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DYKTANDO NR 1 (dla uczniów z trudnościami w pisaniu)

UWAGA: w pole  wstaw kreskę poziomą , jeśli uważasz, że partykułę nie z następującym po 

niej wyrazem zapisujemy łącznie, lub pionową , jeśli sądzisz, że rozdzielnie.

WIOSENNE P   EB    DZENIE

Po     ystej nocy roślinność wystrzeliła w górę. Trawa zazieleniła się, a p  ki 
kwiatów rozwinęły. Nawet nie   śmiała zazwyczaj   ortensja zwr  ciła swe jasno- 
r    owe płatki ku słońcu. Ptaki ćwierkały radośnie, skacząc po gałązkach d  ew 
niczym pląsające primabaleriny, a p  czoły b    czały wesoło, zapylając kwiaty 
i zbierając nektar na mi  d. 

Samo  ody sunęły szosą, rozbryzg  jąc na boki wodę z kału   powstałych 
w nocy.   aby rechotały w pobliskim akwenie, a ludzie szcze  yli z  by w szero-
kich   śmiechach. Jednym słowem świat t  tnił energią, a cała p  yroda b  dzi-
ła się do   ycia, wysyłając w świat pozytywne wibracje. 

Ko  ystając z p  epięknej pogody i wycz  wając ent  zjazm otoczenia,  
 enryk postanowił wyjść na spacer ze swoimi psami, dwoma wy  łami –   erakli-

tem i   ansem oraz   artem   elkiem. Przez chwilę rozwa  ał, czy nie   wzią   
ze sobą   ulajnogi, ale ostatecznie zostawił ją w gara  u. 

W  odząc do parku, minął gr  pkę nastolatk  w   ucających między sobą 
frisbee. Za  owywali się przy tym k  ykliwie,   ałasowali i śmiali się głośno, ale 
nikomu to nie   p  eszkadzało. Nawet wątły star  szek, siedzący nieopodal na ław-
ce, pat  ył na nich bardziej z zainteresowaniem ni   z p  yganą. Równie   prze-
chodzący obok kobieta i m    czyzna spoglądali na młodzie   z   yczliwością, 
wspominając czasy, kiedy sami   asali po parku. 

W głębi parku   enryk spotkał kole  ankę z uczelni. Dawno się   nie  widzieli 
i chłopak bardzo się   cieszył z tego spotkania. Bo  ena opowiadała mu o swojej 
pracy w laboratorium i o fakultecie z in  ynier   bio  emicznej, kt  ry posta-
nowiła dodatkowo zrobić. Ich rozmowa nie  trwała jednak dł  go, bowiem wy  ły  
zacz  y się nie   cierpliwić.   enryk po  egnał się więc z Bo  eną i r  szył da-
lej. Spacerował jeszcze przez dziewi    dziesiąt minut,   łonąc świe  e wiosenne 
powiet  e, po czym wr   cił do swojego mieszkania na p  edmieściach   arszawy.
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DYKTANDO NR 2 (dla uczniów z trudnościami w pisaniu)

UWAGA: w pole  wstaw kreskę poziomą , jeśli uważasz, że partykułę nie z następującym po 

niej wyrazem zapisujemy łącznie, lub pionową , jeśli sądzisz, że rozdzielnie.

OGR    D BOTANICZNY

Po trwających wręcz w nie  skończoność negocjacjach klasa II B zdecydowała, że 
na wycieczkę wybiorą się do ogrod   botanicznego. W grę wchodziło jeszcze zoo 
oraz fabryka wł  kiennicza, jednak ostateczny wyb  r padł na kr  lestwo roślin. 
Chłopcy nie  byli za  wyceni wyborem, ale większość z nich była już w zoo i widziała  

 ipopotamy,   ieny, wę  e boa czy   yrafy. Michał   walił się nawet, że wraz 
z pracownikami ogrodu karmił papu  ki, w co jednak nikt nie    ciał uwie  yć. 
Nie  męskie też wydawało się chłopcom pat  enie na w  eciona i inne maszyny 
tkackie, dlatego te   ostatecznie poparli wyb  r ogrodu botanicznego. 

W środę, w godzinach p  edpoł  dniowych cała klasa zebrała się przed szkołą 
i pod opieką wy  owawczyni oraz pani dyrektor ruszyła   wawo do wyznaczonego 
celu. P  ekroczywszy bramę ogrodu, wszyscy stanęli za  wyceni. Dziewczęta onie-
miały, a chłopcy osł  pieli z wra  enia. Mnogość i intensywność kolor  w była  
nie  samowita, a unoszący się w powiet  u zapach kwiatów pomieszany z wonią 
drzew i traw przyprawiał o zawr  t głowy. 

Gr  pa ochoczo r  szyła w kierunku wskazanym przez p  ewodnika, kt  ry 
w trakcie zwiedzania wyjaśniał m.in. jak sadzi się rośliny oraz jak się o nie dba. Oglądali 
najr    niejsze odmiany kwiat  w – w szczeg  lności za  wyciły ich   iacyn-
ty o nie  spotykanej barwie   ltramaryny oraz intensywnie     łte forsycje. Jed-
nak najbardziej zaskoczyła klasę niespodzianka p  ygotowana przez przewodnika,  
kt  ry podczas zwiedzania zabrał ich do jednej ze szklarni, by własnoręcznie mo-
gli posadzić rośliny. Sadzonki były patykowate i p  ypomniały bardziej r  zgi ani- 

 eli pięknie rozkwitające na zewnąt   egzempla  e. Ści  łka, kt  ra składała 
się gł  wnie z torfu, trąciła z lekka zgnilizną, jednak wszyscy p  emogli nie  chęć 
i posadzili swoje rośliny. 

Po zakończonym zwiedzaniu uczniowie byli niezwykle rozent  zjazmowani, 
a chłopcy zwr  cili   onor dziewczynom i przyznali, że wyb  r ogrod   bota-
nicznego na miejsce wycieczki był wręcz genialny. 
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DYKTANDO NR 3 (dla uczniów z trudnościami w pisaniu)

UWAGA: w pole  wstaw kreskę poziomą , jeśli uważasz, że partykułę nie z następującym po 

niej wyrazem zapisujemy łącznie, lub pionową , jeśli sądzisz, że rozdzielnie.

RYBOŁ    WSTWO

  anna p  ybyła na nadb  e  e z samego rana. Widok biały   ja  t  w  
po prawej i ogromny     olownik  w oraz tankowc  w po lewej stronie mola 
wywarł na niej ogromne wra  enie. Parę   wil zajęło jej zanim odnalazła sw  j cel,  
k  ter rybacki nazwany przez właścicieli po prostu „  ajbą”.   ania pochodziła  
z g  r, a dokładnie z   eskidu   ywieckiego, i nad mo  em bywała raczej  

 adko, tote   ka  de spoj  enie na pięt  ące się fale, statki i nie  kończący się  
 oryzont zapierało jej de   w piersia  . Parę dni wcześniej, kiedy spacerowała po  

pla  y, p  ypadkiem poznała rybaka, kt  ry opowiedział jej o swoich wyprawa   
i uznając ją za nie  zwykle sympatyczną dziewczynę, zaprosił na jedną z nich. 

Kiedy dziewczyna weszła na k  ter, rybacy przywitali ją z du  ą   yczliwością. 
Na pokładzie panował mały   armider. Mę  czyźni k  ątali się, po  ądkując  
sp  ęt, zwijając liny i   owając je do stojących przy burta   skrzyń. Jeden z ryba- 
k  w zakładał na maszt chorągiewkę, kt  ra wesoło   ybotała na wiet  e. Wszyscy 
mieli na sobie specjalne stroje do połowu ryb – p  eciwdeszczowe k  rtki z kapt  rami, 
wysokie kalosze połączone ze spodniami, zwane woderami. Wyglądali skromnie  
i s  l  dnie, ale zarazem imponująco.   ania zauwa  yła, że rybacy poza siecia-
mi mieli ze sobą   arpuny i   aki. Sł    ając opowieści rybaka o jego eskapa- 
da  , myślała, że to tylko prze  wałki, a   istorie są wyssane z palca. Teraz wie-
działa, że nie było w nich ani k  ty kłamstwa, a każda wyprawa na pewno kończyła 
się obfitym połowem.

