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7 KĽÚČ K DIKTÁTOM 

7.1 PÍSANIE RZ – Ż  

Diktát č. 1 
Paweł marzył, żeby św. Mikołaj przyniósł mu pieska, ale zapomniał mu o tym napisać w 
liście. Minęła Gwiazdka, a on czekał na odpowiednią chwilę, żeby zwierzyć się dziadkowi 
Andrzejowi. Wkrótce nadarzyła się do tego wspaniała okazja, gdy zadzwonił dziadek i 
zaprosił go na wieś. Wtedy przyznał się, o czym marzy. 

Gdy do niego przyjechał na ferie, dowiedział się, że kupi mu na jesienią w schronisku pieska, 
jeśli wykaże się odpowiedzialnością podczas opieki nad bernardynem długowłosym, który 
dzielnie strzeże jego obejścia. Wtedy wnuczek zaczął wszystkich wypytywać, co robić, żeby 
pies miał lśniącą sierść i jak często trzeba z nim chodzić do weterynarza. Później codziennie 
zanosił mu karmę. Szczotkował mu biało-brązową sierść i biegał z nim po podwórku. 

Mówił, że chciałby mieć w domu spokojnego zwierzaka. Słyszał, że mopsy mają podobny 
charakter do bernardynów, są przyjacielskie, nie wymagają nadzwyczajnej pielęgnacji, ale 
trzeba z nimi często wychodzić na spacery, bo mają tendencję do tycia. Dziadek mówił mu, 
że jest wiele ras psów, a on pomoże mu wybrać milutkiego szczeniaczka.  

(http://www.dyktanda.net/dyktando-46.php) 

Diktát č. 2 

Panna Katarzyna poszła z wizytą do koleżanki Murzynki. Murzynka Karolina robiła właśnie 
porządek w zaniedbanym ogrodzie. Okopywała korzenie krzewów porzeczki, wyrywała perz 
i pieliła grządki z jarzynami. Pracowitość Karoliny zrobiła na Katarzynie duże wrażenie.  

(http://www.math.us.edu.pl/prace/2004/lubecka/dyktanda.html) 

Przy krawężniku stali przechodnie i przekrzykiwali się nawzajem. Na skrzyżowaniu 
zobaczyłem przestraszonego brzdąca. W rękach trzymał piłkę nożną. Kierowca ciężarowego 
samochodu zdążył w porę zatrzymać auto. O tym zdarzeniu powiedziałem w szkole. Będzie 
dla nas przestrogą. 

(http://www.pcdn.edu.pl/bkokot/testy,%20sprawdziany,%20dyktanda.htm) 

Diktát č. 3 
Mężczyzna na rowerze pędził leśną ścieżką. Nagle zaczepił nogą o korzenie i przewrócił się. 
Otrzepał z kurzu ubranie i uważnie obejrzał rower. Przed nim jeszcze duży odcinek drogi do 
przebycia. Na przejeździe kolejowym musi być bardzo ostrożny. O trzeciej ma odebrać 
ważną przesyłkę. 

Na rozgrzanym asfalcie wygrzewał się jeż. Wrzuciłem ostrożnie zwierzątko do koszyka. 
Przeskoczyłem rów i położyłem jeża pod krzakiem. W lesie znajdzie pożywienie i nikt nie 
wyrządzi mu krzywdy. 

Jastrząb pojawił się nagle. Żadne zwierzę w okolicy nie życzyło sobie tego gościa. 
Drapieżnik krążył nad lasem. Ten mięsożerny ptak upatrzył sobie wiewiórkę. Przerażona 
skakała z gałęzi na gałąź. Raptem jastrząb zniżył lot. Już miał dopaść zwierzątko. Wiewiórka 
przechytrzyła go i ukryła się w dziupli. 

(http://www.pcdn.edu.pl/bkokot/testy,%20sprawdziany,%20dyktanda.htm) 

 

http://www.dyktanda.net/dyktando-46.php
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Diktát č. 4 

Rolnik sieje zboża i zbiera plony. Młynarz miele ziarna. Piekarz wypieka różne rodzaje 
pieczywa. Pszenne i żytnie wypieki różnią się smakiem i kształtem. Każdemu człowiekowi 
jest potrzebna praca. 

Zazgrzytał klucz w zamku i w drzwiach ukazała się mama. Ciężka torba z zakupami prawie 
dotykała podłogi. Rzuciłem zabawki i pomogłem mamusi pożądnie wszystko ułożyć. 
Rzodkiewkę zaraz umyłem i położyłem na talerzu. Z tego warzywa mama przyrządziła 
smaczną surówkę. 

Marzena zawsze zdąży wszystko zrobić w odpowiednim czasie. Ułożyła już noworoczne 
życzenia dla rodziny i przyjaciół. Teraz należy starannie przepisać je na każdej świątecznej 
kartce. Ale jedna z nich ma wystrzępione brzegi. Marzena zauważyła to w porę. Wyrównała 
papier nożyczkami i dopiero wtedy porządnie przepisała noworoczne życzenia. 

(http://www.pcdn.edu.pl/bkokot/testy,%20sprawdziany,%20dyktanda.htm) 

Diktát č. 5 

W teatrze odbyła się premiera. W pierwszym rzędzie na widowni zasiedli ważni goście. 
Przedstawienie wystawiono na podstawie scenariusza znanego scenarzysty. Aktorzy 
pracowali pod kierunkiem wybitnego reżysera. Wielkie wrażenie wywarły na widzach 
przygody bohaterów. Wszyscy aktorzy zasłużyli na rzęsiste brawa. Widzowie rzucali na 
scenę bukiety róż i wyrażali podziw głośnymi okrzykami. Było to wielkie wydarzenie 
artystyczne. 

(http://www.pcdn.edu.pl/bkokot/testy,%20sprawdziany,%20dyktanda.htm) 

Diktát č. 6 
Na dużym boisku spotkały się dwie drużyny piłkarskie. Piłkarze obu drużyn gotowi byli do 
ciężkiej i długiej walki, by wygrać ten ważny mecz. Bramkarz pierwszej drużyny musiał się 
bardzo starać, by obronić strzał przeciwnika. Udało się! Jednakże przeciwnicy wykorzystali 
szansę, jaką było wykonanie rzutu karnego. Kibice szaleli na trybunach. Niestety, jeden 
z zawodników otrzymał od sędziego żółtą kartkę. Jeden z piłkarzy został kontuzjowany. 
Przerwano mecz na kilka minut. Trener pierwszej drużyny zażądał przerwy. Zarządził 
zmianę zawodników. Starał się wykorzystać wszystkie możliwości, by wygrać. Zawodnicy 
bardzo się starali, a bramkarz dzielnie bronił bramki przed piłkarzami wrogiej 
drużyny. Trener drugiej drużyny pokazał, że docenia każdego zawodnika. Dlatego starał się, 
by każdy z jego piłkarzy mógł pograć. Kibice pierwszej drużyny przeżyli szok, gdy ich 
ulubieńcy przegrali tak istotne spotkanie. Nie starali się ukryć goryczy porażki. Jednakże obie 
drużyny uścisnęły sobie dłonie po skończonym meczu. 

(http://www.dyktanda.net/ortografia-02.php) 

Diktát č. 7 

Miesiąc marzec bardzo narzekał na zmienną pogodę. Na dworze ni to wiosna, ni to zima. 
Rzekę wciąż pokrywa lód. Aż tu nagle dmuchnął ciepły wietrzyk. Marzec ujrzał pierwszy 
pąk na drzewie. Mógł już odejść, bo oto nadszedł kwiecień. 

Małgorzata krząta się od rana. Robi porządki w domu i na podwórzu. Wytarła kurze. 
Wytrzepała dywany. Teraz musi jeszcze zebrać pranie, bo zbiera się na burzę. Już panuje 
idealny porządek. 

Mały Jerzy marzy by zostać marynarzem. Dziś jedzie z kolegami nad morze. Mama 
Marzena przywiozła go na dworzec. Panuje tu wrzawa. Niektórzy narzekają na czekającą 
ich długą podróż. Jerzy nie może się jej doczekać. 

http://www.pcdn.edu.pl/bkokot/testy,%20sprawdziany,%20dyktanda.htm
http://www.pcdn.edu.pl/bkokot/testy,%20sprawdziany,%20dyktanda.htm
http://www.dyktanda.net/ortografia-02.php
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Bożenka lubi swój ogród. Na kwiatowej rabatce posadziła żółte żonkile, różowe tulipany i 
czerwone róże. Świeże kwiaty ładnie pachną w wazonie. 

W jednostce straży pożarnej alarm. Zauważono pożar. Strażacy żwawo rozwinęli węże. Na 
szczęście zagrożenie minęło. To strażak z wieży zaalarmował strażaków. 

Jest pełnia lata. Na polach dojrzało zboże. Zaczęły się żniwa. Tata Błażeja wyjechał na pole 
żniwiarką. Kosi żyto. Potem przewozi ziarno do spiżarni. Po żniwach będą dożynki. 

(http://www.edukacja.edux.pl/p-5651-dyktanda-dla-klas-i-iii.php) 

7.2 PÍSANIE CH – H  

Diktát č. 1 
Bohdan huśtał się na hamaku, kiedy usłyszał dziwny hałas. Hania krzyknęła, że zbliża się 
wichura albo huragan. Dzieci schroniły się w domu. Huk był coraz potężniejszy. Ciemne 
chmury zakryły niebo. Wiatr zrywał dachówki z dachów domów. Wierzchołki drzew chwiały 
się na wszystkie strony. Hania zasłoniła uszy chusteczką i przytuliła się do małego chomika. 
Po chwili wszystko ucichło. 

Heniek lubił oglądać filmy o żołnierzach, zwłaszcza tych, którzy walczyli w dawnych 
czasach. Historia była jego hobby. Podziwiał wielkich hetmanów, którzy walczyli na czele 
chorągwi husarzy. Bez wahania sam wziąłby udział w  bitwach o wolność ojczyzny. 
Podziwiał również silnych gladiatorów, którzy bohatersko walczyli na starożytnych arenach. 
Wykazywali przy tym wielki hart ducha, bowiem często ich przeciwnikami byli przyjaciele. 
Heniek jest harcerzem. Opiekuje się grupą zuchów. Często opowiada im historie z dawnych 
czasów. Uczy małych druhów hojności, pracowitości i bohaterstwa. Dla małych chłopców 
Heniek to chluba całej drużyny harcerskiej. 

(http://chomikuj.pl/monia.p/ortografia/h-ch/dyktando/Dyktanda+kl.+3%281%29,268678246.doc) 

Diktát č. 2 

W starym gmachu mieszkał duch. 
Z ducha był prawdziwy zuch. 
Straszył z hukiem i hałasem. 

Dobry humor miewał czasem. 
Wtedy chodził całkiem cicho, 

Chytre było z niego licho. 
Gdy nie straszył i nie huczał, 
To pod nosem sobie mruczał: 

„Ja i mój druh - czyli mój brzuch, 
Mamy ochotę na kilka much. 

Zjemy je dzisiaj na podwieczorek, 
Potem pójdziemy po duży worek. 
Razem zrobimy wielki harmider, 

By każdy wiedział, kto to jest lider  
W tym oto zamku jestem nim ja,  

Kto o tym nie wiem, ten pecha ma. 
(http://www.edukacja.edux.pl/p-5241-dyktando-ch-i-h.php) 

Diktát č. 3 

Na lekcji historii pani mówiła o naszym kraju. Symbolem narodu i państwa jest hymn i herb. 
Później Halinka poszła na zbiórkę harcerską. Druhna i harcerze już na nią czekali. 

http://www.edukacja.edux.pl/p-5651-dyktanda-dla-klas-i-iii.php
http://chomikuj.pl/monia.p/ortografia/h-ch/dyktando/Dyktanda+kl.+3%281%29,268678246.doc
http://www.edukacja.edux.pl/p-5241-dyktando-ch-i-h.php


 

59 
 

Babcia Honorata ma w domu hodowlę rybek. Pięknie też haftuje. Babcia jest bardzo hojna. 
Halinka zawsze dostaje od niej coś pięknego. Dzisiaj babcia podarowała jej hiacynt. 

