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                                                                          Harmonogram śródrocznych sprawdzianów planowanych w klasie VI  

w roku szkolnym 2021/2022 / I półrocze/ 

Przedmiot Data 
Nazwa 

sprawdzianu 
Treści i umiejętności  

Język polski 14.01.2022r. Śródroczny 

sprawdzian 

umiejętności   

z języka polskiego 

Uczeń: 

-określa temat i główną myśl tekstu 
-wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio 

-odnosi treści tekstów kultury do własnego doświadczenia 

-korzysta ze słowników ogólnych języka polskiego, także specjalnych, oraz słownika terminów literackich 
-rozpoznaje w wypowiedziach części mowy i określa ich funkcje w tekście 

-rozpoznaje w wypowiedziach części mowy  

-określa funkcję wyrazów poza zdaniem, rozumie ich znaczenie 
-pisze poprawnie pod względem ortograficznym oraz stosuje reguły pisowni 

-tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: opis przeżyć wewnętrznych 

-tworzy logiczną, semantycznie pełną i uporządkowaną wypowiedź, stosując odpowiednią do danej formy gatunkowej kompozycję i układ graficzny; 
-rozumie rolę akapitów w tworzeniu całości myślowej wypowiedzi 

-stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennycha 

-pisze poprawnie pod względem ortograficznym oraz stosuje reguły pisowni 
-poprawnie używa znaków interpunkcyjnych 

Matematyka 12.01.2022r. Śródroczny 

sprawdzian 

umiejętności   

z matematyki 

Uczeń:  

I Liczby naturalne: 

1) zapisuje i odczytuje liczby naturalne wielocyfrowe; 

2) interpretuje liczby naturalne na osi liczbowej; 

3) porównuje liczby naturalne; 

4) zaokrągla liczby naturalne; 

5) liczby w zakresie do 3 000 zapisane w systemie rzymskim przedstawia w systemie dziesiątkowym, a zapisane w systemie dziesiątkowym 

przedstawia w systemie rzymskim. 

II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: 

1) dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe lub większe, liczbę jednocyfrową dodaje do dowolnej liczby naturalnej i odejmuje od 

dowolnej liczby naturalnej; 

2) dodaje i odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe sposobem pisemnym 

3) mnoży i dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową, dwucyfrową lub trzycyfrową sposobem pisemnym, w pamięci (w 

najprostszych przykładach) 

4) wykonuje dzielenie z resztą liczb naturalnych; 

5) stosuje wygodne dla siebie sposoby ułatwiające obliczenia, w tym przemienność i łączność dodawania i mnożenia oraz rozdzielność mnożenia 

względem dodawania; 

6) porównuje liczby naturalne z wykorzystaniem ich różnicy lub ilorazu; 

7) rozpoznaje liczby podzielne przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100; 

8) rozpoznaje liczbę złożoną, gdy jest ona jednocyfrowa lub dwucyfrowa, a także gdy na istnienie dzielnika właściwego wskazuje cecha podzielności; 

9) rozkłada liczby dwucyfrowe na czynniki pierwsze; 

10) oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych; 

11) stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań; 

12) szacuje wyniki działań; 

13) znajduje największy wspólny dzielnik (NWD)  

14) rozpoznaje wielokrotności danej liczby, kwadraty, sześciany, liczby pierwsze, liczby złożone; 

16) rozkłada liczby naturalne na czynniki pierwsze, w przypadku gdy co najwyżej jeden z tych czynników jest liczbą większą niż 

III. Liczby całkowite. Uczeń: 

2) interpretuje liczby całkowite na osi liczbowej; 
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4) porównuje liczby całkowite; 

5) wykonuje proste rachunki pamięciowe na liczbach całkowitych. 

