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DYKTANDO DLA KLASY CZWARTEJ 

 

Wycieczka do zoo 

Na majowy weekend, a zwłaszcza na niedzielę, prognozowano na profilu 

„meteo.pl” bardzo ładną pogodę, więc tata zarządził rodzinną wyprawę do zoo.  

Wprawiło to nas w świetny humor. Przygotowaliśmy się z wiadomości o różnych 

zwierzętach i roślinach, przeglądaliśmy przeróżne atlasy książkowe i internetowe. 

Przed bramą ogrodu stanęliśmy równo w południe. Mama kupiła bilety: ulgowe dla 

nas a normalne dla rodziców i zaczęła się nasza przygoda.  

W poznańskim zoo obejrzeć można wiele gatunków zwierząt. Mnie 

najbardziej podobały się ptaki: królewski orzeł, czujny jastrząb i pohukujący 

puchacz. Urzekły mnie także kolorowe bażanty o przepięknych piórach.  Natomiast 

moja siostra długo przyglądała się monumentalnym żubrom i krzykliwemu 

szympansowi, ale w ogóle nie chciała  podejść do strefy płazów i gadów. Nie 

zobaczyła więc pełzającego węża grzechotnika, ani żółtej jaszczurki wylegującej się 

na słońcu. Nie przekonał jej nawet żółw, który wychylił swoją główkę , gdy tylko 

zbliżyłem się do jego wybiegu. Przestraszyła się również  mama, gdy spostrzegła 

galopującego w naszym kierunku nosorożca. Aż odskoczyła od siatki.  Okazało się 

jednak, że zwierz biegł po kapustkę, którą mu przyniósł opiekun, gdyż była to pora 

karmienia. Tatuś wybuchnął śmiechem i stwierdził, że chyba mamy już dość wrażeń 

na dziś i pora wrócić do domu. 



 

DYKTANDO DLA KLASY PIĄTEJ 

 

 

 

Hobbici to lud skromny, lecz bardzo starożytny, o wiele liczniejszy ongiś niż 

dziś. Kochają spokój i ciszę, i żyzną uprawną ziemię. Najchętniej osiedlali się w 

dobrze rządzonych i dobrze zagospodarowanych rolniczych krainach. Nie rozumieją 

i nigdy nie rozumieli ani nie lubili maszyn bardziej skomplikowanych niż miechy 

kowalskie, młyn wodny czy ręczne krosna, chociaż narzędziami rolniczymi 

posługiwali się zręcznie. Nawet w starożytnych czasach onieśmielali ich Duzi Ludzie, 

jak nas nazywają. Teraz zaś unikają nas trwożnie i dlatego coraz trudniej spotkać 

hobbita.  

Odznaczają się doskonałym słuchem i bystrym wzrokiem, a chociaż są skłonni 

do tycia i nie lubią się śpieszyć bez potrzeby, ruchy mają zwinne i zgrabne.  

Hobbici są mali, mniejsi niż krasnoludy, a w każdym razie nie tak grubi i 

przysadziści. Wzrost hobbitów bywa różny, waha się od dwóch do czterech stóp 

naszej miary. Ubierają się w jasne kolory, szczególnie lubią cytrynowo-żółty i 

jasnozielony. Rzadko noszą obuwie, ponieważ stopy ich mają z natury twardą, 

rzemienną podeszwę i obrośnięte są, podobnie jak głowa, bujnym, kędzierzawym 

włosem, zwykle kasztanowatym. U rąk natomiast mają długie, zręczne palce i 

umieją wytwarzać mnóstwo pożytecznych i ładnych przedmiotów. Twarze mają na 

ogół bardziej poczciwe niż piękne, okrągłe, jasnookie, rumiane, o ustach szerokich 

od uśmiechu, jedzenia i picia.Toteż śmieją się, jedzą i piją jak najczęściej i z wielkim 

zapałem, lubią o każdej porze dnia żartować, a sześć razy na dzień jeść – o ile to jest  

możliwe.  