Kiedy wypływali z portu, za sterem stanął      derlawy rybak.   ania p  es-
traszyła się, że mę  czyzna jest za wątły,   eby sprawować kontrolę nad tak  
d    ym statkiem. Okazało się jednak, że mimo swojego nie  pozornego wyglą-
du dzier  ył ster pewnie, niczym prawdziwy bo  ater, a „  ajba” płynęła dokład-
nie tak, jak sobie tego   yczył. Ł  dź p  ecinała fale, b  jając się przy tym jak 
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wa  adło, jednak za  artowani   eglarze zdawali się tego w ogóle nie  za  wa- 
  ać. Dziewczyna zaczęła odcz  wać symptomy   oroby morskiej, na szczęście 
jednak szybko minęły i mogła w pełni cieszyć się wyprawą. 

I tak oto   ania, mieszkanka   ywiecczyzny, podziwiając   orze   ałtyckie,  
kt  re rozpościerało się przed nią niczym bezkresna ot  łań, z nie  cierpliwością 
czekała na p  nkt k  lminacyjny swojej p  ygody – poł  w ryb. 
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DYKTANDO NR 4 (dla uczniów z trudnościami w pisaniu)

UWAGA: w pole  wstaw kreskę poziomą , jeśli uważasz, że partykułę nie z następującym po 

niej wyrazem zapisujemy łącznie, lub pionową , jeśli sądzisz, że rozdzielnie.

SZCZECIŃSKA WYPRAWA

Małgo  ata maszerowała dziarsko ulicami   czecina. Dopiero co przyje  ała 
do tego miasta, ale ju   była nim szcze  e za  wycona. Ar  itektura i klimat 
tego miejsca nie  samowicie ją u  ekły, a i sami   czecinianie okazali się nie  zwy-
kle sympatycznymi i   yczliwymi ludźmi. 

  wawym krokiem przeszła przez dziedziniec, minęła fontannę i stanęła przed  
 eliwnymi d  wiami. Wizyta w   rzędzie   racy b  dziła w niej lęk i nie 

 pokój, wiedziała jednak, że musi tam p  jść. Oczami wyobraźni widziała swojego 
ojca, sier  anta policji, człowieka nie  zwykle zdyscyplinowanego, kt  ry m  wi:  
„Có   to moje dziecko?! Prawdziwy   ołnierz niczego się nie  boi i zawsze podej-
muje wyzwanie!”, gdyby tylko ze  ciała zrezygnować. Wzięła t  y głębokie wde  y 
i nacisnęła klamkę, kt  ra nadspodziewanie lekko ustąpiła. Weszła do środka, a jej 
oczom   kazał się p  estronny   ol, u  ądzony w typowym dla państwowych  

 ędów stylu. Doskonale pamiętała wszystkie wizyty w   owiatowym   rzędzie  
 racy w   e  ajsku, skąd pochodziła. Koja  yły jej się z ogromnymi kolejkami, 

kt  re przes  wały się w     łwim tempie, kł  tliwymi l  dźmi oraz p  e- 
mykającymi koryta  ami, wy    zonymi u  ędnikami. I jeszcze te pani  sie 
w mo  erowych swetra   – one zawsze miały w zanad  u jakąś dobrą radę doty-
czącą wypełniania formula  y, sposobu na   ycie czy ilości piep  u     ywa-
nego do sma  enia s  abowych. 

To dlatego Małgo  ata tak nie  chętnie   dawała się do tego typu miejsc. Nie 

 lubiła wrzawy i harmidru. Zdecydowanie bardziej wolała miejsca nie  zatłoczone 
i ciche. Postanowiła jednak, że podejdzie do sprawy optymistycznie i postara się my-
śleć pozytywnie. Ale kiedy wyszła na pierwsze piętro i stanęła pod pokojem numer 416, 
jej entuzjastyczne nastawienie pękło jak bańka mydlana. Tł  m ludzi, gwar rozmów 
i twa  e pełne nie  chęci do nowo przybyłych. Widok ten ostatecznie pozbawił ją 
nadzie   na szybkie załatwienie sprawy. 
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DYKTANDO NR 5 (dla uczniów z trudnościami w pisaniu)

UWAGA: w pole  wstaw kreskę poziomą , jeśli uważasz, że partykułę nie z następującym po 

niej wyrazem zapisujemy łącznie, lub pionową , jeśli sądzisz, że rozdzielnie.

S    RWIWAL

  ipolit i   elena byli jednymi z piętnaściorga śmiałk  w, kt  rzy zdecydo-
wali się wziąć   dział w s  rwiwal   organizowanym w   iszpanii przez agen-
cję t  rystyczną „  aber”. Mał  eństwo miało jeszcze do wybor   wyprawę do  

 orwacji, ale pewna pogoda   iszpańskiego kraj   i optymizm   iszpanów wy-
dały im się lepszą opcją.

