
 
 

(s.1-10) 

A. Przykładowe dyktanda: 
 

Dyktando szkolne  2004 
dla kl. IV - VI 

 
Chi�czycy maj� ry�, W�grzy gulasz, Francuzi szampan, Włosi owoce morza,  a ja dla zagorzałych 
miło�ników przysmaków kulinarnych przygotowałem co� zupełnie ekstra, przepis na sałatk� warzywn� 
po polsku. 
Bierzemy trzy du�e marchewki, pietruszk� i ziemniaki w łupinach. 
Wrzucamy to wszystko na wrz�tek, który gotuje si� w olbrzymim rondlu. 
Kiedy warzywa b�d� obgotowane, mo�emy je wyci�gn�� i pokroi� w kostk�. 
Najlepiej kroi si� no�em z z�bkami w kształcie trójk�tów. 
W lodówce ka�dej kucharki znajduje si� z pewno�ci� słój majonezu. 
Majonez wrzucamy do pokrojonych   warzyw i cało�� mieszamy warz�chwi�. 
Najbardziej po��dana jest warz�chew z drewna. 
Absolutnie nie nale�y si� zgadza� na zwykł� ły�k� z �elaza, bo taka ły�ka mo�e zepsu� smak potraw. 
Kiedy składniki poł�cz� si�, mo�emy doprawi� nasz� sałatk�. 
U�ywamy przeró�nych przypraw; pieprzu, oregano, bazylii. 
Nie zapominajmy, jak wa�na jest sól. Najlepiej, je�eli jest gruba, to znaczy ma bardzo du�e kryształki. 
Nie bójmy si� ich grubo�ci, bo gdy du�e grudki rozpuszcz� si� w sałatce, pozostawi� po sobie 
wył�cznie esencj� smaku.  
Wszystkim Polakom �ycz� smacznego. 

 
 
 

Ułó� 3 zdania z wyrazami: schabowy, piero�ek, pizza. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

                                                                           
 
 
 
 

Prezentacja programu: 
Nazywam si� Dorota Kondysar. Pracuj� w Publicznej 

Szkole Podstawowej nr 2  jako nauczyciel  
j�zyka polskiego i historii. 

Prezentowany poni�ej program ortograficzny  
zrealizowałam na lekcjach  

i Szkolnych Konkursach Ortograficznych. 
Składa si� on z dyktand, �wicze� i testów dla kl. IV- VI. 

Czytelnikom moich stron �ycz� przyjemnej lektury. 
                                        2006r. 



Dyktando 2005 
dla  kl. IV- VI 

 
 Ogród Hipolita w czterech porach roku 

 
Po brzydkiej zimie zakrólowała w Polsce wiosna i hojnie obdarzyła �wiat. 
Szybko zza morza wróciły ptaki; bociany kr��yły wokół chłopskich zagród, a w g�stwinie gał�zi uwiły 
gniazdka biało - czarne kawki. 
Hipolit obserwował, jak kr�ciły si� przy karmieniu piskl�t. 
Gor�ce sło�ce obudziło mrówki, które wyszły ze swych kryjówek i �wawo poruszały si� przy naprawie 
mrowiska, towarzyszyły im chrz�szcze, �uczki i wi�ksze paj�czki. 
Nasz Hipolit m�drze pracował, przystrzygł krzewy bukszpanów i tui, rozci�gn�ł wzdłu� pr�tów pn�cza 
ró�. Nie była to łatwa praca. 
W równiutkich  rz�dach wysiał nasiona warzyw. O �wicie wod� z w��a nawil�ał swoj�  ,,d�ungl�’’. 
Latem ogród odurzony �wiatłem sło�ca zwabiał pszczoły, trzmiele i wa�ki, a gospodarzowi  oddawał 
swoje dary; l�ni�ce czere�nie, czarne wi�nie i �wie�e  ogórki. 
W sierpniu nasz bohater wyruszył maluchem do swojego wuja na północ Polski.  
Niebezpiecze�stwa czyhały na niego na ka�dym kroku. 
Tu  w Kołobrzegu pracował w sma�alni ryb. 
Ledwo z wujem nad��yli ze sma�eniem, tylu mieli turystów, głównie  z Holandii i Niemiec. 
Nie mógł za cz�sto wychodzi� na pla��. 
Jesieni� pasj� Hipolita stało si� grzybobranie, wtedy  ju� o �wicie szukał  ma�laków, kurek, 
podgrzybków i prawdziwków. 
�nie�n� zim� ubrany w ko�uch z baranich skór, spacerował po alejach swojej posesji, a  o zmierzchu 
czytał córce pouczaj�c� epopej� ,,Pan Tadeusz”. 