Dzieci wyszły na podwórko. Henio jeździ na hulajnodze. Hania huśta się na huśtawce. Mama 
zawołała je na podwieczorek. Jest herbatka i herbatniki. 

Wojciech spędza wakacje u dziadków na wsi. Wieczorem lubi słuchać jak ropuchy rechoczą 
w stawie. Do nich dołączyły chrząszcze i chrabąszcze. Natomiast w dzień zmorą są muchy. 
W żaden sposób nie można się od nich uchronić. 

Z kuchni dochodzi smakowity zapach. To mama robi śniadanie. Na stole położyła bochenek 
chleba. Michał nie chce pić kakao. Na wierzchu pływa kożuch. Chętnie schrupie grzankę z 
dżemem. 

Zbliża się Boże Narodzenie. W domu pachnie już choinka. Dzieci ubrały ją w kolorowe 
bombki i łańcuchy. Z kuchni dochodzi zapach pieczonego ciasta. To mama piecze roladę 
orzechową. 

(http://www.edukacja.edux.pl/p-5651-dyktanda-dla-klas-i-iii.php) 

Diktát č. 4 

To był chyba huragan. Ludzie w popłochu kryli się w domach. Samochody hamowały z 
piskiem opon. Wkrótce ruch na ulicach prawie ustał. Heniek zawahał się przez chwilę i 
wbiegł do sklepu muzycznego. Zanim wiatr ucichnie, posłucha muzyki. 

Hania i Halinka to serdeczne przyjaciółki. Obie są harcerkami. Każdego dnia odwiedzają 
ciocię Honoratę. Ciocia choruje i sama nie wychodzi z domu. Hania zaparza cioci herbatę. 
Halinka kupuje chleb i chałkę. Potem przychodzą inni harcerze. Schodzą z ciocią po 
schodach i odbywają przechadzkę po parku. Zawsze wracają do domu przed zmierzchem. 

(http://www.pcdn.edu.pl/bkokot/testy,%20sprawdziany,%20dyktanda.htm) 

Diktát č. 5 

W naszej klasie jest drużyna harcerska. Składa się ona z siedmiu druhen i ośmiu druhów. 
Drużynowym jest Bohdan Wojciechowski. Mamy swój hejnał i chusty w 
charakterystycznym chabrowym kolorze. Opiekujemy się młodszymi od nas zuchami. Nasza 
drużyna należy do hufca w Chełmie. 

Halą nazywa się letnie pastwiska w górach. Również duża powierzchnia w zakładzie pracy to 
hala. Zdrobnienie imienia Halina, to także Hala. Zaś suchy, gwałtowny, ciepły wiatr w 
Tatrach nazywa się halnym.  

Herbatę pijemy prawie każdego dnia. Pochodzi ona z krajów, w których rosną krzewy 
herbaciane. Liście tych krzewów zrywa się, suszy i sporządza herbatę. Z wysuszonych i 
rozdrobnionych liści zalanych wodą otrzymujemy smaczny, pachnący napój o 
charakterystycznym herbacianym kolorze. Halina i Heniek lubią jeść herbatniki i pić herbatę.  

(http://chomikuj.pl/monia.p/ortografia/h-ch/dyktando) 

Diktát č. 6 

Kiedy piliśmy wieczorem herbatę, w pokoju siostry rozległ się straszliwy huk. 
Podskoczyliśmy histerycznie jak oparzeni. Mama pobiegła pierwsza, żeby sprawdzić, co było 
powodem tego okropnego hałasu. Na środku pokoju leżała Halinka i chichotała. Obok 
poniewierały się haniebne szczątki połamanego krzesła. Kiedy huknęliśmy na Halinę, żeby 
się uspokoiła, opowiedziała nam całą historię. Otóż czytała właśnie ciekawy artykuł o 

http://www.edukacja.edux.pl/p-5651-dyktanda-dla-klas-i-iii.php
http://www.pcdn.edu.pl/bkokot/testy,%20sprawdziany,%20dyktanda.htm
http://chomikuj.pl/monia.p/ortografia/h-ch/dyktando
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higienie nastolatki, kiedy chomik, którego hodowała, wdrapał się po swojej huśtawce na 
brzeg akwarium. Moja siostra chciała go złapać. Zachwiała się na krześle i runęła na podłogę. 
Biedny chomiczek schował się natychmiast w swoim domku. Najbardziej ucierpiało krzesło. 

(http://chomikuj.pl/monia.p/ortografia/h-ch/wyrazy+z+ch) 

7.3 PÍSANIE U – Ó  

Diktát č. 1 

W budowie ptaków wyróżnia się: głowę, tułów, ogon, skrzydła i nogi. Ich ciało pokryte jest 
różnego rodzaju piórami: puchem, piórami pokrywowymi oraz lotkami w skrzydłach 
i sterówkami w ogonie. Dzięki piórom unoszą się w powietrzu i mają zdolność lotu, a także 
utrzymują odpowiednią temperaturę ciała niezależnie od temperatury otoczenia. Dlatego 
mówi się, że ptaki są stałocieplne i mogą żyć nawet w niskich temperaturach. 

U większości ptaków w budowie szkieletu występują kości pneumatyczne, które są 
wypełnione powietrzem. Dzięki temu ptaki nie są ciężkie i bez trudu mogą nisko i wysoko 
fruwać nad powierzchnią pól, stawów i mórz. W locie utrzymują pozycję poziomą, ponieważ 
ich kręgosłup jest usztywniony poprzez zrośnięcie się kilku kręgów. W ten sposób zostają 
także wzmocnione ich kończyny. 

(http://www.dyktanda.net/ortografia-14.php) 

Diktát č. 2 
Ptaki wydają charakterystyczne dla swego gatunku głosy, które najłatwiej usłyszeć w lesie, w 
parku czy nad zbiornikami wodnymi. Bardzo lubią naśladować je dzieci. Znawcy budowy, 
życia i zwyczajów ptaków, czyli ornitolodzy, poznają ptaki nie tylko po ich barwie piór, ale 
też i po głosie. 