Do oboz   para dotarła a  tokarem. Na miejscu zobaczyli kilka konstr  kcji, 
kt  re bardziej p  ypomniały   o  oły niż namioty, oraz k  ątających się wok  ł 
nich ludzi. Przez środek obozowiska biegł wąski   odniczek, kt  rym p  ewod-
nik powi  dł mał  eństwo do ich namiotu. Idąc,   elena rozglądała się wok  ł 
i   łonęła wszystkie p  ydatne informacje. Obok pierwszego   o  ołowatego na-
miotu za  wa  yła   łopaka i dziewczynę, kt    y   lapali się wodą z misek,  

 i  ocząc przy tym wesoło.   ałas wywołany ich śmiechem odbijał się e  em 
wśr  d wysoki   d  ew. Kiedy spojrzała w prawo,   j  ała rosłego mę  czy-
znę, kt  ry z zapałem p  eglądał sw  j   lebak. Obok niego siedzieli kobieta,  
kt  ra z   ir  rgiczną precyzją zszywała za pomocą   aczyka i dratwy rozdar-
tą nogawkę spodni, oraz mę  czyzna, kt  ry pa  ył   erbatę. Nap  eciw nich,  
p  ed namiotem, siedziało t  ech   induistów, kt    y jak się zdawało, od-
dawali się kontemplacji i modlitwie. Kolejny namiot nale  ał do cztere   kobiet. 
Dwie z nich wyglądały jak   ipiski i   andryczyły się ze sobą o jakąś   aftowaną  
    stę. Pozostałe dwie, o sk    e ciemnej jak   eban, pr  bowały  arcer-
skim sposobem zamontować   amak między dwoma d  ewami .   ardo walczyły 
z linami i za ka  dym razem, gdy coś się udało, obda  ały się po  wałami. 

Mał  eństwo szło dalej. Wtem zza małej   ałdy sosnowych gałęzi wyłonił się  
 oryzont. Widok był   ipnotyczny i   elena nie  mogła oderwać od niego wzro-

ku. Stała jak za  ibernowana.   ipolit r  wnie   był za  wycony.   ele-
na na co dzień pracowała w   ospicj  m, a   ipolit był     tnikiem, tote    
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 adne z ni   nie  przywykło do tak wspaniałych widok  w.   armonia  
p  yrody wręcz ich onieśmielała. 

P  ewodnik wskazał pa  e ich   o  ołowaty namiot i powiedział, że mają być 
gotowi do wyprawy o piątej rano. O czwartej dało się słyszeć w obozie   ejnał, gra-
ny tak głośno, że nawet ślimaki po  owały się do swoich m  szli.   elena wyszła 
z namiotu, oczek  jąc powiewu   łodnego, porannego wiatru. Okazało się jednak, 
że mimo wczesnej pory wcale nie  było zimno, a błękitu nieba nie  zakł  cała ani 
jedna   murka. Za   eleną z namiotu wyszedł   ipolit. O  lapał twarz wodą 
i zało  ył bl  zę, pr  b  jąc jednocześnie odgonić   marę natarczywych mu  . 

elena i ipolit uśmie nęli się do siebie i w doskonałych umorach  
r szyli na największą p ygodę swojego ycia. 
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DYKTANDO NR 6 (dla uczniów z trudnościami w pisaniu)

UWAGA: w pole  wstaw kreskę poziomą , jeśli uważasz, że partykułę nie z następującym po 

niej wyrazem zapisujemy łącznie, lub pionową , jeśli sądzisz, że rozdzielnie.

B    JKA

R  j m  szek owoc  wek   nosił się nad koszem pełnym cytr  s  w.   la 
pr  bowała odpędzić natręt  w, ale nic nie  sk  tkowało. Dzień był d  szny,  

 ar lał się z nieba i r  wnie   owady sz  kały   kojenia. Dziewczyna dała za 
wygraną i p  eniosła się z k  chni na werandę.   siadła na     śtawce i zaczę-
ła się b  jać. Szybko jednak p  estała, bo   ołądek dał znać o swoim istnieni  . 
Na podw  rk   dzieciaki   lapały się wodą z ogrodowego wę  a, mama plewiła  
ogr  dek, a tata m  rował nowy   lewik. 

