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DYKTANDO  DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH. 

 

W królestwie ksiąg 

 

Nasz sąsiad, pan Grzegorz, od lat prowadzi małą księgarnię 

na narożniku ulic Różanej i Hortensjowej. Często go widać, gdy 

krząta się między półkami, odkurza z ogromną uwagą co starsze 

księgi, szepce po kryjomu do swoich najulubieńszych egzemplarzy i   

czeka z niecierpliwością na kolejnych klientów. Zajmuje się 

sprzedażą różnorodnych książek. Są wśród nich egzemplarze 

bardzo poważne i takie o błahej tematyce, smutne i wesołe, 

obszerne i chudziutkie. Znajomy księgarz jednak najbardziej lubi 

książki przygodowe i przewodniki turystyczne. Późnym 

popołudniem, gdy ruch w księgarni jest już rzadszy i kupujący nie 

przychodzą zbyt często, pan Grzegorz siada w kątku, zapala lampę 

z abażurem i przegląda albumy podróżnicze. Ogląda w nich 

fotografie odległych lądów i mórz, półwyspów o krętej linii 

brzegowej, zdjęcia szerokich plaż i strzelistych gór sięgających aż ku 

chmurom. Niektóre z tych albumów są już bardzo stare, ponieważ 

nie znalazły nabywcy. Mimo że mają pożółkłe strony i wyblakłe 

zdjęcia, księgarz zawsze potrafi znaleźć w nich coś ciekawego i 

pożytecznego.  Przymyka wówczas oczy i marzy, by przenieść się w 

odległe zakątki, które przed chwilą podziwiał.  Tylko ciche 

skrzypnięcie drzwi wejściowych może go wówczas wyrwać z tego 

stanu i z powrotem przywrócić rzeczywistości. Kiedy patrzę na 

naszego sąsiada, pana Grzegorza, to marzę, aby także wykonywać 

pracę, która dawałaby mi ogromną radość i satysfakcję. 



 

 

Dyktando dla uczniów klas piątych 

 

Będę mistrzem rejonu w konkursie ortograficznym! 

 

Gdybym został rejonowym mistrzem ortograficznym, byłbym na pewno 

popularny w szkole; dziewczyny patrzyłyby na mnie z niepohamowanym 

podziwem, chłopaki zazdrościliby mi sławy i uwielbienia a nauczyciele 

chwaliliby mnie często. Dostałbym szóstkę z polskiego, nie pisałbym żadnych 

niemądrych dyktand z gżegżółką i piegżą, które rzadko kto  widział, a wszyscy o 

nich słyszeli. To jest moje najskrytsze marzenie szkolno-rodzinne!  

To może chociaż o gżegżółce i piegży trochę opowiem. Trzeba je 

przybliżać wszystkim fanom ortografii, żeby wiedzieli, o czym piszą w tych 

pseudoortograficznych dyktandach.  

Otóż gżegżółka  to ludowa nazwa kukułki. W dawnej Polsce nazywano ją 

także zazulą. Jest ptakiem wędrownym zamieszkującym zadrzewione tereny. 

Żywi się owadami i larwami motyli. W naszym kraju kukułka jest pod ścisłą 

ochroną. Często słyszymy latem jej charakterystyczny głos, który tak spodobał 

się ludziom, że skonstruowali zegary z kukającymi sztucznymi ptaszkami. 

Kukułki słyną z tego, że składają jaja do gniazd innych ptaków i same nie 

opiekują się potomstwem. Pisklęta, po wykluciu, wyrzucają z gniazda jajka 

gospodarzy, a przybrani rodzice wychowują je jako swoje.  

A piegża to skromnie ubarwiony ptaszek z rodziny pokrzewkowatych. 

Wierzch ciała ma szarobrązowy, a  głowę bardziej popielatą z ciemnoszarymi 

pokrywami usznymi, tworzącymi słabo skontrastowaną maseczkę. Spód ciała 

ubarwiony jest szaro i płowo, gardło ma  białe. Występuje chętnie w osadach 

ludzkich, nawet w miastach, gdzie swą obecność ogłasza prostym, klekocącym 

śpiewem. W Polsce jest gatunkiem całkowicie chronionym. 

I tak na zostanę mistrzem ortografii, szans nie mam prawie wcale! Ale 

chociaż o tych ciekawych ortograficznie ptakach dowiedziałem się czegoś  

ciekawego.  

 



 

Dyktando dla klasy szóstej 

 

Partenon 

Partenon jest arcydziełem greckiej architektury. Zachowany do 1687 r. w 

doskonałym stanie został w znacznym stopniu zniszczony w czasie oblężenia 

załogi tureckiej, która ukryła się na Akropolu. Armia wenecka bombardowała 

wzgórze. Eksplodowała wówczas prochownia, niszcząc całkowicie dach i 

przyczółki oraz częściowo ściany i fryzy. Wnętrze świątyni było rozdzielone 

murem na dwie części. Rząd sześciu doryckich kolumn poprzedzał wejście. 

Wszystko, co znajdowało się na przyczółku czyli u wejścia, dotyczyło narodzin 

Ateny. Płaskorzeźba z tyłu przedstawiała spór Ateny z Posejdonem o ziemię. 

Układ rzeźb przyczółkowych zachował się na rysunkach wykonanych przed 

zniszczeniem w XVII wieku. Wewnątrz świątyni stał posąg Ateny wykonany 

przez słynnego rzeźbiarza - Fidiasza w  V wieku p.n.e. Do posągu zużyto 40 

talentów złota czyli blisko 1200 kg. Jego wysokość to 26 łokci czyli około 12 

metrów. Ręce, twarz i stopy wykonane były z kości słoniowej, a źrenice z 

drogich kamieni. Samą Atenę przedstawiono  w postawie stojącej, w chitonie 

sięgającym aż do stóp. Na środku jej hełmu widniała postać Sfinksa. Na piersi 

miała głowę Meduzy, wykonaną z kości słoniowej. W jednej ręce trzymała 

blisko dwumetrową postać Nike, w drugiej – włócznię. O stopy bogini oparta 

była tarcza, a blisko włóczni znajdował się wąż. Na wklęsłej części tarczy 

znajdowała się płaskorzeźba, ukazująca walkę bogów z gigantami. Na cokole 

wykonano inną płaskorzeźbę, która przedstawiała narodziny Pandory. Była to 

pierwsza kobieta, którą ulepił z gliny Hefajstos na polecenie Zeusa. Hermes 

sprowadził tę niewiastę na ziemię ku udręce ludzi. Otrzymała w posagu 

zamkniętą beczkę glinianą. Jej mąż, wiedziony ciekawością, otworzył ją i wtedy 

wyleciały z niej nieszczęścia na ziemię. Podobiznę rzeźby Fidiasza znaleziono w 

XIX wieku w Atenach. Jest to prawdopodobnie rzymska kopia. Oryginał zaś 

 prawdopodobnie uległ zniszczeniu w pożarze między 429 a 485 r.n.e., jeśli 

wcześniej nie został wywieziony do Konstantynopola. 

(na podst.: Pauzaniasz; Wędrówka po Helladzie) 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/429
https://pl.wikipedia.org/wiki/485
https://pl.wikipedia.org/wiki/N.e.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstantynopol

