
Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na wszystkich stopniach 

Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego: 

1) części mowy, części zdania, rodzaje wypowiedzeń;  

2) stopniowanie przymiotników i przysłówków;  

3) związki wyrazów w zdaniu, wykresy zdań pojedynczych i złożonych;  

4) formy przypadków, liczb, osób, czasów i rodzajów gramatycznych;  

5) budowa słowotwórcza wyrazów;  

6) rodzaje głosek; akcent wyrazowy;  

7) czasowniki dokonane i niedokonane, tryby i strony;  

8) terminy i pojęcia związane z literaturą, filmem, teatrem, środkami masowego przekazu;  

9) odczytywanie różnych tekstów kultury;  

10) rozpoznawanie cech charakterystycznych dla różnych tekstów kultury;  

11) wskazywanie funkcji użytych w utworze środków stylistycznych;  

12) dostrzeganie znaczeń dosłownych i odkrywanie sensów przenośnych tekstów kultury;  

13) określanie funkcji elementów charakterystycznych dla danego tekstu;  

14) wskazywanie źródeł informacji i posługiwanie się nimi;  

15) dostrzeganie różnic między językiem potocznym a językiem literatury;  

16) wykorzystanie wiedzy o: częściach mowy, częściach zdania, przypadkach, rodzajach wypowiedzeń, wykresach 

zdań, budowie słowotwórczej wyrazu, rodzajach głosek i akcencie wyrazowym;  

17) rozumienie związków frazeologicznych i posługiwanie się nimi;  

18) rozróżnianie rodzajów narracji oraz określanie ich funkcji;  

19) posługiwanie się odpowiednimi pojęciami opisującymi świat literatury i sztuki; 

 20) wyrażanie własnych opinii i uzasadnianie ich;  

21) posługiwanie się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń;  

22) formułowanie wypowiedzi ze świadomością celu;  

23) redagowanie listu prywatnego, opowiadania z opisem przeżyć, charakterystyki postaci, opisu dzieła sztuki; 

instrukcji, przepisu, życzeń oraz form wypowiedzi wskazanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II 

etapu edukacyjnego poprawnych pod względem językowym, stylistycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym;  

24) dbałość o właściwy układ graficzny i estetykę zapisu pracy.  

Na III stopniu Konkursu uczestników obowiązuje dodatkowo znajomość treści: 

 wiersza: Adam Mickiewicz, Pani Twardowska;  

lektury: Joanna Olech, Gdzie diabeł mówi … do usług! (wydanie dowolne, np. Wydawnictwo Literatura, Łódź 2009).  

Wykaz literatury stanowiącej pomoc dla nauczyciela i ucznia: 

1) Bąk J., Słownictwo i frazeologia w ćwiczeniach, Wydawnictwo Piątek Trzynastego, Łódź 2015.  

2) Częścik A., Częścik J., Gramatyka, co z głowy nie umyka, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2008.  

3) Częścik A., Częścik J., Interpunkcja, czyli przestankowanie, co w głowie zostanie, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 

2011.  

4) Głowińska K., Popularny słownik frazeologiczny, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 2000.  

5) Kłakówna Z. A., Wiatr K., Nowa sztuka pisania. Klasy 4-6 szkoły podstawowej, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 

2006.  

6) Miodek J., Nie taki język straszny. O polszczyźnie do uczniów, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2005.  

7) Miodek J., Ojczyzna polszczyzna dla uczniów, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 1996.  

8) Nowe sprawdziany 6-klasisty. Testy na koniec szkoły podstawowej, Wydawnictwo Aksjomat, Kraków 2015.  

9) Sprawdzian na 100%. Repetytorium szóstoklasisty, Nowa Era, Warszawa 2014.  

10) Stolarczyk S., Język polski dla szóstoklasisty. Ćwiczenia, Wydawnictwo Lingo, Warszawa 2016. § 6.  


