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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE 6

Uczeń spełnia wymagania określone dla klasy 4-5 oraz:

I. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:
3) rozpoznaje czytany utwór jako hymn, wskazuje jego cechy gatunkowe; rozpoznaje odmiany
powieści i opowiadania, np. obyczajowe, detektywistyczne, fantastycznonaukowe, fantasy;
4) zna i rozpoznaje w tekście literackim: apostrofę, anaforę, pytanie retoryczne, powtórzenie oraz
określa ich funkcje;
5) omawia funkcje elementów konstrukcyjnych utworu, w tym podtytułu, puenty;
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
1) identyfikuje wypowiedź jako tekst publicystyczny;
13)  świadomie  i  z  uwagą  odbiera  filmy,  koncerty,  spektakle,  programy radiowe i  telewizyjne,
zwłaszcza adresowane do dzieci i młodzieży.
II. Kształcenie językowe.
1. Gramatyka języka polskiego. Uczeń:
3) rozpoznaje konstrukcje z się; 
5) rozumie konstrukcję strony biernej i czynnej czasownika, przekształca konstrukcję strony biernej
i czynnej i odwrotnie, odpowiednio do celu i intencji wypowiedzi;
9) określa funkcję wyrazów poza zdaniem, rozumie ich znaczenie i po-prawnie stosuje w swoich
wypowiedziach;
12) rozpoznaje w tekście typy wypowiedzeń: zdania złożone (podrzędnie i współrzędnie), rozumie
ich funkcje i stosuje w praktyce językowej.
2. Zróżnicowanie języka. Uczeń:
1) wskazuje główne cechy języka mówionego i języka pisanego;
2) używa stylu stosownego do sytuacji komunikacyjnej;
8) rozróżnia antonimy, rozumie ich funkcje w tekście i stosuje we własnych wypowiedziach;
9) zna i stosuje zasady spójności formalnej i semantycznej tekstu.
III.  Tworzenie wypowiedzi.
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
1) tworzy  spójne  wypowiedzi  w  następujących  formach  gatunkowych:  sprawozdanie  (spektaklu,
wydarzenia), dedykacja, podziękowanie, charakterystyka.
IV.  Samokształcenie. Uczeń:
5) korzysta ze słownika terminów literackich.

LEKTURY OBOWIĄZKOWE
John Ronald Reuel Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem*
Rafał Kosik Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi*
Adam Mickiewicz Pan Tadeusz (polowanie, fragment sceny z koncertem Wojskiego)
Juliusz Słowacki W pamiętniku Zofii Bobrówny

mity o Tezeuszu i Ariadnie, Orfeuszu i Eurydyce
wybrane podania i legendy polskie: o Lechu, o Kraku
Biblia: wybrane przypowieści ewangeliczne o talentach, o siewcy, o pannach roztropnych
Wybór poezji utwory poetyckie: Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, 
Juliusza Słowackiego, Tadeusza Różewicza, Leopolda Staffa, pieśni i piosenki patriotyczne

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE
Irena Jurgielewiczowa Ten obcy*
Kornel Makuszyński Szatan z siódmej klasy*