 
 
 
 

Dyktando 2006 
 

dla   kl. IV- VI 
 

(To ostatnie dyktando zostało przeprowadziłam  w naszej szkole 15 lutego 2006r.) 
 

W najdłu�szy weekend trzy grupki ekologów z północnej  Polski zacz�ły z wolna wchodzi� do 
lasu. 
Jak�e tu było uroczo, ile �wie�ej zieleni, d�wi�ków i harmonii. 
Ptaki i owady zacz�ły darmowy superkoncert. 
To kukułki i dzi�cioł stworzyły le�ny chór. 
Na kontrabasie swoj� kompozycj� rozpocz�ł br�zowy  b�k. 
Doł�czyły te� inne instrumenty. 
Na skrzypcach grał did�ej �wierszcz,  a najgło�niej d�ł w tr�b� fioletowy �uczek. 
W�ród jagód, borówek mchów i �oł�dzi �wawo uwijały si� mrówki i jaszczurki, w błotkach  
i rzeczułkach rechotały �aby, a uprzykrzone komary psuły rado�� płyn�c� z koncertu. 
Le�n� gr� echo niosło a� po kres horyzontu. 
Na obrze�ach kniei zaszumiała brzoza i jarz�bina, zadr�ała leszczyna, a kłuj�ca je�yna 
przykryła wachlarzem li�ci okr�glutkie grzyby, po które schylała si� przybyła grupka. 
Z góry na to cudne widowisko zerkn�ł rozło�ysty d�b i mruczał histori� o królu z dynastii 
Jagiellonów, który nakazał chroni� lasy. 
Nad borem kołuj� drapie�nicy: orzeł i jastrz�b i czyhaj� na nieostro�nego i zziajanego ze 
strachu zaj�czka. 
Lasy s� naszym bogactwem, płucami Ziemi, �rodowiskiem �ycia wielu organizmów, chroni� 
gleb� i �ródliska rzek, dlatego rozs�dnie z nich korzystajmy i uczmy tego wnuków. 
 
 
     
 
 



 
 

B. Przykładowe sprawdziany: 
 

Sprawdzian ortograficzny w kl. IV 
 
Wstaw brakuj�ce litery z trudno�ci� ortograficzn�. Tekst oparty na motywach ba�ni H.Ch. 
Andersena. 
 
Biedna Gerda pocałowała  .... abci�  i zacz .....ła szuka� Kaya. 
Wło....  yła czerwone  t....  ewiczki  i ....  uciła je do .... eki w da .... e. 
Nast....  pnie weszła do ł....  dki , kt....  ra odbiła od b.... egu i dopłyn ..... ła do dom ....   staruszki. 
Kobieta zaczarowała r.....  �ane  k .... ewy i zatrzymała    ....erd�  na dł....  �ej. 
W pa�stwie ksi�.....  niczki ubrano j� od st....  p do głów. 
Je....  ała karet� wysadzan�  oba ....  ankami z  c .... kru. 
W lesie zauwa ..... li j� rozb .... jnicy i  wci....  gn�li do zb....  jeckiego zamku.  
Mała rozb....  jniczka dała jej ....  ena i wysłała do .... aponii. 
Pomogły dz....  ewczynce  .... inka i  .... aponka. 
Wreszcie ....  erda doje… .  ała do pałacu Kr....  lowej �n.... egu. Tu na �nie.... nej sali uj...... ała  
Ka…a. 

