
D a n u t a  K r z y ż y k

Ćwiczenia ortograf iczne dla obcokrajowców

– różne typy dyktand

auczanie ortografii, w tym także uczenie poprawnej pisowni obcokrajowców,
jest tą dziedziną kształcenia językowego, która w sposób szczególny wymaga
systematycznych i zróżnicowanych ćwiczeń, angażujących nie tylko pamięć

osoby nauczanej, ale także jej myślenie, uwagę, spostrzegawczość i wyobraźnię. Trzeba
przy tym pamiętać, że nauka poprawnego zapisu nie ogranicza się jedynie do dostar-
czenia uczącym się odpowiednich wiadomości, ale obejmuje również kształcenie
określonych umiejętności i wyrabianie niezbędnych nawyków.

Niełatwą naukę polskiej ortografii powinny wspomagać różnorodne ćwiczenia, w tym
także pisanie ze słuchu (dyktando). W pracy z obcokrajowcami można wykorzystać
zarówno dyktanda stosowane w procesie dydaktycznym na różnych etapach eduka-
cyjnych w polskich szkołach (dyktando wprowadzające, dyktando z objaśnieniem,
dyktando wybranych reguł i form, dyktando twórcze, dyktando zapobiegawczo-
-sprawdzające, dyktando z komentowaniem1, dyktando w 10 punktach2), jak i się-
gnąć po formy ćwiczeń w pisaniu ze słuchu znane z metodyki nauczania języka
polskiego jako obcego (dyktando częściowe z lukami, dyktando ciągłe z coraz dłuż-
szymi zdaniami, dyktando gramatyczne z rekonstrukcją częściową, dyktando gra-
matyczne z rekonstrukcją całego tekstu, dyktando obrazkowe3).

Tradycyjne pisanie ze słuchu polega na zapisywaniu dyktowanych pojedynczych
zdań lub ciągłych tekstów bez możliwości korzystania z wzoru graficznego. W trak-
cie tego ćwiczenia uczeń powinien usłyszane słowa najpierw rozłożyć na pojedyn-
cze dźwięki, następnie każdemu z nich przyporządkować odpowiedni znak graficz-
ny i dopiero potem je zapisać. Niedopuszczalne jest natomiast dyktowanie ciągu
                                                          

1 Por. E. Polański: Dydaktyka ortografii i interpunkcji. Warszawa 1995, s. 59–63; D. Krzyżyk: Dziecko
w krainie ortografii. W: D. Bula, D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska, H. Synowiec: Dziecko w świe-
cie języka. Kraków 2004, s. 22–234.

2 Por. M. Bogdanowicz, A. Adryjanek: Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów.
Gdynia 2004, s. 207–208.

3 Por. A. Seretny, E. Lipińska: ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Kraków 2005,
s. 64–73.
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pojedynczych wyrazów, na przykład z ch i h (por.: hałas, mucha, chabeta, hulajno-
ga, hipopotam, chrust, wahadło, herbata, sucharek, chuchro, filharmonia, suchy,
chirurg, harmider, wataha, chrupki, kohorta, gruchotać, hultaj, chuligan). Ortogra-
my (wyrazy z trudnością ortograficzną) muszą zawsze pojawić się w określonym
kontekście, tak by zawsze obraz graficzny wyrazu kojarzył się z jego znaczeniem.

Dyktanda mogą służyć różnym celom: wprowadzeniu nowego materiału ortograficz-
nego, wyjaśnieniu reguł ortograficznych, wyrobieniu nawyków poprawnego pisania,
sprawdzeniu stopnia opanowania przez uczniów określonych umiejętności. Ich stopień
trudności będzie przede wszystkim uzależniony od zgromadzonego materiału ortogra-
ficznego – jego jakości oraz ilości. W dyktandach przeznaczonych do ćwiczeń dla obco-
krajowców powinny zostać wykorzystane ortogramy o wysokiej frekwencji, takie, które
nie wychodzą poza zakres słów używanych przez uczących się na danym poziomie.