Są gościnni, przepadają  za zebraniami towarzyskimi, a podarunki równie 

hojnie dają, jak chętnie przyjmują. Domy i nory hobbici budują zwykle obszerne i z 

użytecznymi pomieszczeniami, bowiem rodzinę prawie zawsze mają liczną. Tylko 

Bilbo I Frodo, jako bezżenni, stanowią wyjątek, jak zresztą pod wieloma innymi 

względami, choćby pod tym, że przyjaźnią się z elfami. 

J.R.R.Tolkien, Wyprawa, Prolog, tłum. M.Skibniewska,  Iskry, W-wa 1990 

 



 

 

DYKTANDO DLA KLASY SZÓSTEJ 

 

Przedmiotem tej księgi jest żywot króla Aleksandra. Niesie on taką obfitość 

faktów, że wypada  jedynie prosić czytelnika, by nie brał mi za złe, jeżeli wiele 

rzeczy pominę i nie opowiem po kolei i szczegółowo wszystkich głośnych czynów. 

Nie piszę przecież historii, lecz fragmenty biografii. Czasami jakieś krótkie 

powiedzenie czy żart lepiej naświetlają cechy ludzkiej natury niż opisy olbrzymich 

wojsk czy też obleganie potężnych miast. Postąpię tak, jak postępują malarze. Kiedy 

chcą oni oddać podobieństwo twarzy, starają się uchwycić te cechy zewnętrzne, 

które wyrażają charakter i nie troszczą się o resztę szczegółów. 

 Aleksander urodził się w 356 r p.n.e. jako syn Filipa II i objął po nim znacznie 

powiększone królestwo. Urodził się szóstego dnia miesiąca, w którym spłonęła 

świątynia efeskiej Artemidy. Na ten temat powstał dowcip: „oczywiście, musiała się 

ta świątynia spalić, skoro Artemida zajęta była jako akuszerka przy urodzeniu 

Aleksandra”. Postać Aleksandra i jego wygląd zewnętrzny najlepiej przedstawiają 

posągi Lizypa. Był to jedyny rzeźbiarz, któremu Aleksander pozwalał się odtwarzać. 

Ten właśnie artysta umiał najlepiej uchwycić jego cechy: lekkie zgięcie szyi w lewą 

stronę i świecące oczy. Później niejeden z przyjaciół i następców Lizypa starał się 

przede wszystkim naśladować mistrza. 

 Aleksander ambitny był ponad swój wiek. Miał wielkie poczucie osobistej 

godności i wspaniałomyślnej dumy. Ile razy do chłopca dochodziła wiadomość o 

tym, że Filip zdobył jakieś miasto, nie cieszył się tym. Przed rówieśnikami skarżył 

się, że ojciec we wszystkim go uprzedzi i nie pozostawi mu żadnej możliwości 

dokonywania wielkich i wspaniałych czynów. Nie zazdrościł ojcu przyjemności i 

bogactw, lecz ponad wszystko cenił dzielność i sławę. Jego nauczycielem był 

najsławniejszy filozof, Arystoteles. Filip wypłacił mu z góry nauczycielskie 

honorarium godne wielkości tego mędrca. Odbudował mianowicie rodzinne miasto 

Arystotelesa, które sam wcześniej zburzył. Zgodził się także na powrót jego 

dawnych mieszkańców, którzy żyli na wygnaniu. Aleksander lubił studiować 

literaturę i dużo czytał. „Iliadę” Homera uważał po prostu za codzienny pokarm dla 

swej dzielności wojennej. I tak ją też nazywał. Poprawiony jej egzemplarz, znany 

pod nazwą egzemplarza z kasetki, otrzymał od Arystotelesa. Miał go zawsze obok 

sztyletu pod poduszką. Mając lat dwadzieścia, objął Aleksander władzę królewską 

po zamordowanym Filipie. 

(na podst. Plutarch z Cheronei; Żywoty sławnych mężów t. I) 



  

 


