
Dyktando dla szkoły podstawowej 

 

Wiosenne marzenia Grzegorza  

 

Już wiosna. Zima nie zdążyła nam szczególnie dokuczyć. Czas oszczędzania energii i śnieżnych 

zawiei minął. Huśtawkę na podwórku trzeba by umyć z wielowarstwowego brudu, nie 

zaszkodziłoby także odświeżyć lżejsze ciuchy. W kwiaciarni pokazały się pierwsze bukiety 

żonkili i konwalii, w warzywnym sklepie jest już szczypiorek i rzodkiewka, nawet truskawki – 

podobno hiszpańskie, a na polu słychać dziwne hałasy budzącej się do życia przyrody. 

Przebiśniegi przebiły swe główki spod twardej pokrywy ziemi. Niebawem w powietrzu 

zadźwięczą brzęczące odgłosy rojów pszczół. Nozdrza spacerowiczów miło połechczą zapachy 

wiosennych kwiatów: krokusów, pierwiosnków i przylaszczek – oznak tej cudownej, 

nieziemskiej pory roku.  

Grzegorz właśnie wrócił ze szkoły. Odrzucił wszystkie książki w kąt (nie wyłączając nawet 

ulubionego komiksu), po czym otworzył okna na oścież. Rozsiadł się w bujanym fotelu, zaczął 

wdychać świeże powietrze, zamknął oczy i rozmarzył się. Pomyślał: „Gdybym był bogaty, 

wybrałbym się w podróż dookoła świata. Zwiedziłbym najodleglejsze zakątki naszego globu. 

Dotarłbym nawet na Antarktydę, zdobyłbym biegun. Potem, żeby zmienić klimat, 

wylegiwałbym się na ciepłych plażach Wielkiej Rafy Koralowej, u wybrzeży Australii. 

Nurkowałbym w niezbadane odmęty, by podziwiać przecudne, podmorskie krainy pełne 

niewielkich żyjątek oraz dużych stworów wywołujących popłoch wśród mieszkańców 

podwodnego królestwa. Ach, gdybym był bogaty...”.  

I w tym momencie marzenia Grzegorza zostały brutalnie przerwane. Zerwała się wichura, 

kwiatek spadł z parapetu, okna zamknęły się z hukiem, a Grzegorz marzyciel powrócił 

do nieciekawej rzeczywistości.   



Dyktando dla gimnazjum 

 

Dwójka serialowa 

Grzegorz ma zmartwienie i zupełnie opuściło go poczucie humoru. Z ostatniej kartkówki 

otrzymał ocenę niedostateczną i wraz z wieloma innymi nieopierzonymi pisklętami boleśnie 

odczuł konfrontację z polską ortografią. Nasłuchał się niczym Czesio z Włatców móch* od Pani 

Frał o ignorancji i o wtórnym analfabetyzmie młodzieży. Nie wiedział, jak pisze się wyrazy: 

handel, muchomor, warzywa, wsuwka, huśtać się, drzemka, chwała, kałuża, rzeżucha, lżejszy – 

aha, byłabym zapomniała – także portfel, procent i pożyczka. Za to ogórki, schabowy z kluskami 

śląskimi i surówką z bakłażana miał przecież napisane dobrze – a któżby odgadł dlaczego? 

Wahał się długo, ale nie mógł sobie przypomnieć. To były naprawdę nieprzyjemne chwile. Nie 

chciałby przecież znów zawieść mamy.  

Pora zmienić drużynę i porzucić hordę współczesnych barbarzyńców, ponieważ wśród 

propozycji poprawkowej klasówki znalazł się temat o ulubionych bohaterach i niecodziennych 

przygodach w świecie baśni. Niech Moc będzie z nim, a pułapki ortografii sczezną po ciemnej 

stronie Mocy! Marzy o tym, że kiedyś stanie się tak odważny, jak sam mistrz Jedi z mieczem 

świetlnym w dłoni. Ruszy własnym Sokołem Millenium [ew. Millennium], niczym dawny 

rycerz w lśniącej zbroi na swoim dzielnym rumaku. Włoży hełm, włączy hipernapęd i pomknie 

w dal, by uratować królewnę zamkniętą w lochach wieży Saurona. Potem w ciężkiej walce 

zwycięży bestię ziejącą ogniem. W nagrodę weźmie pół królestwa, iPhon [iphon] i nowy laptop 

z dwurdzeniowym procesorem szóstej generacji. O ożenku z piękną księżniczką Leią się 

pomyśli, chyba że dołożą na Dzień Dziecka Play Station [Playstation] 4. Albo gdyby Leia 

umiała smażyć naleśniki z dżemem i w dodatku znała polską ortografię – to byłby argument 

nie do przebicia!  

* Można dla ułatwienia, ze względu na specyficzną pisownię, podać informację, że chodzi o tytuł serialu 

animowanego i jego bohaterów. 