D y k t a n d a  w p r o w a d z a j ą c e  zaznajamiają słuchaczy z nowym materiałem
ortograficznym, z jedną tylko regułą ortograficzną, która będzie przedmiotem anali-
zy i ćwiczeń na danych zajęciach. Pełnią więc one przede wszystkim funkcję kształ-
cącą, ale realizują także funkcję diagnostyczną. Przed przystąpieniem do wykonania
tego ćwiczenia lektor zapoznaje uczniów z nową regułą ortograficzną, a w trakcie
ćwiczenia (np. przez odpowiedni akcent zdaniowy, powtórzenia, klaśnięcie, za-
dzwonienie dzwoneczkiem) zwraca ich uwagę na wyrazy, które są tą regułą moty-
wowane. Przygotowując takie dyktando, nauczyciel powinien tak dobrać tekst, aby
wykorzystane w nim wyrazy odwoływały się do właśnie wprowadzonej reguły orto-
graficznej. Dyktando, którego celem jest zaznajomienie uczących się z nową regułą,
nie może być zbyt długie (wystarczy pięć, sześć zdań), a występujące w nim orto-
gramy powinny być typowymi przykładami ilustrującymi daną regułę. Dyktando
wprowadzające pozwala zorientować się nauczycielowi, na ile nowy materiał orto-
graficzny sprawia uczniom kłopoty, pisownia których ortogramów jest dla nich
szczególnie trudna. Po przeprowadzeniu takiego dyktanda lektor może przygotować
zestawy ćwiczeń dostosowane do potrzeb poszczególnych słuchaczy czy też całej
grupy, wykorzystujące przede wszystkim te ortogramy, których zapisu uczący się
jeszcze nie opanowali. Na tych samych zajęciach, na których przeprowadzone zo-
stało dyktando wprowadzające, można wykonać jego poprawę i raz jeszcze, o ile
jest taka potrzeba, wyjaśnić pisownię wyrazów z trudnością ortograficzną.

D y k t a n d o  z  o b j a ś n i e n i e m  utrwala zdobyte już przez słuchaczy umiejęt-
ności ortograficzne przez zapobieganie błędom w pisanym tekście. Dyktando
z objaśnieniem może występować jako dyktando wzrokowe (dla poziomu A1, A2,
B1) lub słuchowe (dla poziomu B2, C1, C2). W trakcie ćwiczeń z dyktandem wzro-
kowym najpierw czytamy tekst, potem omawiamy z uczniami jego treść, wyjaśnia-
my znaczenie niezrozumiałych słów, dokonujemy analizy ortograficznej (np. przy-
wołujemy odpowiednią regułę; uczestnicy zajęć mogą też przeliterować wybrane
ortogramy), a dopiero na końcu dyktujemy zdania. W czasie słuchowego dyktanda
z objaśnieniem wykonywania nauczyciel po podyktowaniu całego zdania wyjaśnia
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uczniom (poprzez przywołanie form fleksyjnych dyktowanych ortogramów, wyra-
zów pokrewnych lub odpowiedniej reguły ortograficznej) pisownię tych słów, które,
jego zdaniem, mogą sprawić słuchaczom najwięcej kłopotów. W dyktowanym tekście
pojawia się na przykład zdanie: Poczuliśmy chłód. Po jego podyktowaniu lektor może
zasugerować uczniom pisownię wyrazu chłód poprzez przywołanie dopełniacza liczby
pojedynczej: chłód – chłodu, poprzez przywołanie wyrazu pokrewnego, np. chłodny lub
reguły ortograficznej: ó piszemy, gdy wymienia się na o. Nauczyciel w trakcie ćwiczenia
może objaśnić pisownię pięciu, sześciu wyrazów. Należy bowiem pamiętać, że obja-
śnianie bez koniecznej potrzeby rozprasza uwagę uczniów i nie spełnia swojej funkcji4.
Ten rodzaj dyktanda służy przede wszystkim wyrabianiu i umacnianiu nawyków.

W czasie d y k t a n d a  w y b r a n y c h  r e g u ł  i  f o r m  uczniowie nie piszą całe-
go dyktowanego tekstu, ale zapisują w słupkach tylko te wyrazy, których pisownia
opiera się na wcześniej wskazanej przez lektora regule ortograficznej (np. pisownia
rz po spółgłoskach; pisownia ch wymiennego; pisownia ż na początku wyrazów),
bądź te, które należą do odpowiedniej kategorii gramatycznej (np. rzeczowniki osobowe,
przymiotniki, imiesłowy przymiotnikowe, przyimki, zaimki) lub reprezentują daną for-
mę gramatyczną (czasowniki w czasie przyszłym, czasowniki w trybie przypuszczają-
cym, przymiotniki w stopniu wyższym, wyrażenia przyimkowe). Reguła ta bądź forma
musi już być przez słuchaczy dobrze przyswojona i utrwalona. Dyktando wybranych
form i reguł jest trudnym ćwiczeniem (dla słuchaczy zaawansowanych), ale jednocze-
śnie bardzo pożytecznym. Mobilizuje bowiem uczniów do wysiłku, do skoncentrowania
uwagi na określonym problemie. Pozwala także na wyrobienie spostrzegawczości orto-
graficznej, gramatycznej i skuteczne utrwalenie reguł poprawnej pisowni5.