IV. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Uczeń: 

1) opisuje część danej całości za pomocą ułamka; 

2) przedstawia ułamek jako iloraz liczb naturalnych, a iloraz liczb naturalnych jako ułamek zwykły; 

3) skraca i rozszerza ułamki zwykłe; 

4) sprowadza ułamki zwykłe do wspólnego mianownika; 

5) przedstawia ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej, a liczbę mieszaną w postaci ułamka niewłaściwego; 

6) zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego i odwrotnie; 

7) zaznacza i odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne na osi liczbowej oraz odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej; 

8) zapisuje ułamki dziesiętne skończone w postaci ułamków zwykłych; 

9) zamienia ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1 000 itd. na ułamki dziesiętne skończone dowolną metodą (przez 

rozszerzanie lub skracanie ułamków zwykłych, dzielenie licznika przez mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatora); 

11) zaokrągla ułamki dziesiętne; 

12) porównuje ułamki (zwykłe i dziesiętne); 

V. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Uczeń: 

1) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe o mianownikach jedno- lub dwucyfrowych, a także liczby mieszane; 

2) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w przykładach najprostszych) i  pisemnie 

3) wykonuje nieskomplikowane rachunki, w których występują jednocześnie ułamki zwykłe i dziesiętne; 

5) oblicza ułamek danej liczby całkowitej; 

6) oblicza kwadraty i sześciany ułamków zwykłych i dziesiętnych oraz liczb mieszanych; 

7) oblicza wartość prostych wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania działań; 

XII. Obliczenia praktyczne. Uczeń: 

5) odczytuje temperaturę (dodatnią i ujemną); 

7) zamienia i prawidłowo stosuje jednostki masy: gram, dekagram, kilogram, tona; 

XIV. Zadania tekstowe. Uczeń: 

1) czyta ze zrozumieniem tekst zawierający informacje liczbowe; 

2) wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek 

pomocniczy lub wygodne dla niego zapisanie informacji i danych z treści zadania; 

3) dostrzega zależności między podanymi informacjami; 

4) dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, poprawne, wygodne dla niego strategie rozwiązania; 

5) do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności 

rachunkowe, a także własne poprawne metody; 

6) weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność rozwiązania 

Język 

angielski 

18.01.2022r. Śródroczny 

sprawdzian 

umiejętności   

z języka 

angielskiego 

Sprawdzana będzie umiejętność rozumienia tekstu słuchanego i pisanego oraz umiejętność redagowania wypowiedzi pisemnej. 

Treści: 

• dane personalne, członkowie rodziny 

• rodzina i przyjaciele, , uczucia i emocje, cechy charakteru 

• formy spędzania czasu wolnego, zainteresowania 
• czynności życia codziennego, obowiązki domowe 

• zawody i związane z nimi czynności 

• ubrania i dodatki 
• zakupy,rodzaje sklepów, forma płacenia 

• święta i uroczystości rodzinne 

• wygląd zewnętrzny 
• korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych 

• podróżowanie, wyjazd na wakacje, wycieczki, krajobraz 
Środki językowe: 

– zna konstrukcję zdań twierdzących, przeczących i pytań w czasie Present Simple 
– zna różne przysłówki częstoliwości i  poprawnie stosuje je w zadaniach 
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– używa czasu Present Simple do opisu pogody i zjawisk atmosferycznych 

– zna i  stosuje w zdaniu przysłówki 

– zna konstrukcję zdań twierdzących, przeczących i pytań w czasie Present Continuous 
– zna konstrukcję zdań twierdzących, przeczących i pytań w czasie Past Simple dla czasownika to be i czasowników regularnych 

– rozróżnia większość czasowników statycznych 

– zazwyczaj poprawnie używa czasu Past Simple i Past Continuous do opisu zdarzeń z przeszłości 
– zna stopien wyższy i najwyższy przymiotników 

– zna konstrukcję zdań twierdzących, przeczących i pytań w czasie Present Simple i Past Simple i zazwyczaj poprawnie używa ich do opisu 

doświadczeń związanych z podróżowaniem 
– zazwyczaj poprawnie używa czasu Past Simple i Past Continuous do opisu zdarzeń z przeszłości 

Pisanie: 

– pisze o spędzaniu czasu z rodziną, wypowiada sie na temat gadźetu elektronicznego, pisze email do kolegi o wakacjach, pisze historyjkę uzywając 
czasów przeszlych 

 