Gołębie i inne ptaki mają również dobrze rozwinięty narząd równowagi i to sprawia, że z 
łatwością latają wśród chmur. Szczególnie bardzo dobrze mają zbudowany wzrok. Ich oczy 
mają zdolność akomodacji. Rozróżniają barwy. Zazwyczaj się nie gubią, czego przykładem 
są bociany i jaskółki powracające wiosną z ciepłych krajów do swoich gniazd. 

(http://www.dyktanda.net/ortografia-14.php) 

Diktát č. 3 

Zuzia ze swoją mamusią i tatusiem od bardzo dawna prowadzą w swoim małym, przytulnym 
domku selektywną zbiórkę odpadów. Chcą też mieć swój mały udział w ochronie 
środowiska. Dlatego codziennie wkładają obierki ziemniaków do kosza na odpady mokre. 
Zuzia już wie, że tutaj mama wrzuca jeszcze skorupki jaj. Czasem wkłada też uschnięte róże, 
tulipany lub nasturcje. 

Dziewczynka jednak nie zawsze czeka na swoją mamę aż wyrzuci resztki jedzenia z jej 
talerzyka. Niekiedy do stojącego pod zlewozmywakiem kosza zanosi skórki po grejpfrutach, 
mandarynkach i bananach. Tutaj wrzuca też pozostałości z wydrążonego arbuza. 
Zuzia wie, że jej rodzice ustawili obok kosza na odpady mokre jeszcze duże wiadro. Do 
niego wkładają paragony ze sklepów, tekturowe pudełka po ciastkach i wszystko to, z czego 
można wyprodukować makulaturę. 

Mała Zuzanna z ochotą dokonuje selekcji odpadów w swoim domu, bo tego nauczyła się 
również w przedszkolu. Późnej, gdy poszła do szkoły, dowiedziała się mnóstwo rzeczy  
o recyklingu. I odtąd już wie, że troszcząc się o środowisko, sprawi radość nie tylko swoim 
rodzicom.   

(http://www.dyktanda.net/dyktando-29.php) 

http://chomikuj.pl/monia.p/ortografia/h-ch/wyrazy+z+ch
http://www.dyktanda.net/ortografia-14.php
http://www.dyktanda.net/ortografia-14.php
http://www.dyktanda.net/dyktando-29.php
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Diktát č. 4 

Składnikiem wielu lasów jest sosna zwyczajna. Sadzi się ją nawet na nieużytkach. Ma bardzo 
dobrze rozwinięty system korzeniowy, który składa się z korzenia głównego i mnóstwa 
korzeni pobocznych. Grzybiarzu, wędrując po lesie sosnowym czy mieszanym z pewnością 
pamiętasz, że korzenie sosny współżyją z grzybnią wielu grzybów. To pod sosną śmiało 
możesz szukać borowików czy też kurek, a twój koszyk będzie nimi napełniony po brzegi. 

Podziwiając sosnę zwyczajną możesz zauważyć, że ma ona przeważnie prosty pień. Może 
mieć kilkanaście metrów wysokości. Jej pień dochodzi nawet do kilkunastu centymetrów 
grubości. Patrząc na pień sosny, zaobserwujesz, że jej korowina ma różne kolory. W dole 
pnia jest szarobrunatna, popękana i gruba. Za to w górze słońce oświetla jej 
pomarańczowożółte, cienkie oraz łuszczące się drobniutkimi płatkami cząstki korowiny. Być 
może spacerując po lesie, skojarzysz sobie, że drewno pozyskiwane z sosny to cenny 
surowiec, który ma duże zastosowanie w stolarstwie i budownictwie. Jednak bywa również 
używane na opał. 

Jeśli będziesz schylał się po grzyby, a gałązka z sosny leciutko muśnie cię po ubraniu, to 
może wtedy zwrócisz uwagę na jej ciemnozielone igły. Są one długie i sztywne, a dzieci 
czasem mówią, że kłują. Sosnowe igły są długotrwałe i nie opadają na zimę. Małe drzewko 
kupione w grudniu i przyozdobione w pokoju bombkami, cukierkami, lampkami i 
łańcuchami wciąż ma igły. Natomiast zapach sosny unosi się po całym domu. 

(http://www.dyktanda.net/ortografia-25.php) 

Diktát č. 5 

Już siódmy raz wybiera się sójka za morze. Przed wyjazdem znów zaprosiła gości. Na 
spotkanie przyszły: mrówka i wiewiórka. Przyleciały jaskółka i sójka. Nie dotarł tylko tchórz 
i żółw.  

Mama i córka poszły po zakupy. Kupiły twaróg na pierogi i ogórki do surówki. Kiedy tylko 
córka przekroczyła próg mieszkania dopadł ją głód. Mama postawiła na stole miód.  

Do karmnika przyfrunęły wróble. Ptaszki te mają szare piórka, krótkie nóżki i małe główki. 
Kiedy chwyci mróz, ptaki często czują głód. Józek sypie im ziarna zbóż. Czasem też 
przylatuje sójka.  

Małgosia chętnie pomaga mamusi. Najbardziej lubi chodzić rano do sklepu po zakupy. Sklep 
mieści się po drugiej stronie ulicy. Małgosia zawsze kupuje w nim chleb, mleko i bułki. 
Dzisiaj kupiła sobie chrupki.  

Julka ma w domu królika. Ma on milutkie, białe futerko i długie uszy. Je sałatę i kapustę. 
Julka troskliwie opiekuje się swoim pupilem. 

Andrzej jest na wsi u babci i dziadka. Jest tam kundelek Burek. Ma rudą sierść. Mieszka w 
kolorowej budzie. Jest tam przytulnie i cieplutko. Babcia ma też kilka kurek. Domem kurek 
jest kurnik. 

(http://www.edukacja.edux.pl/p-5651-dyktanda-dla-klas-i-iii.php) 

Diktát č. 6 
Kuba nie lubi mleka. Mamusia wymyśliła sposób na uparciucha. Wrzuca do mleka suszone 
owoce i dodaje miód do smaku. Dziś zmiksuje mleko z truskawkami i cukrem. Będzie 
ulubiony deser Kubusia i pozostałej trójki dzieci. 

http://www.dyktanda.net/ortografia-25.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-5651-dyktanda-dla-klas-i-iii.php
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Malutki Jurek uwielbia zabawy ze starszym rodzeństwem. Późnym popołudniem dzieci 
wyszły na dwór. Pchały wózek z maluchem wokół podwórka. Dziś ta zabawa szybko mu się 
znudziła. Wtedy Ula włożyła do wózka pluszowego królika. Ale Jurek wierzgał nóżkami i 
kręcił główką. Dopiero wspólna zabawa gumową piłką rozweseliła maluszka. 

