
Język polski – wymagania w klasie 6 – 2021/2022 

nauczyciel: Staszek Dutka 

1. Oceniam Was za: 

a) prace pisemne   

b) aktywność i pracę na lekcji 

c) kartkówki i klasówki 

d) prace dodatkowe  (lekturnik, czyli zeszyt, w którym piszemy o książkach, jakie w ostatnim 

czasie dodatkowo przeczytaliśmy;  dziennik myśliciela – pamiętnik, w którym opowiadamy o 

interesujących zdarzeniach, jakie miały miejsce – np. o obejrzanym filmie, przeczytanej książce, 

ciekawym zdarzeniu; możemy do dziennika wklejać fotografie zrobione przez siebie lub wycięte z 

gazet i umieszczać pod nimi swój komentarz); recytacja wiersza wcześniej uzgodnionego z 

nauczycielem  – minimum 20 wersów; wymyślenie skeczu na podstawie wybranej lektury i 

zainscenizowanie go; wywiad z ciekawym człowiekiem; prezentacja na temat uzgodniony z 

nauczycielem ( np. przedstawienie sylwetki wybranego pisarza lub artysty) 

 

2. Jeśli uznam, że czyjaś praca  szczególnie się wyróżnia, dostawiam dodatkowo do 10 % bazy 

(np. 5,1/5 pkt.  albo 5,5/5 pkt.)   

3. Za niewykonaną pracę wstawiam do dziennika 0 pkt. Ta ocena znika, gdy praca zostaje 

uzupełniona.  

4. Ponadto dodatkowe procenty – zdobywamy w następującym  trybie: 4% za prace dodatkowe, 4 % 

za pilność – po 2% za każdy semestr (warunkiem jest brak oceny „0” z powodu nieprzygotowań))    

5. Za nieprzeczytanie lektury na czas – otrzymujecie 0 punktów z testu sprawdzającego 

znajomość utworu. Test zwykle jest oceniany w skali 10 – 15 pkt.   

6. Macie prawo do poprawy pracy pisemnej (sprawdzianu, pracy klasowej). Poprawa musi 

nastąpić w okresie nie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu uzyskania wyniku. Ostateczną ocenę 

ucznia ze sprawdzianu stanowi średnia ocen uzyskanych z pracy klasowej oraz poprawy.   

7. Ostateczna ocena z języka polskiego zależy od wyniku procentowego: 

powyżej 104% - szóstka 

90 % - 104% - piątka 

74% - 90 % - czwórka  

50% - 74% - trójka  

40% - 50% - dwójka 

poniżej 40 % - jedynka 

 

 



 

8. Czytamy w tym roku następujące utwory: 

Lektury obowiązkowe: 

1. Podpalacze książek, tom I, M. Carteron  

2. Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi Rafał Kosik   

3. Hobbit Tolkien   

4. Osobliwy dom pani Peregrine,  Ransom Riggs 

5. W pustyni i w puszczy, Henryk Sienkiewicz    

6. Władca Lewawu, Dorota Terakowska 

7. Śmierć urzędnika oraz Kameleon Antoni Czechow,  

8. Momo Michael Ende 

9. Książka, którą wspólnie wybierzemy  

           

Ponadto: 

1. Ignacy Krasicki, wybrane bajki   

2. Biblia (opis stworzenia świata i człowieka, przypowieści: o siewcy,  

o talentach, o pannach roztropnych, o miłosiernym Samarytaninie)  

3. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (opisy, zwyczaje i obyczaje, polowanie i koncert Wojskiego – 

fragmenty w podręczniku) 

 

 

Lektury uzupełniające (dla ambitnych – na dodatkowe procenty): 

1. Adam Bahdaj, Kapelusz za 100 tysięcy  

2. Aleksander Dumas, Trzej muszkieterowie  

3. Marcin Kozioł, Skrzynia Władcy Piorunów  

4. Sat-Okh, Biały Mustang  

5. Alfred Szklarski, Tomek na Czarnym Lądzie  

6. Raquel Jaramillo Palacio, Cudowny chłopak  

7. Dorota Terakowska, Poczwarka  

8. Małgorzata Musierowicz, Kwiat kalafiora   

9.Dorota Terakowska,  Córka Czarownic 