W trakcie ćwiczeń z  d y k t a n d e m  t w ó r c z y m  uczniowie, indywidualnie
bądź zespołowo, układają, przekształcają lub uzupełniają tekst dyktanda. Istnieje
wiele wariantów dyktanda twórczego, a wśród nich na uwagę zasługują przede
wszystkim: ćwiczenia, polegające na zmianie formy gramatycznej, na przykład
czasu teraźniejszego na przyszły, trybu oznajmującego na tryb rozkazujący; reda-
gowanie tekstów na określony temat (np. o jesieni w parku, zakupach w sklepie
spożywczym, o tradycjach bożonarodzeniowych, wróżbach andrzejkowych, hero-
sach mitologicznych); redagowanie tekstów, uwzględniających wskazane przez
nauczyciela wyrazy, zawierające określoną trudność ortograficzną6 i/lub pogrupo-
wane tematycznie (np. mróz, śnieżyca, lód, zawierucha, wicher; niebie, gwiazdy,
księżyca, chmurami, obłokach, słońcu, horyzontem7; mikołajki, andrzejki, Nowy Rok,
święta Bożego Narodzenia); układanie tekstów do podanego tytułu (np. Wycieczka
                                                          

4 E. Polański: Dydaktyka…, s. 61–62.
5 J. Malendowicz, K. Wajda: Pisanie z pamięci i ze słuchu w szkole podstawowej. Warszawa 1969, s. 21.
6 E. Polański: Dydaktyka…, s. 62.
7 Słuchaczom zaawansowanym (C1, C2) można podać wyrazy zarówno w formach podstawowych –

mianownik, bezokolicznik (wersja łatwiejsza), jak i w różnych formach fleksyjnych (wersja trudniejsza).
W układanym przez uczniów tekście dyktanda muszą zostać użyte w podanych formach.
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w góry, Jesienna plucha, W zoo, Wiosna w ogrodzie botanicznym), wstępu (np.: Och!
Jakiż jestem zmęczony. Miałem bardzo ciężki dzień; Zarówno dorośli, jak i dzieci wie-
dzą, że wieczór wigilijny ma czarodziejską, cudowną moc, która sprawia, że wszyst-
ko wówczas zdarzyć się może, że marzenia stają się rzeczywistością, że na świecie
dzieją się dziwy; Niestety. Dzisiaj trzynasty dzień miesiąca, na dodatek piątek…; To
już jutro ten ważny dzień. Nie mogę się doczekać nadchodzących zmian…; Muzyka
to moja pasja. Interesuję się nią od dawna. Wiem o niej wszystko) bądź puenty (np.
Piotr wyszedł chyłkiem ze swego laboratorium. Owiany chłodem grudniowej nocy
niespodziewanie dla siebie samego postanowił porzucić dotychczasowy fach i zostać
kucharzem lub cukiernikiem; Dzisiaj jest przecież prima aprilis i kłamać każdy mo-
że. Nawet powinien, żeby tradycji stało się zadość; Tu nastąpi koniec mojej wędrów-
ki. Nie trwała ona dłużej niż godzinę. Była to wielka podróż palcem po mapie); re-
dagowanie teksów, które muszą być określoną formą wypowiedzi – baśnią, opisem
przeżyć wewnętrznych, opisem miejsca, charakterystyką, opowiadaniem z dialo-
giem, reklamą wskazanego produktu czy na przykład słownika ortograficznego.

D y k t a n d o  c z ę ś c i o w e  z  l u k a m i  trwa około 10–15 minut. Lektor wybiera
lub pisze tekst zawierający ortogramy motywowane właśnie utrwalaną regułą orto-
graficzną, pamiętając, by cały tekst nie był dłuższy niż dwa akapity. Następnie przepi-
suje tekst, eliminując z niego, w zależności od potrzeb, litery bądź wyrazy. Luki po-
wstałe w tych miejscach muszą mieć jednakową długość tak, by uczeń, pracując z tek-
stem, nie sugerował się ich wielkością. Luki powinny także zostać podkreślone, by były
dobrze widoczne. Powinno się unikać dwóch luk obok siebie, dlatego tego typu dyktan-
da nie zastosujemy przy wprowadzaniu reguł z zakresu pisowni łącznej i rozłącznej.
Nauczyciel musi przygotować dla każdego ucznia w grupie czytelne kopie tekstu z du-
żymi interliniami i dużą czcionką. W trakcie pierwszego czytania dyktanda uczniowie
nie uzupełniają luk, jedynie śledzą tekst wzrokiem. Dyktando jest uzupełniane do-
piero w trakcie czytania właściwego (drugiego). Ten typ dyktanda ma dwie główne
zalety: przeprowadza się je i poprawia bardzo szybko; pozwala ono również na
sprawdzenie, w jakim stopniu słuchacze już opanowali wybrane ortogramy (poziom
A1, A2, B1) i/lub reguły ortograficzne (poziom B2, C1, C2). Dyktando to może być
wykorzystane na zajęciach utrwalających wprowadzany materiał ortograficzny, na
przykład w ogniwie końcowym, ale może też pełnić funkcję dyktanda-sprawdzianu.