Z powod   wysokiej temperatury   la zaczęła   sypiać na werandzie, gdy na-
gle z objęć   orfeusza wyrwał ją głośny h  k dobiegający zza k  listej przyb  - 
d  wki. Zerwała się na r  wne nogi i pognała do kom  rki, pełniącej f  nkcję 
piwniczki. Do  odziły stamtąd dziwne b  ęki i łoskot. Kiedy ods  nęła zas  wę 
i otwo  yła d  wi, jej oczom ukazał się p  edziwny obraz. Oto dwa naje  one 
koty toczyły między sobą zawziętą b  jkę, nie  zwa  ając z  pełnie na to, co dzia-
ło się wok  ł, a już na pewno nie na   ło  one na p  łkach słoiki z p  etworami 
i r    nego rodzaju p  szki. Zdą  yły j     zresztą rozbić konfitury z je  yn 
oraz kompot z     łtych jabłek. Wymieszane ze szkłem poł  wki owoc  w walały 
się po podłodze,   niemo  liwiając   li p  ejście w kier  nku miotających się 
kot  w. Sięgnęła więc po le  ące na g  rnej p  łce dł  tko i   torowała so-
bie nim drogę. W kr  tkim czasie   dało się jej   spokoić zwie  ęta, w czym na 
pewno pomogły p  lpety i wątr  bka z p  szki, kt  rą otwo  yła za pomocą  
    ytecznego dł  tka. Dla kot  w była to prawdziwa   czta. 

Po kilk   min  tach w d  wiach kom  rki zjawili się tata J  zef i mama  
Kla  dia. Kiedy zobaczyli, co się stało, w osłupieniu szeroko otwo  yli oczy i po-
pat  yli na c  rkę z   znaniem. Jednak w ich ocza   dostrzec mo  na było  
r  wnie   zd  mienie – nie  spodziewali się, że cały ten rozgardiasz wywołały 
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koty. Myśleli, że to k  ry albo zbłąkane wiewi  rki czy też wł  czący się po wsi 
wilcz  r, kt  ry trzy dni wcześniej zagryzł   semkę kr  lik  w. 

  satysfakcjonowana swoim s  kcesem   la wyszła na zewnąt   i zobaczy-
ła, że zaczęło się   m  rzyć. Za sąsiednią g  rą błyskawice p  ecinały niebo,  
kt  re przybrało r    owo-granatowy kolor. Słychać było g  moty. B    a 
była coraz bli  ej, co dziewczyna p  yjęła z   lgą, bowiem   pał był naprawdę 
nie  znośny. Wraz z rodzicami i rodzeństwem   dała się więc do domu, podczas gdy 
tu i   wdzie mo  na j     było zobaczyć spadające krople deszcz  . 
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DYKTANDO NR 7 (dla uczniów z trudnościami w pisaniu)

UWAGA: w pole  wstaw kreskę poziomą , jeśli uważasz, że partykułę nie z następującym po 

niej wyrazem zapisujemy łącznie, lub pionową , jeśli sądzisz, że rozdzielnie.

BOB    E     EREMIE

Stojąc nieopodal małej   eki płynącej w środku lasu,     esimir obserwował 
bob  e   eremie. Wok  ł widać było mn  stwo pop  egryzanych gałązek i po- 
p  ewracanych d  ew. Zwie  ęta musiały się sporo napracować,   eby zbudo-
wać sobie taki dom. Od strony   eki słychać było rechotanie   ab, a na rosnącym 
obok mod  ewiu świergotał wesoło     łty ptaszek. 

    esimir podni  sł głowę i uj  ał szyb  jącego jast  ębia. A  toma-
tycznie p  ypomniał sobie wizytę w zoo, podczas kt  rej po raz pierwszy zobaczył 
tego ptaka. Za  wyciły go wtedy r  wnie     yrafa,     raw i   bik. Wie-
dział jednak,   e w p  est  eni, w kt  rej się znajd  je, na pewno nie  spo-
tka takich zwie  ąt. Wr  cił więc do obserwacji   eremi. Był w  esień, słońce  
g  ało p  yjemnie, a on   siadł na ko  eniu jednego z olb  ymich d  ew,  
kt  ry spokojnie m  głby   dawać k  esło.   wielbiał obserwować p  yrodę 
i   ałował, że udawało mu się wyje  dżać z miasta tak   adko. Jego   ona po-
dzielała jego pasję i starała się mu zawsze dot  ymywać towa  ystwa. Niestety, tym 
razem problemy   ołądkowe zat  ymały ją w domu. P  y po  egnaniu prosiła,  

 eby zrobił du  o fotografii, kt  re obej  ą po jego powrocie. 