(http://www.pcdn.edu.pl/bkokot/testy,%20sprawdziany,%20dyktanda.htm) 
 

7.4 PÍSANIE Ą – Ę 

Diktát č. 1 

Wiosną przychodzi na świat dużo zwierząt. Niektóre młode zwierzęta różnią się wyglądem 
od dorosłych okazów. Sarniątka mają na sierści białe plamki. Pisklęta perkoza i młode dziki 
mają kolorowe paski. Dzięki temu młode zwierzęta są mniej widoczne. Stanowi to skuteczną 
ochronę przed atakami drapieżników. 

Nasza kotka urodziła kocięta. Małe kociątka przypominają wyglądem kłębuszki wełny. 
Baraszkują całymi dniami. Wchodzą kotce na grzbiet i spadają z niego dziesiątki razy. Ciągle 
chcą jeść. Kotka jest wzorową mamą. Opiekuje się troskliwie potomstwem. W obronie kociąt 
parska i wysuwa ostre pazurki. Codziennie daję kotce jedzenie. Lubię kocią rodzinkę. 

(http://www.pcdn.edu.pl/bkokot/testy,%20sprawdziany,%20dyktanda.htm) 

Diktát č. 2 
Joasia poszła na łąkę. Usiadła pod dębem. Ma ze sobą ciekawą książkę. Obok łąki jest staw. 
Pływają w nim kaczęta. Wędkarz łowi ryby. Po łące wesoło pląsa koźlątko. 
W Wigilię dzieci oczekują pierwszej gwiazdki. Po uroczystej kolacji śpiewają kolędy. 
Wszyscy podziwiają strojną choinkę. 
 
Jędrek i Marek ćwiczą przed występem w szkolnym chórze. Jędrek trąbi na trąbce. Marek gra 
na bębnie. Niestety, chłopcy bardzo fałszują. Mama i tata zatykają uszy. 
 
Dzieci lubią zimę. Obserwują białe płatki wirujące w powietrzu. Chłopcy i dziewczynki 
tańczą z radości. Dzieci ulepią wielkiego bałwana. Potem wrócą do domu i namalują zimowy 
obrazek. To zadanie domowe. 

(http://www.edukacja.edux.pl/p-5651-dyktanda-dla-klas-i-iii.php) 

Diktát č. 3 

Agnieszka z siostrą jedzą śniadanie w kuchni. Potem pójdą do szkoły. Mają jeszcze trochę 
czasu, aby porozmawiać i spokojnie przełknąć ostatnie kęsy. Obie też robią sobie kanapki, 
gdyż nie można się skupić na nauce, gdy ma się pusty żołądek. 
 
Po łące biega małe szczenię. Nieopodal pasą się krowy. Po stawie pływają kaczki i małe 
kaczęta. To prawdziwie sielski obrazek. W oddali słychać jakiś tętent. To konie z pobliskiej 
stadniny pędzą w stronę lasu. 
 
Kasię bolały zęby. Mama umówiła ją na wizytę u dentysty. Gabinet dentystyczny napawał 
Kasię strachem i lękiem. Do poczekalni, gdzie czekały Kasia z mamą wyszła piękna, zgrabna 
blondynka. Okazało się, że jest to pani doktor. Zaprosiła Kasię na fotel. Kasia w drżących 
dłoniach trzymała chusteczkę. Pani dentystka powiedziała, że nie ma się czego bać. Kasia ma 
tylko jedną małą dziurkę. Pani dentystka włożyła do niej plombę. W nagrodę za dzielną 
postawę mama kupiła córce komplet flamastrów i książeczkę do kolorowania.  

(http://www.edukacja.edux.pl/p-5651-dyktanda-dla-klas-i-iii.php) 

http://www.pcdn.edu.pl/bkokot/testy,%20sprawdziany,%20dyktanda.htm
http://www.pcdn.edu.pl/bkokot/testy,%20sprawdziany,%20dyktanda.htm
http://www.edukacja.edux.pl/p-5651-dyktanda-dla-klas-i-iii.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-5651-dyktanda-dla-klas-i-iii.php
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Diktát č. 4 
Nadeszła sroga i tęga zima. Widzieliśmy, jak zziębnięte ptaki i zwierzęta męczą się na 
mrozie. Postanowiliśmy im pomóc. Razem z panią zrobimy karmniki. Dzięki temu ptaki nie 
będą głodne. Jednak dzieci zmartwiły się, że wiewiórkom, wróblom, jemiołuszkom, zającom, 
lisom i sarnom będzie zimno. Pani pocieszyła nas, że tym zajmą się panowie z leśniczówki.  
 
Wiosną pojedziemy z całą rodziną do dziadków na wieś. Na wsi o tej porze roku pięknie 
rozkwita przyroda. Zielenią się łąki i kwitną różne gatunki kwiatów. Na gałęziach drzew 
siedzą ptaki i dają przepiękne koncerty. W domu u babci jej kotka urodziła małe kocięta. 
Maluchy na razie wyglądem przypominają kłębuszki wełny. Bawią się i baraszkują całymi 
dniami. Lubię się temu przyglądać. Kiedy zgłodnieją, wszystkie naraz biegną do mamy. 
Kotka jest dobrą i troskliwą mamą. Bardzo lubię tę kocią rodzinę. 

(http://www.edukacja.edux.pl/p-5651-dyktanda-dla-klas-i-iii.php) 

Diktát č. 5 

Bolą mnie zęby, więc jutro pójdę z koleżanką do dentysty. Lekarz wstawi mi plombę. Mama 
w nagrodę obiecała mi piękny prezent w postaci książki. Pokażę ją wszystkim kolegom. W 
wakacje pojadę nad morze. Będę odpoczywał z rodziną w domku kempingowym. Cały rok 
dobrze się uczyłem, ponieważ wziąłem sobie rady nauczycieli głęboko do serca. Teraz 
czekają mnie dni pełne słońca i kąpieli morskich. 

