
Matematyka 

 
• Podaje przykłady stosowania liczb ujemnych                     

i prawidłowo umieszcza je na osi  liczbowej. 

• Porównuje i porządkuje liczby w zakresie 10,000,000. 

• Rozpoznaje wspólne dzielniki, wspólne wielokrotności i 

liczby pierwsze. 

• Zaokrągla każda liczbę  naturalna do podanej wartości. 

• Rozpoznaje liczby naturalne w dziesiątkowym układzie 

pozycyjnym do 3 miejsc po przecinku. 

• Posiadana wiedzę matematyczna wykorzystuje do 

wykonywania obliczeń na czterech podstawowych 

kalkulacjach. 

• Mnoży i dzieli liczbę naturalną 4 cyfrową przez liczbę 

naturalną dwucyfrową. 

• Dodaje i odejmuje ułamki właściwe o mianownikach 

jedno lub wielocyfrowych a także liczby mieszane. 

• Mnoży pary ułamków właściwych, podając odpowiedź  

w najprostszej formie ułamka.  

• Dzieli ułamki właściwe przez całkowite liczby naturalne. 

• Interpretuje 100% danej wielkości jako całość, oblicza 

procent danej wartości.  

 

 

 

Szkoła Podstawowa  

Selby Abbey CE (VC) 

 

Oczekiwania wobec dzieci kończących  

klasę 6 

  

  

   Ta książeczka zawiera informacje dla rodziców oraz opiekunów dzieci 

uczęszczających do klasy 6. Informacje te pokrywają się z wymaganiami 

zawartymi w państwowym programie nauczania i stanowią minimum 

potrzebne do osiągnięcia prawidłowego oraz wymaganego postępu 

dziecka.  

   Wyszczególnione zagadnienia będą realizowane podczas zajęć 

lekcyjnych w roku szkolnym.  Państwo jako rodzice możecie wspomóc 

proces edukacyjny pomagając dziecku w osiągnięciu poszczególnych 

zagadnień  z tej książeczki. Za tą pomoc z góry dziękujemy.  

   Jeśli mają Państwo jakiekolwiek  pytania dotyczące zagadnień z tej 

książeczki lub chcą państwo maksymalnie Pomóc swojemu dziecku            

w procesie nauczania, proszę skontaktować się z wychowawcą. 

 



Czytanie 

 

• Odnosi się do tekstu aby poprzeć swoje zdanie                     

i przewidywania. 

• Swobodnie rozmawia na temat doboru słownictwa, 

formy itd.   

• Dostrzega różnice pomiędzy faktami a opiniami. 

• Rozpoznaje w jaki sposób dobór zdań wywiera wpływ na 

czytającym. 

• Rozpoznaje: 

o Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie 

o Zdania, które zawierają szczegółowe wyrażenia 

• Wyjaśnia jakich rodzajów zdań użył autor aby osiągnąć 

pożądany efekt. 

• Przebiega wzrokiem tekst aby pomoc sobie w 

sporządzaniu notatek. 

 

 

 

 

 

Pisanie 

 

• Używa  rozbudowanych zdań podrzędnie złożonych. 

• W odpowiednich miejscach używa strony biernej czasownika. 

• Używa wyrażeń rzeczownikowych do przekazywania 

zwięzłych informacji. 

• Dostosowuje właściwe rodzaje zdań oraz  układ do wymagań 

danej formy gatunkowej. 

• Poprawnie stosuje średnik, dwukropek oraz myślnik w 

zdaniach złożonych. 

• Używa poprawnie dwukropku w sporządzaniu listy  i średnika 

w liście. 

• Używa poprawnych znaków interpunkcyjnych we 

wypunktowywaniu. 

• Używa myślników aby uniknąć niejasności. 

• Poprawnie używa wszystkich znaków interpunkcyjnych            

w różnych formach gatunkowych.  

• Używa wszystkich środków wyrazu aby zespolić pisane 

paragrafy. 

• Używa  paragrafów do oznaczenia  zmian w: czasie, miejscu, 

akcji, nastroju i osób. 

• Pisze ze wzrastającą spójnością, wyrazistością, płynnością 

oraz szybkością. 

 


