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Dyktando finałowe 
Lubię marzyć. 

Czasem podróżuję błyszczącym wehikułem w czasie i przestrzeni.  

Tworzę historie, których jestem głównym bohaterem. 

Poznaję królów i księżniczki sprzed wieków. 

Piję chińską herbatkę z eleganckich filiżanek u przyszłych prezydentów 
i przywódców państw. 

Nierzadko wyobrażam sobie, że spaceruję po Wenus lub innej planecie. 

Hoduję życiodajne rośliny i zagrożone zwierzęta.  

Odkrywam cudowne, a nieznane pierwiastki chemiczne. 

Szczególnie jednak lubię marzyć o posiadaniu różdżki najważniejszej 
z wróżek. 

Unoszę ją w górę i wkrótce wokół panuje idealny porządek. 

Nie ma żadnych kłótni, wojen i chorób. 

Wujkowie smażą konfiturę z jeżyn dla rodziny, dzieci wsuwają jarzyny, 
babcia opala się nam morzem.  

Każdy robi coś pożytecznego.  

Wszyscy zdrowo się odżywiają.  

Powietrze jest przejrzyste i świeże.  

Wakacje są długie, a każdy ma na koncie dużo pieniędzy. 

Na pewno i ty lubisz czasem pomarzyć! 
 

Barbara Szczawińska 



Instrukcja do przeprowadzenia dyktanda: 

I. WSTĘP 

Nauczyciel mówi głośno: 

Przeczytam za chwilę cały tekst dyktanda. Posłuchaj uważnie do końca. Jeśli 
czegoś nie zrozumiesz, podnieś rękę i poczekaj na udzielenie głosu. 

 

ODCZYTANIE TEKSTU DYKTANDA W CAŁOŚCI 

II. WYJAŚNIENIE WĄTPLIWOŚCI UCZNIÓW 

Nauczyciel tłumaczy sens zdania używając wyrazów o podobnym znaczeniu, ale 
w żadnym wypadku nie wyjaśnia sposobu zapisu. Nie podpowiada zasad 
pisowni. Należy też zadbać o prawidłową (nie przesadną) wymowę i intonację. 
 

III. DYKTOWANIE 
 

1. Nauczyciel odczytuje zdanie. 
2. Uczniowie powtarzają je głośno. 
3. Uczniowie w ciszy piszą, nauczyciel obserwuje grupę. 
4. Kiedy większość uczniów skończy pisanie, nauczyciel czyta zdanie 

ponownie. 
5. Kiedy wszyscy skończą pisanie zdania, nauczyciel odczytuje kolejne 

zdanie. 
6. Podobnie należy postąpić dyktując kolejne zdania. 
7. Po zapisaniu przez uczniów ostatniego zdania, nauczyciel odczytuje 

ponownie cały tekst dyktanda.  
 

IV. ZEBRANIE PRAC 

Komisja zbiera karty z dyktandami i pozostawia niesprawdzone. 

Do 22.02.22 należy je przesłać na adres: 

WKO „Kaktus” 
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. P. Michałowskiego 
ul. Michałowskiego 10 
31-126 Kraków 