(http://chomikuj.pl/Marzena_koter22/DYKTANDA) 

Diktát č. 6 

Wiosną kwiaty rosną w szybkim tempie. Zwierzęta budzą się z zimowego snu. Gołębie 
gruchają w parku, gęsi i kaczki kąpią się w stawie. Ptasi koncert rozlega się w lesie. Na gałęzi 
dębu siedzi dzięcioł, który stukiem powoduje zamęt. Mądra sowa spogląda dostojnie i milczy. 
Gdzieś w głębokim gąszczu ukrył się wąż. Na leśną polanę przyszły dzieci. Monika z Martą 
zrywają konwalie, Ania wącha żonkile. Tomek udaje grę na trąbce. Damian zorganizował 
konkurs w robieniu pompek. Wojtek bawi się w wędkarza. Dziewczynki grają w gumę. 
Wszyscy chcieliby się wykąpać, ale woda ma jeszcze niską temperaturę. Lepiej przyjrzeć się 
ptakom i drzewom. To już koniec wiosennej wędrówki, ale początek lata. 

(http://chomikuj.pl/Marzena_koter22/DYKTANDA) 
 

7.5 PÍSANIE NIE  

Diktát č. 1 

Wczoraj spotkałem kolegę, z którym widziałem się niejeden raz. Nie tylko ja się zdziwiłem, 
on też przybrał nie najmądrzejszy wyraz twarzy. Okazało się jednak, że niespodzianki nie 

muszą być miłe.  

Eugeniusz, bo tak miał na imię mój niewysoki kolega, opamiętał się wkrótce i zalał mnie 
potokiem nieskładnych słów. Miał przy tym niezbyt przyjemny zwyczaj zaglądania mi 
nietaktownie w twarz podczas rozmowy. Mówił, że nie dawniej niż wczoraj myślał o mnie z 
nieśmiałą nadzieją, że się spotkamy. Daleki byłem od podobnej sympatii, więc słuchałem z 
niechęcią.  

Eugeniusz nieprzyjemnie pociągał nosem i nie omijał żadnej kałuży tak, że na moich 
spodniach nie było czystego miejsca. Nieuwaga kolegi stała się niemożliwa do zniesienia. 
Upomniałem go nie dwa, ale trzy razy. Nie najlepiej mi to wyszło, bo odprowadził mnie pod 
sam dom i na pożegnanie klepnął mnie nielekko w ramię, aż oparłem się o ścianę. Nieprędko 
wyjdę znów na spacer.  

http://www.edukacja.edux.pl/p-5651-dyktanda-dla-klas-i-iii.php
http://chomikuj.pl/Marzena_koter22/DYKTANDA
http://chomikuj.pl/Marzena_koter22/DYKTANDA
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(http://www.profesor.pl/publikacja,22647,Sprawdziany-i-testy,Dyktando-pisownia-czesci-mowy-z-8222nie8221) 

Diktát č. 2 

Zachowanie mojego kolegi jest nieładne. Nic do niego nie dociera. Przez to nie jest lubiany 
wśród koleżanek i kolegów. Nigdy nie pożyczy piłki. Nie umie bawić się w grupie. Jest 
niekoleżeński. Chyba ja też nie będę się z nim więcej bawił. Nie lubię, kiedy się tak 
zachowuje. 

Dzisiaj jest piękna pogoda, ale dzieci nie mają pomysłu na zabawę. Nie wiedzą właściwie, co 
ze sobą zrobić. Zaczęły robić samolociki z papieru, a potem je puszczały. Zabawa nie trwała 
długo. Dzieci nie posprzątały po sobie i poszły do domu. Pan dozorca nie pochwalił takiego 
zachowania. Nie znosi widoku śmieci. 

Nie wiadomo, kiedy przyjedzie autobus. Ludzie na przystanku stoją nieruchomo. Nie warto 
się denerwować. Jest niezwykle piękna pogoda, więc nie szkoda straconego czasu. Rozkład 
jazdy był niedokładny i stąd te nieporozumienia. Gorzej jednak mają ci, którzy nie zdążą 
do pracy.  

(http://www.edukacja.edux.pl/p-5651-dyktanda-dla-klas-i-iii.php) 

Diktát č. 3 

Michał ma zawsze straszny nieporządek w swoim pokoju. Mama ciągle go upomina, żeby 
częściej sprzątał. On jednak jest nieposłusznym chłopcem i nie słucha mamy. Nie wyrzuca 
śmieci, nie wyciera kurzu, nie odkłada książek na miejsce. Na jego biurku piętrzą się stosy 
nieaktualnych gazet. Nieporządek panuje w szafie. Przez ten cały bałagan pokój wydaje się 
nieprzytulny.  

Niektórzy lubią niebezpieczne zabawy. Nie zważając na przestrogi innych, kilku chłopców z 
mojego osiedla bawiło się w nieodpowiednim miejscu. Zjeżdżali na sankach w pobliżu 
jezdni. Niegrzecznie odpowiadali na upomnienia dorosłych. Wystarczyła chwila nieuwagi i 
rozpędzone sanki niebezpiecznie zbliżyły się do drogi. Chłopcy nie umieli zahamować. 
Zatrzymali się dopiero na skraju jezdni. W niewielkiej odległości od nich szybko przejechał 
samochód. Tak niewiele brakowało do prawdziwego nieszczęścia.  

Zaplanowaliśmy klasową wycieczkę do lasu. Przedtem jednak pani mówiła nam, czego nie 

należy robić w lesie. Ten, kto kocha las nie płoszy zwierząt, nie niszczy roślin, nie hałasuje. 
W lesie nietrudno o nieszczęście, jakim jest pożar. Nie można zatem rozpalać ognia. Nie 

należy wyrzucać żadnych śmieci. Pani ma nadzieję, że nie będzie musiała nas upominać. 
Niektórzy uczniowie niechętnie słuchali tego, co mówiła pani. 