 
 

 
Krótki  sprawdzian ortograficzny w kl. V 

 
Uzupełnij wyrazy brakuj�cymi  literami  ( wyrazy dotycz� mitologii). 
 

….ity ….reckie,  w  staro….ytnej  Grec….,    u  st….p   ….kropolu,      sk….ydlaci  bo….aterowie:  
….edal i ….kar,   ….eus  na ….limpie ,   ….dyseusz  i towa ….ysze,   znale�� si� miedzy ….cyll�  
i ….arybd�,   podst�p ….dyseusza,  pi�ta ….chillesa,  
ig….yska  w Olimpi….,   Demeter i ….ora,   ….erosi i ….ogowie,  
mieszka� na ….recie,    wr….ci� do Itaki,   ….eglowa�   po ….orzu  ….ródziemnym,  
 
 

 
Dyktando  - kl. IV  - VI 

 
Uzupełnij brakuj�ce litery i znaki interpunkcyjne  (tre�� tekstu zwi�zana jest z ba�niami). 
 
Ba�� to opowiadanie o domin....j�cych   elem....tach fantastyki   o  nadp....yrodzonych i c...downych 
zda...enia.... 
Odzwierciedla  l...dowe  wie….enia , ma....enia, m....dro�ci, stos….nki mi....dzyl....dzkie 
Wyst…p….j� w niej czarodziejskie p....edmioty i nadl….dzkie umiej….tno�ci 
Dzi....ki c....downym okoliczno�ci....  bo....ater ba�ni osi....ga szcz....�cie 
Jest nim cz….sto najmło....sze lub k....ywdzone dziecko, kt....re za spraw.... mag…., 
wr......ek i mówi….cych zwie….�t pokon….je r.......ne p….eszkody i zdobywa  bogactwo 
….arakterystyczn....  ce....� ba�ni s� równie...  stałe form....ły: pocz….tkowe, �r....dtekstowe i 
ko�cowe, np . ,,...awno  ....awno temu ‘’   ,, .... ja tam byłam   jadłam  piłam ‘’ 
Lekt.... ra ba�ni   ….arodu  ....olskiego i inny...   narod... w  pozwala nam wej��     w ...rocz�   krain..... 
fantaz…. , dobra, pi….kna i t.... czowych marze� 
Jest w tych  ...twora…..  pełno kr...lewien, kr...lewicz...w,  wr......ek, krasnol...dk...w, wielkol...d...w, 
moca...y, czarnoksi.....�nik...w,  diabł...w, smok...w, potwor...w i inny... strachów, a bo...aterowie 
zestawiani s� w pary   o k....trastowych  ...araktera.... 
W tej  krainie, opisanej  p... ez   ...ansa  ...ristiana   ...ndersena czy braci  ...rimm, prawie zawsze 
zwyci�.....a dobro 
 
 
 
 



 
C. Przykładowe Testy ortograficzne, układane na konkursy szkolne: 
 
 

Szkolny Konkurs Ortograficzny  2003        
                                   

                                                                                      Kod ucznia …. 
 
1.Wpisz skojarzenia ,, ortograficzne” w miejsce kropek. 
a) ciepło, piach, sło�ce, le�enie            ..................................................................... 
b) stolica, smok, ołtarz Wita Stwosza           ............................................................... 
c) zwierz�, skóra, futro, ciepło, odzienie         ............................................................ 
d) owad, natr�t, wsz�dobylsko��                ................................................................     
e)  mi�kko��, pióra, nocne przykrycie        ................................................................. 
f)  pszczoła, słodycz, plaster                      ................................................................... 
 