Dyktowanie coraz dłuższych zdań jest zarówno ćwiczeniem ortograficznym, jak
i ćwiczeniem w zapamiętywaniu. W d y k t a n d z i e  c i ą g ł y m  z  c o r a z  d ł u ż -
s z y m i  z d a n i a m i  powinny znaleźć się tylko znane słuchaczom struktury i
słowa. Ponieważ trudno jest znaleźć autentyczne teksty, w których występują
zdania coraz dłuższe, lektor musi sam je przygotować. Powinien napisać tekst
zawierający jedną serię zdań (dla grupy mniej zaawansowanej) lub dwie serie
zdań (dla poziomu zaawansowanego – C1, C2). Jedna seria powinna zawierać od
trzech do pięciu zdań. Po podyktowaniu ostatniego – najdłuższego zdania pierw-
szej serii nauczyciel znów dyktuje zdanie krótkie, a potem zdania coraz dłuższe.
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Każde zdanie, bez względu na jego długość, nauczyciel czyta tylko raz. Pomiędzy
zdaniami robi pauzy adekwatne do ich długości tak, by uczniowie bez pośpiechu
mogli zapisać każde zdanie. Ważna w tym dyktandzie będzie zarówno popraw-
ność zapisu, jak i umiejętność zapamiętania oraz odtworzenia całego zdania.
W przypadku tego dyktanda nie stosujemy czytania kontrolnego, umożliwiającego
uczniom dokonania ostatnich korekt w całym zapisanym już tekście. Ten typ ćwi-
czenia, oprócz doskonalenia umiejętności poprawnego zapisu, dobrze przygoto-
wuje uczniów do robienia notatek, np. z pogadanek, prelekcji, wykładów.

By przeprowadzić d y k t a n d o  g r a m a t y c z n e , lektor musi przygotować tekst
składający się z dwóch, trzech akapitów. Jeśli zachodzi taka konieczność, przed
przystąpieniem do pracy nauczyciel objaśnia uczniom trudne słowa lub nawet zapi-
suje niektóre z nich na tablicy (np. występującą w tekście nazwę własną: Pszczyna).
Uczniowie powinni zostać podzieleni na trzyosobowe zespoły lub pary siedzące
koło siebie. Najpierw lektor czyta tekst z normalną prędkością, a uczniowie tylko
słuchają. Drugie czytanie przebiega wolniej, ale nie jest ono typowym dyktowaniem.
W trakcie tego czytania uczniowie za pomocą wybranych przez siebie technik
(skróty, rysunki, fragmenty zdań) notują najwięcej, jak potrafią. Wcześniej, przed
pierwszym czytaniem lub tuż po nim, powinni w zespołach umówić się co do spo-
sobu sporządzania notatek, tzn. czy wszyscy notują wszystko, czy każdy tylko frag-
ment, w jakiej kolejności itp. Po przeczytaniu przez nauczyciela całego tekstu
i sporządzeniu notatek przez uczniów następuje praca w wyznaczonych zespołach.
Uczniowie starają się zrekonstruować oryginalny tekst na podstawie swoich notatek
i tego, co zapamiętali, kładąc nacisk na gramatykę (poprawność zdań) i pisownię.

W przypadku d y k t a n d a  g r a m a t y c z n e g o  z  r e k o n s t r u k c j ą  c z ę -
ś c i o w ą  słuchacze jedynie uzupełniają przygotowaną przez lektora matrycę tekstu,
w którym zostały pominięte znaczne fragmenty (litery, sylaby, wyrazy, grupy wyrazów).
By ułatwić uczniom pracę, można podkreśleniem zaznaczyć miejsca, w których opusz-
czono elementy tekstu, a przede wszystkim należy zaznaczyć ukośnikiem ich koniec. To
dyktando nadaje się przede wszystkim dla poziomu podstawowego. Słuchacze o więk-
szych kompetencjach (poziom C1, C2) mogą już pisać d y k t a n d o  g r a m a t y c z -
n e  z  r e k o n s t r u k c j ą  c a ł k o w i t ą . Polega ono na odtworzeniu w całości usły-
szanego tekstu po jedno- lub dwukrotnym przeczytaniu go przez lektora. Chodzi
o to, by tekst zapisany przez uczniów był jak najbardziej zbliżony do oryginału.

