
NACOBEZU – JĘZYK POLSKI 

 

KLASA VI 

KSZTAŁCENIE LITERACKIE 

1. Wiem, co wyróżnia wiersz biały spośród innych rodzajów utworów poetyckich. 

2. Podaję cechy fraszki. 

3. Wyjaśniam czym jest kontrast i jaką pełni funkcję w utworach literackich. 

4. Wiem, jakie elementy powinien zawierać opis dzieła sztuki. 

5. Wyjaśniam, czym jest stereotyp. 

6. Tłumaczę, czym jest limeryk i podaję jego cechy gatunkowe. 

7. Wyjaśniam, czym jest dramat. 

8. Wymieniam elementy, z których składa się przedstawienie teatralne. 

9. Wyjaśniam, co powinno znaleźć się w sprawozdaniu. 

10. Omawiam funkcje, jakie pełnią instytucje kultury. 

11. Wyjaśniam różnice pomiędzy tekstami informacyjnymi, literackimi a reklamowymi. 

12. Wyjaśniam, czym w książce i w filmie jest wątek. 

13. Tłumaczę, na czym polega fikcja literacka. 

14. Znam definicję sztuki. 

15. Wyjaśniam, czym są instytucje kultury i jakie jest ich zadanie. 

16. Wskazuję, jakie placówki można zaliczyć do instytucji kultury. 

17. Definiuję pojęcie: bookcrossing. 

18. Wyrażam swoją opinię na temat bookcrossingu. 

19. Wyjaśniam, czym jest muzeum. 

20. Wiem, jak zachować się w muzeum i w teatrze. 

21. Potrafię określić nastrój omawianych utworów. 

22. Znam pojęcie: bohater literacki. 

23. Określam elementy świata przedstawionego w omawianych utworach. 

24. Nazywam uczucia, jakie towarzyszą bohaterom omawianych tekstów. 

25. Wymieniam cechy charakteryzujące bohaterów. 

26. Wskazuję w wierszach rymy. 

27. Określam podmiot liryczny w wierszach. 

28. Wyjaśniam znaczenie terminu argument. 

29. Tłumaczę, czym jest wywiad. 

30. Wymieniam, elementy jakie należy spełnić, aby dobrze przygotować się do wywiadu. 

31. Wyjaśniam, co oznacza słowo interweniować. 

32. Wymieniam zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. 

33. Wyjaśniam, jakie informacje powinien zawierać rzetelny artykuł. 

34. Odróżniam epitet, przenośnię i wyraz dźwiękonaśladowczy od innych środków 

stylistycznych. 

35. Wyjaśniam, czym są antonimy i neologizmy. 

36. Wiem, czym jest powieść psychologiczna i fantastyczna. 

37. Wymieniam cechy, którymi powinna się wyróżnić notatka. 

38. Wymieniam cechy, którymi powinien odznaczać się dobry dziennikarz. 

39. Wiem, jak zapisywać tytuły czasopism i gazet. 

40. Wskazuję cechy, jakimi charakteryzują się bajki, baśnie, legendy i mity. 



41. Wymieniam cechy gatunkowe komiksu. 

42. Wymieniam sposoby, które ułatwiają zapamiętywanie. 

43. Tłumaczę, czym jest tolerancja i nietolerancja. 

44. Wyjaśniam, czym jest filozofia. 

45. Redaguję pytania o charakterze filozoficznym. 

46. Redaguję opis dzieła sztuki. 

47. Wyjaśniam, czym jest apel. 

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE  

1. Wiem, w jakich sytuacjach używa się wyrazów potocznych i zdrobniałych. 

2. Potrafię wymienić zasady kulturalnej dyskusji. 

3. Wyjaśniam, czym jest netykieta. 

4. Wiem, w jaki sposób wygłaszać przemówienie. 

5. Wyjaśniam, co to jest czasownik i przez co się odmienia. 

6. Omawiam funkcję czasownika w zdaniu. 

7. Odmieniam czasowniki przez czasy, liczby, rodzaje i osoby. 

8. Tworzę nieosobowe formy czasownika. 

9. Wyjaśniam, co to jest rzeczownik i przez co się odmienia. 

10. Omawiam funkcję rzeczownika w zdaniu. 

11. Omawiam podział rzeczowników na własne i pospolite. 

12. Określam przypadek i liczbę rzeczowników. 

13. Potrafię zapisywać rzeczowniki zakończone na „- ia” i „- ja”. 

14. Wyjaśniam, co to jest przymiotnik i przez co się odmienia. 

15. Omawiam funkcję przymiotnika w zdaniu. 

16. Potrafię stopniować przymiotniki. 

17. Odmieniam przymiotniki przez przypadki, liczby i rodzaje. 

18. Przedstawiam podstawowe reguły ortograficzne dotyczące pisowni wyrazów z u i ó, 

rz i ż, ch i h. 