Wytłumacz pisowni� ró�nych wyrazów, dopisuj�c  ich uzasadnienie.   
                                         (   np.  zgrzyt                -  rz po spółgłosce g   )   
 
 
a) skuwka            - ..................................................................................  
b) hiperbola        - ................................................................................... 
c) złotówka         - ................................................................................... 
d) zhardzie�        - .................................................................................... 
e) masa�             - .................................................................................. 
f) cichy               -  ................................................................................ 
g) ró�ny               - .................................................................................. 
h) niepokoi� si�   - .................................................................................. 
i) pieni��ek         -  ................................................................................   
j) niegrzeczny     -  .................................................................................. 
k) Europejczyk   -  ................................................................................... 
 
3.Utwórz wyrazy, ł�cz�c cz�stki z obu ramek za pomoc� liter ó lub u. 
 
poł zasł opiek 

 
dło 
 

la dek 

�r ogr wirt 
 

 nka dnik ga 

mal półk rozbi 
 

        
ó 

    
lub 

 
u 

oz rka tki 

 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
  
………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Szkolny   Konkurs   Ortograficzny 
II etap 

 
Kod ucznia ……          12. 03. 2004 

 
1. Przepisz podane wyrazy, zmieniaj�c tam, gdzie to potrzebne litery podane 

 w nawiasach na wielkie litery. 
(p)olak, (a)merykanka, (k)asprowy (w)ierch, (z)akopane, (a)rab, (e)uropa, (l)ondyn, (cz)esław 
(m)iłosz, (v)ictor (j)unior, (k)ot, (a)gnieszka, (l)ipiec, (w)ielka (s)obota, (r)ównik, (b)o�e (c)iało, 
(k)ujawiak, (w)rocławianin, (a)ustralijczyk, (g)da�szczanin, (h)enryk (s)ienkiewicz. 
 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.......................................................................................... 
2. W której grupie wyrazów wyst�pił bł�d? 

a) lublinianin, Ministerstwo Sprawiedliwo�ci, Mateusz Nowak. 
b) Azjata, baobab, gda�szczanin, maj, Morskie Oko. 
c) Niemiec, twist, Gopło, Karpaty, Zatoka Gda�ska. 
d) Tatry, Bolesław Chrobry, Bałtyk, morze Czerwone. 

 
3. Dopisz  po dwie nazwy mieszka�ców: 
(A)cz��ci �wiata: np. Europejczyk, .................................................... 
(B)pa�stw: np. Polak, ................................................................................ 
(C) regionów: np. Pomorzanin, ............................................................ 
(D)miast, osiedli, wsi: np. szczecinianin,  ...................................... 
 
4.  Uzupełnij przysłowia wyrazami z  rz oraz �. 
Cicha  woda .......................    rwie.    Nie kład� palca mi�dzy   ....................... . 

....................... w stół, a no�yce  si� odezw�.   Kuj ............................... , póki gor�ce.  Nie ma 

......................   bez kolców.   Ka�dy  sobie      ........................        skrobie.    Ton�cy 

...........................   si� chwyta.    Gdy szukasz rady,     ..............................      si� zdrady. 

 
5. Uzasadnij pisowni� rz, dopisuj�c formy mianownika lp. 
 w chórze - .............       po futrze  - ............                o skórze  - ............ 
 w porze   - ...............       po korze  – ............                o piórze  - ............. 
 
6.  Uzupełnij wykropkowane miejsca tak, aby powstały rzeczowniki z ó. 

 
 .........rka    – nie syn    .............ra     - szczyt 
 k............    – na tronie    so...........ł    – ptak drapie�ny   
 pr...........    – generalna w teatrze  r...........nik   – najdłu�szy równole�nik. 

 
7. Dopisz po dwa rzeczowniki rodzaju �e�skiego, w których zako�czenia   

       w mianowniku lp. wymawiamy jako; (1) n’a, (2) n’ja. 
 

(1) dynia, kwiaciarnia, jaskinia, Hania, .............................................................. 
(2) linia, opinia, ironia, Dania, ........................................................................... 