Faza końcowa pracy z obu dyktandami polega na porównaniu poszczególnych wersji
(oryginału i rekonstrukcji), ich analizie i poprawie. Wskazane jest przedstawienie
uczniom oryginalnego tekstu bądź w postaci foliogramu, bądź kopii dla wszystkich.
Ponieważ ćwiczenie to wymaga czasu, należy odpowiednio zaplanować zajęcia, aby nie
przerwać ćwiczenia w połowie. Ostatnią część (analizę i poprawę) można przenieść na
następne zajęcia.

W przypadku obu typów dyktanda gramatycznego kładzie się nacisk nie tylko na
poprawność ortograficzną i interpunkcyjną, ale i gramatyczną, a przy okazji ćwiczy
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się pamięć i umiejętność pracy w zespole. Dyktanda te pomagają także w organiza-
cji czasu, uczą notowania i korzystania z własnych notatek8.

D y k t a n d o  o b r a z k o w e  szczególnie nadaje się do pracy z uczącymi się języ-
ka polskiego dziećmi. Polega na narysowaniu usłyszanego tekstu, a następnie odtwo-
rzeniu go w wersji pisemnej. Lektor najpierw czyta krótki tekst (najlepiej opis przed-
miotu, osoby, zwierzęcia, pomieszczenia lub krajobrazu), a uczniowie słuchają, starając
się to sobie wyobrazić. Przy drugim dyktowaniu rysują wymieniane elementy w odpo-
wiednich miejscach. Uczniowie mogą samodzielnie narysować cały obrazek lub tylko
uzupełnić wcześniej przygotowany rysunek konturowy, w którym pominięto niektóre
elementy i który dodatkowo wymaga odpowiedniego pokolorowania. Lektor może
wykorzystać gotowe kolorowanki, które powiela dla wszystkich uczniów i do któ-
rych układa odpowiedni tekst. Uczniowie po narysowaniu porównują swoje obrazki,
ewentualnie dokonują na nich korekt. Nauczyciel może pokazać grupie oryginał
ilustracji. Dalszym krokiem jest pisemne odtworzenie tekstu dyktanda przez uczniów
pracujących samodzielnie lub w parach. Dyktando obrazkowe ma wiele zalet: wymaga
od uczniów aktywnego słuchania, uruchamia ich wyobraźnię, wymaga współpracy przy
ustalaniu ostatecznej wersji, wreszcie uzmysławia uczniom korelację, jaka zachodzi
między obrazem a tekstem – zarówno mówionym, jak i pisanym.

To ćwiczenie stanowi dużą pomoc dla wzrokowców. Jest też znakomitym uzupeł-
nieniem opisu, gdzie umiejętność wizualizacji jest niezmiernie ważna9.

Ciekawą formą pisania ze słuchu jest d y k t a n d o  w  1 0  p u n k t a c h 10. Można
je wykorzystywać przede wszystkim w trakcie zajęć z jednym uczniem. Dyktowany
tekst jest krótki, obejmuje trzy, cztery zdania. Zdania, które będą dyktowane, lektor
wybiera z tekstów znanych słuchaczowi albo sam je układa. Jeżeli tekst pochodzi
z książki, nauczyciel podkreśla w niej dyktowane zdania, jeżeli natomiast sam przy-
gotowuje dyktando, powinien przygotować dla ucznia kartkę z poprawnie i czytelnie
zapisanymi zdaniami, które będą podstawą ćwiczenia. Dyktando to przebiega zgod-
nie z ustalonym schematem – w dziesięciu punktach: 1. Lektor czyta na głos pierw-
sze zdanie. 2. Po przeczytaniu przez lektora zdania uczeń powtarza je i omawia
pisownię każdego wyrazu (podaje odpowiednie reguły). 3. Uczeń zapisuje zdanie
(podobnie postępuje z następnymi zdaniami). 4. Uczeń samodzielnie sprawdza cały
zapisany tekst. 5. Lektor sprawdza zapisany tekst dyktanda. Jeżeli znajdzie w nim
błędy, podaje uczniowi tylko ich liczbę (np. Popełniłeś w zapisanym tekście trzy
błędy). 6. Uczeń, pracując ze słownikiem ortograficznym, ponownie sprawdza tekst.
7. Poprawione przez ucznia dyktando po raz kolejny sprawdza nauczyciel. Jeżeli
                                                          

