Dyktando 2013
Już marzec. Wkrótce przyjdzie wiosna. Coraz więcej czasu spędzamy na świeżym powietrzu,
ciesząc się ze słońca. Kwitną pierwsze wiosenne kwiaty: przebiśniegi, śnieżyce, krokusy,
przylaszczki i pierwiosnki. Nabrzmiewają pąki liściowe brzóz i modrzewi. Z dalekiej
wędrówki powróciły do nas: kukułka, dudek, jaskółka, skowronek. Przed nami ważne
wydarzenie w życiu trzecioklasisty. Pierwszy poważny egzamin. Test niełatwy, do którego
należy się dobrze przyłożyć i przygotować. Nie powinniśmy narzekać na uciążliwe ćwiczenia.
Ciężka praca przyniesie oczekiwane korzyści.

Dyktando 2014
Dziś Grzegorz bawi się w kucharza. Ugotował na obiad barszcz z grzybkami oraz pierożki
z mięsem. Przyrządził także surówkę z marchewki, rzepy i jabłka. Na deser poda herbatniki
i świeże truskawki ze śmietaną. Honoratka również nie próżnuje. Nakryła stół żółtym,
haftowanym obrusem. Ustawiła talerze, a obok nich położyła sztućce. Do wazonu wstawiła
bukiet z różnokolorowych kwiatów. Wkrótce rodzice wrócą z pracy i cała rodzina zasiądzie
do wspólnego obiadu.

Dyktando 2015
Hania i Krzyś są rodzeństwem. Dziewczynka ma dziesięć lat, a chłopiec jest od niej
o trzy lata młodszy. Hania ma dużo książek. Są wśród nich utwory historyczne, przygodowe
oraz baśnie o wróżkach i królewnach. W pokoju Hani są także różne rośliny doniczkowe. Na
parapecie stoją kaktusy, fiołki alpejskie i piękna hoja. Z regałów zwisają liście zieloniutkiej
paproci. Na stole stoi bukiet herbacianych róż. Na półkach ułożone są równo przybory
szkolne. Hania często sprząta, ściera kurze i trzepie dywanik. W pokoju Krzysia panuje
bałagan i chaos. Chłopiec nie dba o porządek, ponieważ więcej uwagi poświęca hodowli
zwierząt. W akwarium pływają różnokolorowe rybki: molinezje, brzanki i gupiki. Na biurku
siedzi żółw z chomikiem, po ścianach chodzą żuczki, a pod łóżkiem drepcze jeż. Na próżno
Hania próbuje namówić brata, aby odkurzał swój pokój.

Dyktando 2016
W krainie baśni
Znam pewną baśń o królewskiej córce, Barbarce, która zawsze była smutna. Próbowano ją
rozśmieszyć, ale na próżno. Za radą wróżki król Henryk ufundował dużą nagrodę dla tego,
kto rozweseli Barbarkę. Po bezdrożach, górach i równinach rozeszła się wieść o kłopotach
króla Henryka.
Szybko pojawili się ludzie, którzy zamierzali rozweselić królewnę. Byli wśród nich kupcy,
rzemieślnicy i rycerze. Przybył także kuglarz Grzegorz z płócienną torbą i hałaśliwymi,
tresowanymi zwierzętami. Wielobarwne papugi, sójki i przepiórki śpiewały solo i chórem.
Żółw tańczył na wąziutkiej półce. Sam Grzegorz przedstawił kilka nietypowych sztuczek.
Wkładał róże do kapelusza, a wyjmował wiewiórkę robiącą na drutach różowy szal
z włóczki.
Kuglarz nic nie wskórał i wrzucono go do lochów. Wtedy do królewny przyjechał
piosenkarz disco polo i nareszcie się uśmiechnęła. Została żoną króla dyskotek i żyli długo
i szczęśliwie.

Dyktando 2017
Po brzydkiej zimie zakrólowała w Polsce wiosna i hojnie obdarzyła świat. Szybko zza
morza wróciły jaskółki. Gorące słońce obudziło mrówki, chrząszcze i żuczki. Hipolit
przystrzygł krzewy bukszpanów i tui, rozciągnął wzdłuż prętów pnącza róż. O świcie wodą
z węża nawilżał grządki. Latem ogród odurzony światłem słońca zwabiał pszczoły, trzmiele
i ważki, a gospodarzowi oddawał swoje dary: lśniące renklody, dojrzałe jeżyny i świeże
ogórki. W sierpniu nasz bohater wyruszył na północ Polski. W Kołobrzegu pracował
w smażalni ryb. Nie nadążali z wujem z przyrządzaniem potraw dla turystów, którzy
pochodzili głównie z Holandii i Niemiec. Jesienią pasją Hipolita stało się grzybobranie.
Śnieżną zimą o zmierzchu czytał córce pouczającą bajkę ,,Czerwony Kapturek” Hanny
Januszewskiej.