 
8. Dopisz wyrazy pokrewne, w których wyst�puje � oboczne do �. 

 m�� – m��czyzna    w�� - ....................        g�szcz - ...................... 
 g�ska - .....................    pi�stka - ...............        chrz�stka - ................. 
 w�ski - .....................    w�cha� - ...............        wi�za� - ..................... 
 



9. Wpisz brakuj�ce: �, �, on, em, om. 
  k......t prosty                              k......to bankowe 
  l......d stały                                  l......t prochowy, detonuj�cy 
  s......d wojewódzki                      s......da gł�binowa 
  t......py nó�                                  t...... po pracy 
  r......b uwa�nie                            narysuj r......b 
  sw�dz�cy b......bel                      b......ba gł�binowa 
  pasta mi......towa                         olejek m......tolowy 
  bezprzykładne m......stwo            szklana m......zurka 
 

10.  Zastosuj bezokolicznik z nawiasu we wła�ciwej formie gramatycznej. Wyja�nij 
pisowni� �. 

      a)On kłamie, ł�e bez zaj�kni�cia.  – Nie kłam, nie (łga�) .........    tak bezczelnie. 
      b)Odmie� przez osoby w czasie tera�niejszym czasownik łga�. 
 lp. 1os. ...............................  lm. 1os. ................................. 
       2os. ..............................        2os. ................................. 
       3os. ..............................        3os. ................................. 
 

11. Wpisz w wykropkowane miejsca wymienione przymiotniki (w odpowiednich rodzajach). 
Podkre�l h. 
helle�ski, herkulesowy, hermetyczny, heroiczny, hiobowy 
bohaterski czyn           – czyn ....................................................... 
katastroficzna wie��   – wie�� .............................................. 
grecka kultura             – kultura ..................................................... 
nadludzka sił               – siła.............................................................. 
szczelne zamkni�cie    – zamkni�cie ..................................... 
 

12. Poł�cz w pary bliskoznaczne 
(1) rzeczowniki; ch��, chichot, chor�giew, chustka, zuch, 
(2) przymiotniki; chełpliwy, chciwy, cherlawy, niechlujny, pochmurny 
(3) czasowniki; chodzi�, chwali� si� , czmycha�, kocha�, zach�ca� 
 

(1)    (2)    (3) 
chwat.....................  chorowity.......................  lubi�............................ 
apaszka..................  brudny............................ pyszni� si�................... 
flaga......................  ponury............................ o�miela�...................... 
�miech...................  zachłanny....................... łazi�............................. 
ochota....................  pró�ny............................ ucieka�........................ 
 
 

13. Dopisz takie wyrazy pokrewne, w których wyst�puj� podane oboczno�ci (wymiany) 
spółgłoskowe. 

 
� : g 

 ksi��ka - ...............  ..  pot��ny - ...................            trwo�y� si�   -  ................ 
 
 bie�nia - ...................  odwa�ny - .................             zadłu�y� si� - .............. 

� : z 
 zamra�a� - ................  gwi�d�� - ...................             mia�d�� -  ............... 

� : �  
 zw��enie - .................  wo�enie - ...................              gro�� - .........................       

� : s 
 m�� - .........................   wy�yna - .....................               bo�y - .......................... 

� : dz 
  spieni��y� - ...............   mosi��ny - ...................    ksi��y - ..................... 

� : h 
               dru�ynowy - ...............        Sapie�yna - .................. 

