Wykaz tematów prac
zadań otwartych z języka polskiego,
które pojawiły się na sprawdzianach szóstoklasisty w
ubiegłych latach.

SPRAWDZIAN
SZÓSTOKLASISTY
KWIECIEŃ

TEMAT PRACY ZADANIA OTWARTEGO
Z J.POLSKIEGO

2013

Napisz list zachęcający koleżankę/kolegę do
przeczytania książki, którą uważasz za ciekawą.

2012

Napisz opowiadanie o tym, jak ktoś zrobił miła
niespodziankę swoim domownikom.
Klasa VI a Szkoły Podstawowej w Brzezinach
organizuje wystawę pt. „Sławni matematycy na
znaczkach pocztowych”. W imieniu samorządu
klasowego napisz zaproszenie dla dyrektora tej
szkoły na otwarcie wystawy.
Pomyśl o kimś, kto odniósł sukces. Opisz, co
osiągnął i opowiedz, jak do tego doszedł.
Napisz opowiadanie pt. „Tak się zaczęła
przyjaźń”, którego bohaterami będą człowiek i
zwierzę.
Jedyne pod słońcem! Napisz o miejscu, które
jest dla ciebie wyjątkowe. Wyjaśnij, dlaczego.
Opisz życzliwie koleżankę lub kolegę ze szkoły.
Jest człowiekiem pracowitym jak pszczoła, a jego
praca służy innym. Opisz taką osobę, opowiedz o
jej działaniach i wyjaśnij, dlaczego zasługuje na
szacunek.
Napisz, jakie korzystne zmiany w życiu człowieka
dokonały się dzięki rozwojowi żeglugi. Uwzględnij
trzy różne przykłady zmian
Napisz krótkie ogłoszenie informujące o
wystawie zapowiedzianej w artykule
Napisz list do Asi. Przekonaj ją, że nie warto i
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nie powinno się godzinami przesiadywać przed
telewizorem.
„Bajkowy przepis” – opisz w 5-6 zdaniach
ulubioną przez siebie potrawę i sposób jej
przyrządzania.
Jest lato. Chcesz wysłać kartkę pocztową do
bliskiej Ci osoby, by przekazać, gdzie i jak
spędzasz wakacje.
Napisz tę kartkę i poprawnie ją zaadresuj
UWAGA!



W większości przypadków obok tematu pracy znajduje się informacja, iż
dana wypowiedź powinna zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca.
Pamiętaj – czasem pole tekstowe przeciąga się na drugą stronę, więc
dokładnie „otwórz oczy” i oceń, gdzie znajduje się połowa. Coraz częściej
pojawia się na testach wytłuszczona linia, która sugeruje połowę
wyznaczonego miejsca. Musisz wiedzieć, że jeśli nie zapiszesz co najmniej
połowy, uzyskasz…0 punktów!!!



Zadania otwarte z j. polskiego najczęściej polecają zredagowanie:
 Opowiadania (nierzadko z dialogiem)
 Listu
 Zaproszenia
 Ogłoszenia
 Przepisu kulinarnego
 Opisu przedmiotu lub postaci



Celem zadań otwartych jest często coś:
Ocenić/wyrazić opinię
Polecić
Uzasadnić/podać argumenty
Zilustrować przykładem
Zachęcić/przekonać
Opisać



Najważniejsze – pisz czytelnie, zadbaj o estetykę zapisu i nie zostawiaj
ostatnich dziesięciu minut na zadanie otwarte, gdyż to właśnie one
punktowane są przeważnie najwyżej.
Życzę powodzenia na sprawdzianie!!!