Mę  czyzna siedział spokojnie na ko  eniu. Ocierał właśnie stru  kę potu z twa - 
 y, kiedy z pobliskich k  aków dobiegł go p  eraźliwy krzyk. Ktoś twierdził, że 

nadepnął na je  a.     esimir podszedł do k  aków i zobaczył młodych ludzi 
z pleckami ze stela  em. Pomyślał, że dzisiejsza młodzie   w og  le nie    mie 
zachowywać się w lesie. Gdy pomagał zranionej w nogę dziewczynie przejść w stronę  
ko  enia, na kt  rym wcześniej siedział, zobaczył wypełzającą zza kamienia   miję. 
Wszyscy więc wycofali się ostro  nie na biegnącą parę metr  w dalej dr    kę, 
starając się nie  niepokoić gada. 
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    esimir m  siał przyznać, że zn    yła go ta wyprawa i ma  ył już tylko, 
by zjeść p  ygotowane przez mał  onkę   eberka oraz     rek i poło  yć się 
do ł    ka. Wr  cił więc na st  e  ony parking, wsiadł do samochodu i odjechał 
w stronę Łom  y. Podr     minęła nie  zwykle szybko i nim się spost  egł, był  
j     w domu.   aneta, jego   ona, oglądała w telewizji program o po  arach 
las  w tropikalnych. 
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DYKTANDO NR 8 (dla uczniów z trudnościami w pisaniu)

UWAGA: w pole  wstaw kreskę poziomą , jeśli uważasz, że partykułę nie z następującym po 

niej wyrazem zapisujemy łącznie, lub pionową , jeśli sądzisz, że rozdzielnie.

NIE    T    YMAJĄCY RYTMU M    ZYKANT

Szereg nie  p  yjemnie nie    armonicznych dźwięk  w dotarł nie  spo- 
dziewanie do   szu     ysztofa. Nie  młody już sąsiad z dołu postanowił rozpo-
cząć na  kę gry na perk  sji i podszedł do sprawy nie  zwykle skr  p  latnie, 
z nie  wypowiedzianym wręcz ent  zjazmem.     ysztof nie  nawidził godzin, 
w kt  rych sąsiad zasiadał do swojego zestawu perk  syjnego i w z  pełnie  
nie  rytmiczny spos  b ude  ał pałkami w bębny i tale  e. Nie  mądre  
i nie    p  ejme byłoby zwracanie sąsiadowi   wagi, ale do  odzące z ni  sze-
go piętra dźwięki nie  mal  e rozsadzały   łopakowi głowę. Nie  na darmo      y- 
sztof szlifował sw  j warsztat w szkole m  zycznej – potrafił teraz bezbłędnie wy- 

 wycić ka  de nie  trafione   de  enie pałeczką.

Nie  mogąc wyt  ymać nie    stającego bębnienia, kt  re jak zdawało się  
    ysztofowi, wykonuje nie  mowlę, a nie  dorosły człowiek,   łopak, choć nie 

 był to najwygodniejszy spos  b, zatykał uszy specjalnymi zatyczkami. Nie  dawa-
ło to jednak najlepszego efektu, a nie  po  ądane dźwięki dalej wdzierały mu się 
do głowy. „On nigdy nie  na  czy się grać, choćby nie  wiem jak długo ćwiczył” – 
myślał   łopak. Nie  łatwo było spędzać czas w mieszkaniu podczas praktyk sąsia-
da, jednak wcale nie  łatwiej byłoby poło  yć koniec temu nie  wprawnemu graniu.  
    ysztofowi wydawało się to nie  eleganckie.

