
KONKURS ORTOGRAFICZNY    -   ETAP    REJONOWY 2015 

 

KLASA IV 

 

 

Prognoza pogody 

Dzień dobry! Mimo że kalendarzowa wiosna już się zaczęła, ci z państwa, 

którzy myśleli, że ciężkie buty i kożuchy można schować na strych, niestety się 

rozczarują. 

 Na Pomorzu nadal mróz, temperatury nawet w ciągu dnia będą ujemne. 

Północne wiatry utrudnią życie mieszkańcom tego regionu. Możliwe silne 

wichry, a nawet huragan. Trochę przyjemniej pożyjemy na południu kraju. Tam 

zachmurzenie będzie niewielkie, ale pod wieczór  można spodziewać się 

przelotnych opadów. Najcieplej będzie w Wielkopolsce, ale i tu po południu 

prawdopodobnie lunie deszcz. Wschód Polski również znajdzie się pod 

wpływem chłodnych frontów. Zimno, ale na pewno nie pokropi. Temperatura 

nocą będzie się wahać od dwóch do pięciu stopni poniżej zera. 

      Jak widać, nie nadszedł jeszcze czas prawdziwej wiosny. Pierwsze zmiany w 

pogodzie ujrzymy dopiero pod koniec miesiąca. Wówczas prawdziwa 

niespodzianka! Koniec brzydkiej chlapy, wyschną kałuże i na dłużej zaświeci 

słońce. Spodziewamy się wówczas z rzadka krótkich mżawek, ale tylko w 

górach. Biegacze, rolkarze i zapaleni rowerzyści zapewne nie mogą się już 

doczekać i niecierpliwie wyglądają wiosennej pogody, jednak ścieżki rowerowe 

i spacerowe dróżki będą mogli zaludnić dopiero za jakieś trzy tygodnie.   

 

 

 

 

 



KLASA V 

Błażej, po czwartkowych zajęciach szkolnych, wracał do domu znużony i 

smutny. Nie można powiedzieć, żeby czuł się człowiekiem sukcesu. To co się 

wydarzyło w szkole, nie było dla niego korzystne. Klasówka z historii, z dziejów 

średniowiecznej Polski i Europy, nie wróżyła niczego dobrego, nieszczególnie 

wypadła też powtórka z przyrody, z budowy układu limfatycznego ssaków. Na 

dodatek został oskarżony o wyrycie ohydnego napisu w sali matematycznej. 

Uważał to oskarżenie za haniebne i rozważał różne możliwości obrony. Wierzył, 

że przechadzka opustoszałymi alejkami pozwoli mu uporządkować wzburzone 

myśli. Postanowił zrobić coś, co poprawi mu humor. Możliwości było mnóstwo -

mógł słuchać muzyki młodzieżowej, obejrzeć horror lub spotkać się 

przyjaciółmi. Wybrał kino o pięknej nazwie „Muza” na ulicy św. Marcin, bo  

zauważył afisz reklamujący pierwszy film z serii o Harrym Potterze. Widział już 

ten film, ale dla poprawienia nastroju chciał obejrzeć go jeszcze raz.   

 Z impetem otworzył drzwi kina i zdecydowanym krokiem skierował się w 

stronę kasy. Oburzenie jego nie miało końca! Napis: „Biletów brak"  

wyprowadził go ponownie z równowagi. Postanowił więc udać się do domu. 

Idąc, mijał wielu poznaniaków, wśród których zauważył roześmiane twarze 

Michała i Krzyśka. Nawet się nie obejrzał, gdy śnieżna kula, rzucona przez 

jednego z nich, wylądowała mu za kołnierzem. Nie pozostał im dłużny i zabawa 

przekształciła się w bitwę. Zaostrzyło to ich apetyty, Zajrzeli więc do baru 

„Kaprys” i zamówili hamburgery, które skonsumowali w zastraszającym tempie. 

Rozmawiali dużo i chaotycznie. Koledzy powiedzieli mu, że znaleziono sprawcę 

haniebnego napisu. Był nim piątoklasista, chłopak znany z wielu już wybryków 

na terenie szkoły. Błażej westchnął z ulgą - jego honor został uratowany. 

 

 

 

 

 

 



KLASA VI 

Martwy myszołów 

Józef natknął się na martwego myszołowa, podążając szosą numer 55. 

Zobaczył, że pióra poruszają się na wietrze. Zjechał półciężarówką na pobocze. 

Wysiadł, przeszedł parę kroków, przysiadł na piętach i popatrzył na ptaka. 

Podniósł jedno jego skrzydło i je opuścił. Patrzyły na niego zimne, żółte ślepia, 

niewrażliwe już na błękitną kopułę w górze. Był to duży myszołów 

rdzawosterny. Józef chwycił go za koniec skrzydła, przeniósł do rowu i położył 

na trawie. Wiedział, że polują one na szosach. Siadają na słupach wysokiego 

napięcia i obserwują drogę w obu kierunkach na odległość wielu kilometrów. 

Czekają na coś małego, co przebiegałoby na drugą stronę szosy. Dopadają swe 

ofiary pod słońce. Nie rzucają cienia. Piękne, majestatyczne drapieżniki 

zapamiętałe w łowach. Mężczyzna nie chciał, żeby ciężarówki rozjechały ptaka. 

Stał i patrzył na rozległe pola i łąki, otoczone na horyzoncie wianuszkiem 

zielonych drzew. Jaki spokój. Wśród cicho brzęczących drutów wysokiego 

napięcia dało się słyszeć pomruk delikatnego wiatru. Samotny olbrzymi dąb 

przypominał, że kiedyś te ziemie porastały nieprzebyte puszcze. Nitka 

stalowego asfaltu cięła krajobraz równo na pół. Równina spowita cieniem 

popołudniowego słońca szykowała się do przedwieczornej drzemki. Po lewej 

stronie w oddali ciemne jak sadza kurtyny deszczu zasnuły cały kwadrat. Wiatr 

przeganiał go cierpliwie na prawo w stronę wolno obracających się skrzydeł 

elektrowni wiatrowych. Stały na wzgórzu i czekały wyniośle na szalonego 

rycerza, który podjąłby z nimi walkę. Kierowca pomyślał, że w takiej ciszy przed 

burzą żyje bóg, który wypełnił tę rozłożystą równinę smutkiem i rezygnacją. 

Wrócił do samochodu i włożył kluczyk do stacyjki. Przez krótką chwilę zawahał 

się, przekręcił klucz i uruchomił silnik. Powoli wtoczył się na jezdnię i porzucił 

martwego ptaka na zawsze. Jechał ku zachodzącemu słońcu na końcowej linii 

dnia i nocy. 

 

 

 