(http://www.edukacja.edux.pl/p-5651-dyktanda-dla-klas-i-iii.php) 

Diktát č. 4 

Magda nie odrobiła pracy domowej z matematyki. Nie pamiętała o klasówce z przyrody. Za 
nieprzygotowanie do zajęć dostała jedynkę. Kasia pocieszała koleżankę, żeby się nie 

martwiła. Czasami nieszczęścia chodzą parami. Magda zrozumiała, że lepiej być 
systematycznym i nie leniuchować. Stare przysłowie mówi: „Czego Jaś się nie nauczył, tego 
Jan nie będzie umiał.” 

Marek otrzymał niedawno karę za nieprzestrzeganie regulaminu klasowego. Nie najlepiej 
zachowywał się na lekcjach. Nie odrabiał prac domowych. Niezbyt przejmował się uwagami 
nauczycieli. Przez cały semestr chłopak niewiele czasu poświęcał nauce. Nie bardzo 
rozumiał, że postępuje niemądrze. Kiedyś był niezłym uczniem, ale niedługo cieszył się 
sławą prymusa. Niektórzy koledzy nie wierzą, że Marek nie zawsze osiągał takie wyniki. 

http://www.profesor.pl/publikacja,22647,Sprawdziany-i-testy,Dyktando-pisownia-czesci-mowy-z-8222nie8221
http://www.edukacja.edux.pl/p-5651-dyktanda-dla-klas-i-iii.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-5651-dyktanda-dla-klas-i-iii.php
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(http://chomikuj.pl/Marzena_koter22/DYKTANDA) 

Diktát č. 5 

Niedawno uczniowie szóstych klas pisali próbny sprawdzian kompetencji. Zadania okazały 
się nie najłatwiejsze. Niezrozumienie poleceń i nieuważne czytanie to najczęstsze błędy. 
Ortografia i interpunkcja nie są najmocniejszą stroną szóstoklasistów. Nie bardzo poradzili 
oni sobie z rozwiązywaniem zadań matematycznych. Nie lepiej wypadły zagadnienia z 
przyrody. Uczniowie nie zawsze korzystali z informacji. Z powodu nieusprawiedliwionej 
nieobecności na sprawdzianie zewnętrznym grozi powtórzenie klasy. Warto o tym nie 

zapominać. 

Niedługo rozpoczną się wakacje. Maciek nie może doczekać się końca roku szkolnego. 
Niemiłe chwile nauki odejdą, nadejdzie czas nieróbstwa i spokoju. Oby tylko nie było 
niespodzianki na świadectwie! Mama nie najlepiej by to zniosła. Maciek nie zawsze uczył 
się pilnie. Czasami niestarannie pisał wypracowania, nie bardzo szło mu z języka 
angielskiego. Ostatnia klasówka okazała się kompletnym niewypałem. Niełatwo jest być 
pilnym i sumiennym, gdy słońce, a świat nieoczekiwanie budzi się do życia. Tylko nieczuli 
nauczyciele o tym nigdy nie pamiętają. Uwielbiają patrzeć na niewesołe miny 
nieszczęśliwych uczniów. Nie chcieliby znaleźć się w ich skórze. 

(http://chomikuj.pl/Marzena_koter22/DYKTANDA) 

Diktát č. 6 

Nierozważne zachowanie Michała stało się powodem niemiłego zdarzenia. Chłopiec nie 

posłuchał rady Kasi i ślizgał się po zamarzniętych kałużach. Nie uważał na przechodzących 
ludzi. W pewnej chwili niebezpiecznie zachwiał się i upadł na chodnik. Teraz leży w łóżku i 
ma nieszczęśliwą minę. Złamana noga to prawdziwe nieszczęście dla łyżwiarza.  

Chłopcy nie zważali na zagrażające im niebezpieczeństwo i bawili się w pobliżu jezdni. 
Niegrzecznie odpowiadali na przestrogi koleżanek. Wystarczyła chwila nieuwagi i 
rozpędzone sanki niebezpiecznie zbliżyły się do drogi. Chłopcy nie mogli w porę 
zahamować i zatrzymali się dopiero na skraju jezdni. W niewielkiej odległości od nich 
przejeżdżała ciężarówka. Już nigdy nie wybiorą niebezpiecznego miejsca do zabawy. 

(http://www.pcdn.edu.pl/bkokot/testy,%20sprawdziany,%20dyktanda.htm) 

Diktát č. 7 

Moja koleżanka jest nieszczera i niesłowna. Nienawidzę, gdy ktoś mnie oszukuje i mówi 
nieprawdę. Niedawno byłam chora i nie chodziłam do szkoły. Wtedy Ala nie dała mi 
notatek z lekcji. Nie powiedziała, że niedługo mamy nauczyć się wiersza  na pamięć. 
Zachowała się bardzo nieładnie. Jak mogła nie pamiętać o pracy domowej? Między nami 
zapanowała niezgoda. Bardzo się niepokoiłam, że pani wstawi mi ocenę niedostateczną. 
Jestem  nie najlepszą uczennicą, ale staram się wykonywać swoje obowiązki nienagannie. 
Dodatkowo  pomagam w domu mojej babci, która niedomaga na nogi. Ona tak jak i ja nie 

lubi niesłownych osób. 
(http://chomikuj.pl/bea28/Dla+dzieci/Sz.Podst.++testy*2csprawdziany+i+inne/dyktando+z+*27*27nie*27*27+dla+kl.+IV,1
86153160.doc) 

7.6 PÍSANIE VEĽKÝCH PÍSMEN 

Diktát č. 1 
Pani Róża mieszka w Polsce, na Mazurach. Jej rodzinne miasto Ełk leży nad malowniczym 
jeziorem. Wszyscy ełczanie są dumni z pięknej okolicy i czystego powietrza. Od wysokich 

http://chomikuj.pl/Marzena_koter22/DYKTANDA
http://chomikuj.pl/Marzena_koter22/DYKTANDA
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Tatr i szumiących fal Morza Bałtyckiego wolą łagodny powiew wiatru nad brzegiem jeziora. 
Na całej polskiej ziemi, a może nawet w Europie nie ma tylu lasów i zieleni. 