Pewnego dnia, nie  myśląc wiele,     ysztof postanowił pods  nąć sąsiado-
wi wizytówkę znajomego na  czyciela perk  sji. Miał nadzieję, że nie  będzie to 
nie  miłe z jego strony. Zszedł na d  ł i zap  kał do d  wi. Sąsiad nie  mrawo 
otwo  ył, a z ust     ysztofa wylał się potok nie  składnych słów. Zdziwiony, nie 

 mniej jednak   przejmy sąsiad zaprosił   łopaka do środka. 

    ysztof nie    ciał sko  ystać z zaproszenia, ale byłoby nie  g  ecz-
nie rozmawiać przez pr  g, dlatego po   wili wszedł do mieszkania. Czekała go 
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tam ogromna nie  spodzianka. Okazało się, że na k  esełku za perk  sją siedział 
synek sąsiada i, nie  męcząc się w og  le, wyst  kiwał swój nie  miarowy rytm. 
Miał nie  więcej ni   dziesięć lat i nie  radził sobie z jednoczesnym czytaniem  
n  t i nadą  aniem za metronomem.     ysztof stał jak nie  my, nie  mogąc 
wyd  sić z siebie nawet jednego słowa. P  ypomniał sobie swoje nie  poradne  
pr  by gry na sk  ypcach w wieku dziesięciu lat. Gdyby spr  bował znie  ęcić  

 łopca do grania, byłby to nie  wybaczalny błąd. 
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DYKTANDO NR 9 (dla uczniów z trudnościami w pisaniu)

UWAGA: w pole  wstaw kreskę poziomą , jeśli uważasz, że partykułę nie z następującym po 

niej wyrazem zapisujemy łącznie, lub pionową , jeśli sądzisz, że rozdzielnie.

PODR            YCIA

Organizacja podr     y do   in, a dokładnie do   ińskiej   epubliki   udo-
wej, była dla   l  biety ogromnym prze  yciem. Oczywiście zda  ało się jej  
j     wcześniej podr    ować, były to jednak wyprawy wyłącznie w obrębie  

 ontynentu   uropejskiego. W zeszłym roku   l  bieta odwiedziła   iemcy,  
 olandię i   elgię. We wcześniejszych latach było jej dane zobaczyć   rokliwą  
 ragę, stolicę   zech, zwiedzić greckie   yspy   retę i   odos, a także przepięk-

ne plaże   ureckiej   iwiery. Z roz  ewnieniem wspominała wyjazd do   rancji, 
a zwłaszcza do jej stolicy –   ary  a. W uszach wcią   b  miał jej nie  zwy-
kle dźwięczny język   rancuski, pamiętała uśmie  niętych i pomocnych   rancu-
zów, w tym szczeg  lnie   yczliwych   ary  an, p  epiękny widok z   ieży  

 iffla i smak pysznych francuskich rogalik  w. Tak wiele pozytywnych wspomnień 
z podr    y po   uropie powodowało, że wyjazd do   raju   zjatyckiego, z zu-
pełnie odmienną k  lt  rą i zwyczajami, jawił się jej jako podr        ycia. 

Kilka tygodni przed wyprawą   l  bieta zaczęła p  ygotowywać się do wyjazdu. 
Rozpoczęła od st  diowania   istorii   in, a następnie zapoznała się z   ińskimi 
obyczajami. Pr  bowała na  czyć się kilku zwrot  w w języku   ińskim, jednak 
okazało się to d    ym wyzwaniem. Intonacja wyraz  w była tr  dna, a   iński 
alfabet był dla   l  biety tr  dniejszy niż   gipskie   ieroglify. Przeczytała za to 
wiele na temat   ywności i regionalnych potraw. Kilka razy   dała się do   ińskich 
restauracji i pr  bowała serwowanej tam   ińszczyzny,   ocia  , jak przeczy-
tała kiedyś w jednej z ksią  ek k    arskich, przygotowywane w   olsce dania  
nie  wiele mają wsp  lnego z oryginalną k  chnią   in. K  piła te   oczywi-
ście p  ewodnik t  rystyczny. Z fascynacją oglądała p  edstawione na kartkach 
świątynie, krajobrazy i zdjęcia rodowitych   ińczyków. 
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Na podstawie zebranych skr  pulatnie informacji   l  bieta   ło  yła plan 
wyjazdu. Zdecydowała, że poza stolicą   in,   ekinem, odwiedzi tak  e   anghaj 
oraz   ongkong. Była nie  zwykle ciekawa r    nic pomiędzy sposobem   ycia  
w   inach kontynentalnych, a poło  onym na jednej z licznych wysp   ongkon-
giem, opisywanym jako miasto wielokulturowe. Na liście miejsc do zobaczenia znalazł 
się r  wnie     ielki   ur   iński, składający się z zap  r naturalnych, sieci 
fort  w i wie   obserwacyjnych. 