8 A. Seretny, E. Lipińska: ABC metodyki…, s. 70–72.
9 Tamże, s. 72.
10 Dyktando w 10 punktach opracowała prof. Marta Bogdanowicz. Autorka niniejszego artykułu zmo-

dyfikowała propozycję M. Bogdanowicz, zmieniając przede wszystkim punkt 9. i wprowadzając dodat-
kową korektę dyktanda przez nauczyciela. Por. M. Bogdanowicz, A. Adryjanek: Uczeń z dysleksją
w szkole…, s. 207–208.
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w dyktandzie nadal są błędy, pokazuje uczniowi tekst, z którego dyktował zdania. 8.
Uczeń porównuje zapisany przez siebie tekst z wzorem i ostatecznie poprawia błędy.
9. Lektor raz jeszcze sprawdza tekst i jeżeli nadal są w nim błędy, poprawia je: przekre-
śla na krzyż, zakleja lub zamalowuje korektorem wyraz źle zapisany i wpisuje całe sło-
wo w poprawnej formie. 10. Uczeń opracowuje błędnie zapisane wyrazy (np. podaje
reguły pisowni, dopisuje wyrazy pokrewne, odmienia wyrazy, buduje z nimi zdania,
rysuje wizualizacje).

Odmianą dyktanda-sprawdzianu jest d y k t a n d o  z a p o b i e g a w c z o - s p r a w -
d z a j ą c e , angażujące pamięć długotrwałą. Uczniowie (bez względu na poziom
zaawansowania) piszą ze słuchu tekst, z którym zapoznali się wcześniej, na przykład
tekst, który uzupełniali brakującymi ortogramami; ćwiczenie, które rozwiązywali
i które zostało potem sprawdzone, omówione oraz poprawione; ułożone przez nich
na wcześniejszych zajęciach dyktando twórcze. Słuchacze mieli więc możliwość zapo-
znać się z pisownią ortogramów, pojawiających się w tekście, utrwalić ją poprzez kilka-
krotne czytanie tekstu, jego pisanie czy też przepisywanie. W trakcie dyktanda zapobie-
gawczo-sprawdzającego uczniowie muszą zatem wykazać się trwałością zapamiętywa-
nia tekstu, który był przedmiotem wcześniejszych ćwiczeń11.

W sposób szczególny wiązanie teorii z praktyką uwzględnia p i s a n i e  z  k o -
m e n t o w a n i e m . Ten typ dyktanda kształci rozumowanie oraz umiejętność świa-
domego i celowego odwoływania się do reguł ortograficznych. Uczniowie najpierw
zapisują dyktowany tekst, a następnie po kolei, na przykład tak, jak siedzą w ław-
kach, ustnie wyjaśniają pisownię tych wyrazów, w których pojawia się problem
ortograficzny. W grupach zaawansowanych komentarz, przywołanie reguły ortogra-
ficznej, może także przyjąć formę pisemną. Pod zapisanym dyktandem uczniowie
wyjaśniają wówczas pisownię ortogramów wskazanych przez lektora (nauczyciel dyk-
tuje te wyrazy po zakończeniu części zasadniczej ćwiczenia, a uczniowie podkreślają je
w już zapisanym tekście). Mogą też wyjaśniać pisownię wyrazów trudnych w poszcze-
gólnych zdaniach tekstu. Wówczas dyktando musi liczyć tyle zdań, ilu jest słuchaczy na
zajęciach. Każdy słuchacz komentuje wtedy pisownię wszystkich wyrazów w jednym
zdaniu dyktanda. Ten typ dyktanda wymaga dobrej znajomości reguł ortograficznych
oraz wiadomości z gramatyki. Pisanie z komentowaniem może pełnić funkcję ćwicze-
nia wprowadzającego lub utrwalającego nowo poznane reguły12.

Przyk łady dyktand13

1. Dyktando częściowe z lukami.
Dyktando z lukami literowymi:

                                                          
11 E. Polański: Dydaktyka…, s. 63.
12 J. Malendowicz, K. Wajda: Pisanie z pamięci i ze słuchu…, s. 15.
13 Dyktanda przykładowe ułożyła autorka tekstu.



DANUTA KRZYŻYK: ĆWICZENIA ORTOGRAFICZNE DLA OBCOKRAJOWCÓW… 69

Ż…łw na space…e
Rano wyszedł ż…łw na kr…tki spacer. Chciał dojść do pobliskiej st…dni. Niestety, w poło-

wie drogi zastał go wiecz…r. Biedny ż…łw m…siał przenocować na ście…ce. Na dr…gi dzień
nie dokończył już spaceru. Zmęczony wr…cił do domu dopiero p…źnym wieczorem.