19. Wyjaśniam, co to jest przysłówek. 

20. Omawiam funkcję przysłówka w zdaniu. 

21. Potrafię stopniować przysłówki. 

22. Wyjaśniam, czym są liczebniki i przez co się odmieniają. 

23. Omawiam funkcję liczebnika w zdaniu. 

24. Wyjaśniam czym jest zaimek i przez co się odmienia. 

25. Wymieniam części mowy, które może zastąpić zaimek. 

26. Wyjaśniam, czym jest przyimek. 

27. Wiem, jak powstają przyimki złożone. 

28. Omawiam funkcję jaką pełnią przyimki w zdaniu. 

29. Wyjaśniam, czym jest spójnik i jaką pełni funkcję w zdaniu. 

30. Potrafię zapisać „nie” z różnymi częściami mowy. 

31. Wyjaśniam, czym jest zdanie pojedyncze i równoważnik zdania. 

32. Wyjaśniam, czym jest podmiot i orzeczenie. 

33. Omawiam funkcje podmiotu i orzeczenia w zdaniu. 

34. Rozumiem funkcje przydawki, dopełnienia i okolicznika. 

35. Wskazuję w zdaniach: podmiot, orzeczenie, przydawkę, dopełnienie i okolicznik. 

36. Sporządzam wykresy zdań. 

37. Wyjaśniam różnicę pomiędzy zdaniem złożonym współrzędnie i podrzędnie. 



38. Poprawnie stawiam przecinki w zdaniach złożonych. 

39. Odróżniam wyrazy podstawowe od wyrazów pochodnych. 

40. Wyjaśniam, czym są wyrazy pochodne. 

41. Znam reguły pisowni wyrazów z zakończeniami -dzki, -ctwo, -dztwo, -stwo i –wstwo 

oraz z cząstkami wz-, wez-, ws-, wes-. 

42. Tłumaczę, czym jest tekst reklamowy. 

43. Wymieniam cechy reklamy. 

44. Układam hasła reklamowe. 

45. Wymieniam cechy notatki prasowej. 

46. Redaguję notatkę prasową. 

 

TWORZENIE WYPOWIEDZI 

List oficjalny 

1. Wyjaśniam, jak zbudowany jest list oficjalny. 

2. Wiem, na czym polega różnica pomiędzy listem oficjalnym a listem prywatnym. 

3. Redaguję wypowiedź uwzględniając wszystkie elementy listu oficjalnego: 

 zamieszczam elementy charakterystyczne dla listu oficjalnego (miejscowość, data, 

dane adresowe nadawcy i adresata, podpis), 

 stosuję zwroty do adresata dostosowane do oficjalnej sytuacji komunikacyjnej, 

 w rozwinięciu, w kulturalny sposób przedstawiam prośbę i jej uzasadnienie, 

 zaczynam i kończę list właściwymi zwrotami grzecznościowymi (np.: Szanowny Panie 

Dyrektorze, z wyrazami szacunku), 

 pamiętam o podpisaniu listu, 

 tworzę tekst poprawny pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym, 

 stosuję akapity. 

Sprawozdanie 

1. Znam elementy kompozycyjne sprawozdania. 

2. Redaguję sprawozdanie poprawne pod względem realizacji tematu i zapisu. 

3. Nadaję pracy tytuł: „Sprawozdanie z …”. 

4. Zamieszczam we wstępie informacje o miejscu, czasie i uczestnikach wydarzeń. 

5. Wskazuję w rozwinięciu wszystkie istotne wydarzenia w kolejności chronologicznej. 

6. Stosuję słownictwo informujące o kolejności wydarzeń (np. później, potem, 

następnie...). 

7. W zakończeniu oceniam wydarzenia z punktu widzenia świadka bądź uczestnika 

(sformułowanie wrażeń, refleksji). 