 
 

Ten test opracowałam z kol. polonistk� z mojej szkoły 
 



Test Ortograficzny -  Walentynkowy  2003 
 

1. Uzupełnij tabelk� własnymi przykładami wyrazów, rozpoczynaj�cych si� podan� liter�. 
 

 Wyraz z ko�cówk� 
- ów 

Wyraz zawieraj�cy ó 
niewymienne 

Wyraz zawieraj�cy ó wymienne 

k Kraków królik 
 

krówka 

w wołów wróbel 
 

wymówka 

s serów sójka 
 

siatkówka 

2. Rozwi�� ortograficzn� krzy�ówk� i napisz, jakie otrzymałe� hasło. 
 

1    o r z e ł 
2  m o R z e 
3    T r z c i n a  
4  d r O � d � ó w k A 
5    G r z y B 
6  � u R e k 
7 � u r A w 
8   w I e � a 
9   g a r a � 

 
Obja�nienia: 1) Ptak w naszym godle. 2 ) Np. Bałtyk. 3) W tej ro�linie spotykamy przysłowiowego 
chrz�szcza. 4)Tak� bułeczk� kupisz za 80 groszy. 5)Jest nim borowik i kurka. 6)Zupa jedzona z 
jajeczkiem i kiełbas�. 7)Bardzo stary rodzaj studni. 8) Budowla, w której zamkni�to królewn�. 9)Tu 
twoi rodzice zamykaj� samochód. 
    Hasło :  ............................................................................... 
 3. Dopisz wyrazy bliskoznaczne,  zawieraj�ce h lub ch. 
• gwar, rozgardiasz                               - ..................................................  hałas 
• flaga                                                    - ................................................... chor�giew 
• widnokr�g                                           - .................................................... horyzont 
• uroczysta pie��                                  - .................................................... hymn 
• Najsłynniejszy polski kompozytor       - .................................................... Chopin 
4. Rozwi��   cztery zagadki. 
a) Ma dwa rogi i niestety nie pasuje do karety.                                         ............................. 
b) Spotkasz j� w lesie lub w parku albo w domowym zegarku.                      …………. 
c) Ma co� z architekta, ale i co� z drwala. 	eby wznosi� tamy, drzewa wci�� obala.    ...............   
d) Gdy ci� spotka jaka� bieda, wystrychn�� si� na mnie nie daj.                .................................. 
 
5. Podpisz rysunki, nast�pnie utwórz od  napisanych rzeczowników przymiotniki. 
1 
 
 
 
 

(rycerz) 
 
 
 

2 
 
 

(mrówka) 

3 
 
 
 

 
(grzyb) 

4 
 
 
 

( pszenica) 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

(góra) 
 
 
 
 

 
a) rzeczowniki..................................................................................................................... 
b) przymiotniki  .................................................................................................................. 
 
 

Szkolny   Konkurs   Ortograficzny  2005                  II etap       



                   
                                                                                        17 . 03. 2005r. 

 
 

Gr. B 
1. Uzasadnij pisowni� wyrazów, dopisuj�c wyraz pokrewny. 

ó: o,a rz : r 
mrówka- 
przebój- 
skrót- 
wróci�- 

w mundurze- 
na chmurze- 
w górze- 
niedobrze- 

ch: sz � : g, s 
mucha- 
ropucha- 
słucha- 
po cichu- 

powa�ny- 
papu�ka- 
sro�ej- 
ni�ej- 

16 pkt. 
2. Po jakich literach piszemy ,,rz”? Wypisz te litery i podaj po przykładzie wyrazu: 

 
 
 

9 pkt. 
 

3. Uzupełnij podane wyrazy brakuj�c� liter� h lub ch. 
…arcerz,  ….ipermarket,  ….elena,  ….łodny,   Pod….ale 
….oroba,  ….enryk,   z ….ardzie�,  s ….rupa�,  bo….ater 

10pkt. 
4. Dopisz ,,nie” razem lub osobno. 

……..ma,     …….uwa�nie,    …….szcz��cie,   ……… cierpliwi�,   ,    ……....wy�szy 
5 pkt. 

5. Napisz 4 nazwy zawodów z cz�stk�: - arz. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

4 pkt. 
6. Ułó� 4 zdania z wyrazami: młodzie�, tatua�, monta�, zegarmistrz. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………4 pkt. 
 