Dyktando po uzupełnieniu luk literowych:

Żółw na spacerze
Rano wyszedł żółw na krótki spacer. Chciał dojść do pobliskiej studni. Niestety, w połowie

drogi zastał go wieczór. Biedny żółw musiał przenocować na ścieżce. Na drugi dzień nie dokoń-
czył już spaceru. Zmęczony wrócił do domu dopiero późnym wieczorem.

2. Dyktando z lukami wyrazowymi.

Niezawodny kalendarz
Kalendarz to na pewno najwierniejszy . . . . . . . czasu. Na darmo by szukać lepszego. Nigdy

nie czuje się . . . . . . . swoimi obowiązkami. Zachowuje się jak posłuszny . . . . . . ., który . . . . . . .
ładu i dba, by w jego królestwie nigdy nie zapanował chaos, by nikt nie zakłócił panującego . . . .
. . . Spadające z kalendarza kartki precyzyjnie . . . . . . . kolejne dni. Każda kartka jest . . . . . . .,
jedyna w swoim rodzaju. Jedne obwieszczają jakieś niezwykłe . . . . . . ., inne świąteczny lub
powszedni czas. Kalendarz pilnuje, aby o odpowiedniej . . . . . . . przyszły wszystkie pory roku,
by . . . . . . . z nich się nie spóźniła, nie . . . . . . . swoich sióstr ani też nie została w tyle. Kalendarz
pamięta . . . . . . . o wszystkich . . . . . . . i małych uroczystościach. Przypomina o . . . . . . . i mikołajkach,
o urodzinach i imieninach bliskich nam osób. Wie, kiedy są święta Bożego Narodzenia, a kiedy Wiel-
kanoc. Wyznacza nam czas . . . . . . . pracy i odpoczynku. Dba, byśmy nie zmarnowali . . . . . . . dnia,
mądrze . . . . . . . każdą chwilkę. Kalendarz to ważny i . . . . . . . druh czasu. Nie wszyscy jednak go lu-
bią, nie wszyscy doceniają jego codzienny trud. . . . . . . . się złoszczą, że jest zbyt gorliwy, że nigdy nie
odpoczywa, że nawet na sekundę nie opóźnia swego odwiecznego rytmu. Inni znów . . . . . . ., że kalen-
darz zbyt często pokazuje pechowe piątki . . . . . . ., zbyt rzadko natomiast niedziele i święta, że jest
okrutnym ciemięzcą ludzi. Każdy jednak rad nierad musi się . . . . . . . jego . . . . . . ., uznać, że czasu nie
da się . . . . . . ., a bez kalendarza w ogóle nie . . . . . . .żyć.

Tekst po uzupełnieniu luk wyrazowych:

Niezawodny kalendarz
Kalendarz to na pewno najwierniejszy rycerz czasu. Na darmo by szukać lepszego. Nigdy nie

czuje się znużony swoimi obowiązkami. Zachowuje się jak posłuszny strażnik, który strzeże ła-
du i dba, by w jego królestwie nigdy nie zapanował chaos, by nikt nie zakłócił panującego po-
rządku. Spadające z kalendarza kartki precyzyjnie odmierzają kolejne dni. Każda kartka jest nie-
powtarzalna, jedyna w swoim rodzaju. Jedne obwieszczają jakieś niezwykłe wydarzenia, inne
świąteczny lub powszedni czas. Kalendarz pilnuje, aby o odpowiedniej porze przyszły wszystkie
pory roku, by żadna z nich się nie spóźniła, nie wyprzedziła swoich sióstr ani też nie została
w tyle. Kalendarz pamięta również o wszystkich dużych i małych uroczystościach. Przypomina
o andrzejkach i mikołajkach, o urodzinach i imieninach bliskich nam osób. Wie, kiedy są święta
Bożego Narodzenia, a kiedy Wielkanoc. Wyznacza nam czas wytężonej pracy i odpoczynku.
Dba, byśmy nie zmarnowali żadnego dnia, mądrze wykorzystali każdą chwilkę. Kalendarz to
ważny i pożyteczny druh czasu. Nie wszyscy jednak go lubią, nie wszyscy doceniają jego co-
dzienny trud. Niektórzy się złoszczą, że jest zbyt gorliwy, że nigdy nie odpoczywa, że nawet na
sekundę nie opóźnia swego odwiecznego rytmu. Inni znów narzekają, że kalendarz zbyt często
pokazuje pechowe piątki trzynastego, zbyt rzadko natomiast niedziele i święta, że jest okrutnym
ciemięzcą ludzi. Każdy jednak rad nierad musi się podporządkować jego rządom, uznać, że cza-
su nie da się przechytrzyć, a bez kalendarza w ogóle nie można żyć.
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3. Dyktando ciągłe z coraz dłuższymi zdaniami

Nadciąga burza.
W oddali słychać już grzmoty.
Niebo zasnuło się ciemnogranatowymi chmurami.
Gwałtowne podmuchy chłodnego wiatru zrywają liście z drzew.

