
Dyktando przygotowane na języku polskim przez uczniów klasy 7b  

pod opieką pani Agnieszki Bręk- Świtalskiej 

 

Bardzo lubię jeść cukierki, bo są słodkie i czasami poprawiają nam humor.  (Marysia) 

Pięknie pachnie po upieczeniu ciasta drożdżowego, wystarczy ochłodzić i gotowe- chodzi 

tutaj o drożdżówkę. (Patrycja) 

Mój przyjaciel jest harcerzem i dostał odznakę dzielnego skauta. (Jakub) 

Kukułka spadła z koła 

I zaliczyła dzwona, 

Nagle wstała, 

Kolegom pomachała, 

Z kurzu się otrzepała 

I poleciała. (Bartek) 

Kilka dni temu na poręczy mojego balkonu usiadła mała, piękna jaskółka. (Zuzia) 

Róża wielokwiatowa to bardzo dekoracyjny krzew. (Patrycja) 

Druh Henio pojechał na biwak z drużyną harcerską i spędził dużo czasu na świeżym 

powietrzu. (Jakub) 

Przed Wielkanocą wraz z moją siostrą siejemy rzeżuchę. (Wiktoria) 

Jesienią, kiedy byłam na spacerze, widziałam dużo wrzosów. (Adrianna) 

W ogrodzie babci rosną warzywa, jednymi z nich są rzodkiewki. (Mikołaj) 

W tym roku pojadę w góry, a w następnym wybiorę się nad morze. (Tymek) 

Kiedy w szkole próbowałem natemperować ołówek, przez przypadek złamałem rysik. 

(Maks)  

Hiacynt jest wiosennym kwiatem o cudownym zapachu. (Kinga) 

Pewien mężczyzna, przechadzając się po lesie spotkał gżegżółkę, która budowała gniazdo 

pisklętom. (Michał) 

Dzisiaj jest brzydka pogoda, dużo chmur i pada deszcz, przez co nie mogę wyjść na dwór. 

(Maks) 



Wehikuł czasu umożliwiłby zachwycające podróże w przeszłość i przyszłość, jednak używany 

nieostrożnie, mógłby spowodować duże szkody. (Michalina) 

Na urodziny mojej mamy, podarowałem jej bukiet pachnących tulipanów. (Mikołaj) 

Strzemiączko jest najmniejszą kością w ciele człowieka. (Mateusz) 

Osiem lat temu posadziłem w ogródku małe drzewko, które dziś ma już dwa metry. (Miłosz) 

Moja babcia ma na podwórku dużą, liściastą wierzbę. (Zosia) 

Goździki mają barwę ciemnobrunatną, powstają w czasie suszenia i odymiania. (Filip) 

Ogromne zielone drzewo stoi na polanie, porośniętej kolorowymi kwiatami. (Jakub) 

Poszedłem z rodzicami na wycieczkę w góry, gdzie spotkałem wiewiórkę i niedźwiedzia 

brunatnego. (Kacper) 

Na ścieżce powoli porusza się duży żółw. (Natalia) 

Byłem chory, więc poszedłem do lekarza, a on zapisał mi receptę na wirusa. (Filip) 

 