Mieszkańcy Europy to Europejczycy. Nasza miejscowość jest położona na Mazurach. Polska 
leży nad Morzem Bałtyckim. Wszyscy krakowianie uwielbiają spacery nad Wisłą, u podnóża 
Wawelu. W  wakacje Michał odwiedzi Anglię z jej piękną stolicą Londynem. Chłopak 
podszkoli język angielski. Ciocia Wojtka jest Węgierką, ale bardzo lubi kuchnię polską. Mój 
tata czyta „Gazetę Wyborczą”, a mama prenumeruje czasopismo „Żyjmy dłużej”. Niedługo 
będziemy omawiać „Tajemniczy ogród”. Z okazji Dnia Dziecka wybierzemy się na film pod 
tytułem „Epoka lodowcowa”. 

(http://chomikuj.pl/Marzena_koter22/DYKTANDA) 

Diktát č. 2 

Jan Matejko jest znanym malarzem historycznym. Jako mały chłopiec zainteresował się 
przeszłością Polski. Prace Jana Matejki nad obrazem "Bitwa pod Grunwaldem" trwały cztery 
lata. Obrazy sławnego Polaka ukazują dawne dzieje Polski. Podczas obchodów Święta 
Niepodległości śpiewany jest hymn państwowy. Jest to pieśń "Jeszcze Polska nie zginęła". 
Nazywają ją także "Mazurkiem Dąbrowskiego". Słowa tej pieśni ułożył Józef Wybicki. Po 
raz pierwszy śpiewali ją we Włoszech żołnierze legionów generała Henryka Dąbrowskiego. 

(http://www.pcdn.edu.pl/bkokot/testy,%20sprawdziany,%20dyktanda.htm) 

Diktát č. 3 

W parku przy ulicy Lipowej są dwa stawy. Razem z Łukaszem i Bartkiem często tam 
chodzimy i karmimy łabędzie. Mój ulubiony łabędź przypomina mi tego z baśni Andersena 
pod tytułem "Brzydkie kaczątko". Nazwałem go Milutki. Łukasz wymyślił dla swojego 
łabędzia imię Nurek. Bartek nadał trzeciemu ptakowi imię Zdobywca. Łabędzie są ozdobą 
parku. 

Mieszkamy w Górze na zachodzie Polski. Wybraliśmy się do Warszawy. Na Starym Mieście 
obejrzeliśmy pomnik Syreny. Na ulicy Krakowskie Przedmieście bez trudu rozpoznaliśmy 
pomnik Adama Mickiewicza, a następnie pomnik Mikołaja Kopernika. W Łazienkach przy 
pięknym pomniku Fryderyka Szopena słuchaliśmy muzyki w wykonaniu pianisty z Chin. W 
drodze powrotnej rozmawialiśmy o znanych Polakach. 

(http://www.pcdn.edu.pl/bkokot/testy,%20sprawdziany,%20dyktanda.htm) 

Diktát č. 4 

Na swoje ósme urodziny dostałem globus. Już wiem, że jest siedem kontynentów: Europa, 
Azja, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Afryka,  Australia i Antarktyda. Wiem 
także, gdzie leżą poszczególne państwa Europy. Znam wszystkich sąsiadów Polski. 
Graniczymy z takimi państwami, jak: Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa i 
Rosja. Państwo polskie leży nad morzem Bałtyk, w Europie Środkowo-Wschodniej.  

(http://dyktanda.com.pl/globus/) 
 
Polska to kraj położony w Europie. Największymi miastami Polski są między innymi: 
Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław. Najdłuższe rzeki to Odra i Wisła. Polska leży nad 
Morzem Bałtyckim, natomiast na południu kraju znajdują się góry: Karpaty i Sudety. W 
Polsce nie można się nudzić! 

(http://dyktanda.com.pl/polska/) 

Diktát č. 5 

Już niedługo w Polsce i na Ukrainie odbędą się mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Do 
naszego kraju przyjedzie wiele drużyn ze Starego Kontynentu, między innymi: z Włoch, 

http://chomikuj.pl/Marzena_koter22/DYKTANDA
http://www.pcdn.edu.pl/bkokot/testy,%20sprawdziany,%20dyktanda.htm
http://www.pcdn.edu.pl/bkokot/testy,%20sprawdziany,%20dyktanda.htm
http://dyktanda.com.pl/globus/
http://dyktanda.com.pl/polska/
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Niemiec, Anglii i Czech. Będą także obrońcy mistrzowskiego tytułu, Hiszpanie. W Polsce 
mecze odbędą się na stadionach w czterech miastach: Gdańsku, Wrocławiu, Warszawie i 
Poznaniu. Wszyscy czekamy na zwycięstwa Polaków! 

(http://dyktanda.com.pl/mistrzostwa-europy/) 

Mam na imię Jan, koledzy wołają na mnie Jary, bo nazywam się Jaroszewski. Pochodzę z 
Gdańska, mieszkam tu od dziecka, więc jestem rodowitym gdańszczaninem. Mam liczną 
rodzinę: ciocia Basia mieszka w Warszawie, kuzynka Ola w Lublinie, a wujek Staszek w 
Zakopanem. Często go odwiedzam, zwłaszcza w zimie. Wujek organizuje mi różne 
wycieczki, widziałem już Morskie Oko i Gubałówkę, płynąłem Dunajcem. Czasami jeździmy 
także do wujka Władka, który jest Ślązakiem. 

(http://dyktanda.com.pl/janek/) 

http://www.polonline.pl/dyktanda/Miko%B3ajowiczanin na Helu WIELKIE i MA%A3E.pdf 
- page=1Diktát č. 6 
Tegoroczne wakacje spędziłem nad Morzem Bałtyckim na Półwyspie Helskim. Mieszkam w 
województwie małopolskim, w Mikołajowicach, więc morze Bałtyk ujrzałem dopiero po 
wielu godzinach jazdy polskimi, zatłoczonymi drogami. Atrakcją mego pobytu nad polskim 
morzem był rejs promem do Szwecji przez Danię. Poznałem wówczas wielu obcokrajowców: 
Niemców, Holendrów, Norwegów i Rosjan. Najbardziej podobał mi się język holenderski. 
Nad morzem było również wielu warszawian, tarnowian i krakowian. Fajnie było odwiedzić 
Hel. 

(http://www.polonline.pl/dyktanda/Miko%B3ajowiczanin%20na%20Helu%20WIELKIE%20i%20MA%A3E.pdf) 
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