7. Utwórz wyrazy zdrobniałe, dodaj�c odpowiednie, ( ale ró�ne cz�stki). 
tata-                                              orzeł-                              kukułka-  
chłopiec-                                              miły-                                      córa-  
pies-                                              Burek-  

8 pkt. 
8. Napisz nazwy 5 pa�stw Europy, a nast�pnie dopisz , kto w nich mieszka. 
kraj-                            mieszkaniec ( r. m�ski) ,                                      r. �e�ski 

( wzór: Peru: Peruwia�czyk, Peruwianka) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

15 pkt. 
9. Wstaw do kratek (poziomo) wyrazy z trudno�ci� ortograficzn� : rz, �, ó, ch, h, o dowolnej 
długo�ci, pokrzy�uj je z głównym hasłem. 

 
 
 
 
 
 
 



     O      
     R      
     T      
     O      
     G      
     R      
     F      
     I      
     A      

10 pkt. 
10.  Napisz 4 wyj�tki w pisowni rz. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

4 pkt. 
11. Do podanych rzeczowników dopisz form� dopełniacza.  

Rosja- ………………   ortografia- ……………       knieja- ………..             Brazylia- ………                                         
4 pkt.    

                                                                                                                                          
12. Ułó� zdania z wyrazami( 5 zda�):  w�sy, plomba, w�dzi�, k�tomierz, konto. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

5 pkt. 
13. Napisz trzy przysłowia( powiedzenia). U�yj trzech spo�ród podanych wyrazów: �elazo, nie rób, 
kózka, ró�a, jaskółka, póki, Bóg, sójka, Kraków. 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

3 pkt. 
 

 
D. Kulisy pracy  
 
           Od roku 1994 organizuj� Szkolne Konkursy Ortograficzne i współpracuj� z nauczycielami 

gminy w przeprowadzaniu takich konkursów  w szkołach. Od r. 2002 przeprowadzam Ogólnoszkolne 
Dyktando, na wzór katowickiego, wymy�lonego przez  red. Krystyn� Bochenek z Dziennika 
Zachodniego.  
Dyktanda dla uczniów klas IV- VI, testy i ró�norodne �wiczenia j�zykowe maj� na celu pogł�bianie 
wiedzy i podniesienie poziomu ortografii w mojej szkole oraz szkołach gminy Rudnik nad Sanem.  
Organizuj�c Dyktanda chciałam zainteresowa� ortografi� wszystkich uczniów klas starszych  
i wyłoni� kandydatów do II etapu : szkolnego i III: gminnego. 
Układaj�c testy  i krzy�ówki ortograficzne  staram si� zaciekawia� uczniów zagadnieniami poprawnej 
polszczyzny  i wdra�a� do pracy ze słownikami ortograficznymi.  Moimi konkursami s� zainteresowani 
inni nauczyciele szkoły, a wsparcia finansowego ( na zakup nagród dla uczniów) szukam w lokalnych 
zakładach pracy. Za pomoc w projektowaniu dyplomów dzi�kuj� kol. informatykowi z mojej szkoły. 
 

Dorota Kondysar                                                                                                                           28 luty 2006 r. 

 
 

ϖ W szkole wzrosło zainteresowanie zagadnieniami ortograficznymi i poprawn� pisowni�.  
ϖ Uczniowie dogł�bniej czytali reguły ortograficzne, poznawali budow� słowników 

ortograficznych, sami układali krzy�ówki  ortograficzne i pogł�biali swoje wiadomo�ci z j�zyka 
polskiego. 

ϖ Szkoła zyskała lepiej wyedukowanych absolwentów.  
ϖ Laureaci   konkursów ortograficznych byli wyró�niani, otrzymywali dyplomy i nagrody.  
ϖ Nauczyciel uczył współdziałania przy układaniu krzy�ówek w grupach. 
ϖ Nauczyciel przygotowuj�c konkursy sam pogł�biał swoj� wiedz�, wiele czytał i  poszukiwał 

sponsorów nagród na terenie gminy Rudnik.  

Efekty   Szkolnych   Konkursów                
Ortograficznych: 
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