 
 
I.3.1; I.3.3 
 

– wie, co to jest przydawka 
– wie, na jakie pytania 

odpowiada przydawka 

– wie, czym może być 
wyrażona w zdaniu 
przydawka 

– potrafi wskazać przydawki 
w zdaniu i dokonać ich analizy 

– uzupełnia zdania przydawkami 

– określa role przydawki 
w zdaniu 

33. Odezwa do narodu . 
 
I.1.1; I.1.2; I.1.4; I.1.10; 
I.2; II.3.1; II.4; II.1.1; 
II.1.2; II.1.4; II.1.5 

– słucha tekstu J. 
Piłsudskiego, Rozkazy 
wojskowe i dokumenty z lat 
1914–1918 ze 
zrozumieniem 

– wskazuje głównego 
bohatera w tekście 

– wie, czym jest notatka 
biograficzna 

 

– redaguje notatkę biograficzną 
(Józef Piłsudski) 

– gromadzi informacje na temat 
miejsc związanych z historią (w 
swojej okolicy) i przedstawia te 
informacje w formie prezentacji 

– charakteryzuje styl 
rozkazów wojskowych 
i przemówień na 
przykładzie podanych 
fragmentów tekstów 

 

34. Każdy znajduje 
w życiu swoje 
Westerplatte… 
 
II.3.1; II.2.5; II.1.1; 
I.1.2; I.1.3; I.1.4; I.1.7; 

– odczytuje teksty K.I. 
Gałczyńskiego, Pieśń 
o żołnierzach 
z Westerplatte oraz 
fragment homilii Jana Pawła 
II, wygłoszonej w Gdańsku 

– zna pojęcie symbolu 
– wskazuje w tekście K.I. 

Gałczyńskiego, Pieśń 
o żołnierzach 
z Westerplatte środki 
poetyckie 

– odczytuje tekst na płaszczyźnie 
przenośnej 

– odnajduje w tekście symbole 
– omawia funkcje środków 

poetyckich 

– wskazuje cechy pieśni 
w utworze Pieśń 
o żołnierzach… 

– odczytuje symbole 
w tekście homilii 

– wskazuje symbole 