4. Dyktando gramatyczne z rekonstrukcją częściową

____/krę______/dróżce/_________/zagaj___/nie/na/__________pokłóciły się/o/________/  dżdż
_____/dwa/wy______,/niepozorne/________/.Pta___/od/ra_________/___________burczało w/____
___kich/________/i/_____/z/nich/miał/prze________/ocho____/na/_______/nie/la___/_____sek.

Krako_______/ opowieści/
_____/to? /C_____/ to/ za /_____dziwny/ ______/ u______/ takie /dzikie/ _____/i /______le,/

wszczyna/ taki/________?/ ______ny/ w/ o______ / ______ / __dak/ beztrosko/ ______/na/
dr________/ koniku/ po/ krako______/ _______ch,/ _______/i/______, /a/ także/ w/ p________/
prze______/ Rynek/_______/. Wszędzie/ jest/______/ ______no,/ wszędzie/
________/za_______/. Przed/ _______lą/ _______/t______/ nog___/ i/ ____proszył/
_____ko/_________/ gołębi./ ________e/ pta____/ _____niły/ się/ na/ da______/ okolicznych/
________/i /_________ / ba________,/ nieco/ trwo_____,/ obser_____/po________/ tego/
________ga./ Właśnie/ za________/się/ on/ w/ _____/kroku/ i /swo_____/ po_____/
______/wygra____/ ________kiemu/ s________,/ wy_______/ mu /jego/ _______/ prze_____.
/_________, /że /nikogo/ ______/nie /______ka – /ani /_______,/ an/ na______/p_________/
________./ Oho!/ Nasz/ ________/ za________/ krako____/ kwiaciarki. /B______/ wa_______/
_______biegł/ do /ich /p_______/ stra________./ S______/ teraz/ gro______/ miny, /________/
s______/ ______ką/ br_____./ Na /p____/jednak/ d______/ się/ i /t_____,/ po_______,/
_____suje,/ roz_____/ niczym/ ________/swoje/ ra_______,/ wy_____/ _____wą./ _____adna/
k_________/ nie/ ________/się/ go./ W______/ wesoło / ______ą./ Cieszą/ się,/
_______/o_____/ je/ krako____/ _________,/ że/ tra_______/ stało/ ______/ ______adość./

Tekst dyktanda po rekonstrukcji:

Na krętej dróżce nieopodal brzozowego zagajnika nie na żarty pokłóciły się o tłustą dżdżow-
nicę dwa wygłodzone, niepozorne wróble. Ptaszkom od rana przeraźliwie burczało w malutkich
brzuszkach i każdy z nich miał przemożną ochotę na ten nie lada kąsek.

Krakowskie opowieści
Któż to? Cóż to za przedziwny stwór urządza takie dzikie harce i swawole, wszczyna taki

harmider? Ubrany w orientalny strój cudak beztrosko hasa na drewnianym koniku po krakow-
skich uliczkach, wzdłuż i wszerz, a także w poprzek przemierza Rynek Główny. Wszędzie jest
go pełno, wszędzie wprowadza zamieszanie. Przed chwilą znienacka tupnął nogą i rozproszył
stadko szaroburych gołębi. Wystraszone ptaki schroniły się na dachach okolicznych kamienic
i stamtąd bacznie, nieco trwożliwie, obserwują poczynania tego dziwoląga. Właśnie zatrzymał
się on w pół kroku i swoją pozłacaną buławą wygraża wawelskiemu smokowi, wypomina mu je-
go niechlubną przeszłość. Wykrzykuje, że nikogo się nie lęka – ani smoka, ani nawet podstęp-
nych Tatarów. Oho! Nasz bohater zauważył krakowskie kwiaciarki. Bez wahania podbiegł do
ich pachnących straganów. Stroi teraz groźne miny, potrząsa swoją rzadką bródką. Na próżno
jednak dwoi się i troi, pohukuje, hałasuje, rozpościera niczym nietoperz swoje ramiona, wyma-
chuje buławą. Żadna kwiaciarka nie boi się go. Wszystkie wesoło chichoczą. Cieszą się, że od-
wiedził je krakowski lajkonik, że tradycji stało się zadość.
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