
Język polski – wymagania w klasie 6B – 2017/2018 

Chłopcy i Dziewczęta, pamiętajcie, że: 

1. Oceniam Was za: 

a) prace domowe   

b) aktywność  

c) kartkówki i klasówki 

d) pilność 

e) 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); opowiadanie w stylu Złotego Jęzora wygłoszone z 

pamięci; recytacja wiersza wcześniej uzgodnionego z nauczycielem  – minimum 15 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 dodatkowe 10 % do bazy (np. 

5,5/5 pkt.  albo 11/10 pkt.) 

3. Dodatkowe procenty – zdobywamy w następującym  trybie: 4% za prace dodatkowe, 4 % za pilność; 

tj. brak ujemnych procentów z powodu nieprzygotowań), 3% - uznaniowo .    

4. Macie prawo do 3 nieprzygotowań w semestrze. Każde następne to  -0,5 %, a jeśli jest niezgłoszone: 

-1% .  

5. Niewykonaną pracę pisemną i tak trzeba uzupełnić, w przeciwnym razie do dziennika zostaje 

wstawione 0 pkt.   

6. Za nieprzeczytanie lektury na czas – otrzymujecie 0 punktów z kartkówki sprawdzającej znajomość 

utworu. Kartkówka zwykle jest oceniana w skali 10 – 15 pkt.  

7. 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. Uczeń ma obowiązek poprawić pracę pisemną, jeśli otrzymał 

poniżej 30% punktów. 
8. Czytamy w tym roku następujące utwory: 

 

 

1. Podpalacze książek Marine Carteron  03.10.  

2. Przepowiednia Dżokera Jostein Gaarder 24.10. 

3. Alicja w krainie czarów Lewis Carroll    21.11. 

4. I nie było już nikogo Agatha Christie 12.12. 

5. Bracia lwie serce Astrid Lingren  09.01. 

6. Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi Rafał Kosik  13.02. 

7. Tajemniczy ogród Francis Burnett 13.03. 

8. W 80 dni dookoła świata  Juliusz Verne  10.04 

9. Lektura , którą wspólnie wybierzemy  15.05. 

 

Uzupełniające: 

 

10. Do przerwy 0:1 Adam Bahdaj  

11. Niewiarygodne przygody Marka Piegusa – Edmund Niziurski 

12. Podróż wędrowca do świtu C.S. Lewis 

13. Stawiam na Tolka Banana  Adam Bahdaj 

14. Atramentowe serce  Cornelia Funke  

15. Cykl Baśniobór Brandon Mull 

16. Bajki robotów Stanisław Lem 

17. Osobliwy dom pani Peregrine  Ransom Riggs 



 

                                                                                    Życzę miłej lektury - Staszek Dutka 

 