8. Tworzę tekst poprawny pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym. 

9. Stosuję akapity.                                     

Opis postaci literackiej 

1. Zachowuję kompozycję trójdzielną (wstęp, rozwinięcie, zakończenie). 

2. We wstępie dokonuję przedstawienia postaci. 

3. W rozwinięciu opisuję wygląd oraz charakter postaci. 

4. Używam przymiotników nazywających cechy charakteru postaci. 

5. Uzasadniam cechy charakteru postaci np. przykładami z lektury. 



6. W zakończeniu dokonuję oceny postępowania bohatera. 

7. Tworzę tekst poprawny pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym. 

8. Stosuję akapity. 

Opis dzieła sztuki 

1. Znam elementy kompozycyjne opisu dzieła sztuki. 

2. Stosuję trójdzielną kompozycję – wstęp, rozwinięcie, zakończenie.  

3. Posługuję się słownictwem typowym do opisu obrazu (rodzaj malarstwa, kompozycja 

obrazu, plan pierwszy, tło, barwy).   

4. Posługuję się słownictwem opisowym i oceniającym.  

5. Piszę poprawnie pod względem językowym, ortograficznym, interpunkcyjnym.  

6. Stosuję akapity. 

Opowiadanie odtwórcze 

1. Wymieniam najważniejsze zasady tworzenia opowiadania. 

2. Piszę opowiadanie według uporządkowanego planu wydarzeń.  

3. Nadaję pracy tytuł.  

4. Wprowadzam wyrazy określające następstwo czasowe. 

5. W treści zamieszczam opis (przedmiotu, postaci, krajobrazu). 

6. Piszę poprawnie pod względem językowym, ortograficznym, interpunkcyjnym.  

7. Stosuję akapity.  

Opowiadanie twórcze 

1. Zachowuję kompozycję trójdzielną (wstęp, rozwinięcie, zakończenie). 

2. Pamiętam, aby praca była zgodna z tematem. 

3. Wprowadzam elementy np. baśni lub mitu itp.  

4. Wzbogacam treść opisem, np. krajobrazu lub postaci. 

5. Wprowadzam wyrazy określające następstwo czasowe. 

6. Konsekwentne posługuję się wybraną formą narracji. 

7. Piszę poprawnie pod względem językowym, ortograficznym, interpunkcyjnym.  

8. Stosuję akapity. 

Opowiadanie twórcze z dialogiem 

1. Zachowuję kompozycję trójdzielną (wstęp, rozwinięcie, zakończenie). 

2. Pamiętam, aby praca była zgodna z tematem. 

3. Wprowadzam elementy np. baśni lub mitu itp.  

4. Wzbogacam treść opisem, np. krajobrazu lub postaci. 

5. Wprowadzam wyrazy określające następstwo czasowe. 

6. Poprawnie zapisuję dialog. 

7. Konsekwentne posługuję się wybraną formą narracji. 

8. Piszę poprawnie pod względem językowym, ortograficznym, interpunkcyjnym.  

9. Stosuję akapity. 

Instrukcja / przepis 

1. Piszę nagłówek. 



2. Podaję dokładne polecenia dotyczące: sposobu wykonania czegoś lub obsługi 

jakiegoś urządzenia lub postępowania w określonych okolicznościach. 

3. Stosuję tryb rozkazujący. 

4. Zachowuję logiczny układ podawanych kolejno poleceń. 

5. Polecenia zapisuję w sposób zrozumiały dla każdego odbiorcy. 

6. Piszę poprawnie pod względem językowym, ortograficznym, interpunkcyjnym.  

7. Zapisuję instrukcję w punktach. 

Kartka z pamiętnika 

1. Redaguję pracę zgodną z tematem. 

2. W nagłówku zapisuję datę lub zwrot do adresata (np. Drogi Pamiętniku). 

3. Stosuję narrację pierwszoosobową. 

4. Opowiadam o zdarzeniach w czasie przeszłym. 

5. Informuję o własnych przemyśleniach, uczuciach. 

6. Piszę poprawnie pod względem językowym, ortograficznym, interpunkcyjnym.  

7. Stosuję akapity. 

Kartka z dziennika 

1. Poprzedzam zapis kartki z dziennika datą. 

2. Stosuję narrację pierwszoosobową. 

3. Opowiadam o zdarzeniach bez dystansu czasowego. 

4. W pracy zawieram informacje o własnych przemyśleniach, uczuciach. 

5. Piszę poprawnie pod względem językowym, ortograficznym, interpunkcyjnym.  

6. Stosuję akapity. 

 