Plan podr    y p  edstawiał się tak interesująco, jak ciekawe były same   iny. 
Im bli  ej daty wyjazdu, tym bardziej ekscytacja   l  biety rosła. Na kilka dni przed 
wyprawą była j     spakowana, a paszport obywatelki   eczypospolitej   olskiej 
z wizą t  rystyczną do   in le  ał przygotowany na stole. Kiedy nadeszła   pra-
gniona data wyjazdu, kobieta zabrała wszystkie dokumenty, baga   i z szerokim 
uśmiechem poje  ała na   otnisko   opina w   arszawie, by stamtąd odlecieć 
do   zji. 
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DYKTANDO NR 10 (dla uczniów z trudnościami w pisaniu)

UWAGA 1: skróty nauczyciel odczyta w pełnym brzmieniu, ty zapisz je zgodnie z zasadami pi-
sowni skrótów.

UWAGA 2: w pole  wstaw kreskę poziomą , jeśli uważasz, że partykułę nie z następującym po 

niej wyrazem zapisujemy łącznie, lub pionową , jeśli sądzisz, że rozdzielnie.

  IR   RG

     ęd  ej   aliniak skończył operację o   13.15. Op  szczając salę,  
poczuł d    ą   lgę, był j     bowiem zmęczony, a operacja okazała się  
nie  zwykle skomplikowana. P  ywieziony z po  aru mę  czyzna miał   popa- 
  enia t  eciego stopnia oraz złamanie kości pod  dzia z p  emieszczeniem.

   aliniak był z wyk  tałcenia   ir  rgiem ortopedą, najlepszym w woje- 
w  dztwie, tote   często zda  ało się, że pacjenci z najcię  szymi urazami trafiali 
właśnie do niego.   ir  rgia zawsze była jego pasją. J     jako dziecko oglądał 
wszelkiego rodzaju programy medyczne, czytał ksią  ki z tego zakresu i był p  eko-
nany, że chce zostać leka  em. Mało jednak brakowało, aby jego kariera zawodowa 
potoczyła się z  pełnie innym torem. Nie  miał bowiem talentu do język  w, a egza- 
min z języka łacińskiego, kt  ry zdał z ogromnym wysiłkiem, m  gł sk  tecznie 
pok  y  ować jego plany. 

Jak dziś pamiętał ten   palny, czerwcowy dzień podczas sesji letniej.   ar lał 
się z nieba, wiatru nie  było w og  le, a powiet  e wydawało się pozbawione tle-
nu. War  nki nie  sp  yjały nauce, a j     na pewno nie zdawaniu egzaminu.  
St  dent   aliniak czekał przed salą  3 i nerwowo st  kał palcami w okładkę 
ksią  ki. Kiedy go wywołano, ledwo zdołał podnieść się z k  esła. Wedł  g jego 
koleg  w egzamin z języka łacińskiego był jednym z łatwiejszych na st  diach, dla  

 ęd  eja jednak, mimo jego   ardego i nie  ustępliwego   arakteru, był to naj- 
gorszy   orror. Spotkanie z    yszką i jego asystentem    esionem było 
jednym z najgorszych doświadczeń   yciowych   ędrzeja. O  Szyszce zwykło 
się nawet m  wić „  an   krupulatny”, poniewa   w swoich wykłada   i eg-
zaminowaniu był  niezwykle dokładny i potrafił dost  ec najmniejszy nawet błąd.  



Język polski | Myśli i słowa | Klasa 7 Szkoła podstawowa

AUTOR: Joanna Gaweł

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 201717

Miał  w zwyczaju odpytywać egzaminowanych ze wszystkich koni  gacji i de-
klinacji, nie  było mowy o wybi  rczym sprawdzaniu wiedzy.

   ęd  ej ot  ąsnął się na wspomnienie tego dnia. Zdą  ył już zmienić 
fart       ir  rgiczny na swoje ubrania. Odsz  kał w kieszeni 2    i 50    
i poszedł do b  fetu po coś do picia dla o  eźwienia ciała i umysłu. Pijąc wodę, 
podszedł do swojego samochodu, odpędził nie  miłe wspomnienia i rozkoszował się  
faktem, że mimo tak cię  kich   wil udało mu się zrealizować swoje ma  enie. 


