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Instrukcja dla osoby czytającej dyktando 

Szanowni Państwo! 

1. Tekst należy przeczytać trzykrotnie: 
a) pierwszy raz – w całości 
b) drugi raz wolniej, dyktując po jednym zdaniu 

 zdania wielokrotnie złożone należy podzielić na mniejsze, logiczne 
części, zgodnie z interpunkcją 

 znaki interpunkcyjne mogą być sygnalizowane jedynie przez 
intonację a nie nazywane 

 bardziej rozbudowane zdania można przeczytać ponownie 
c)  trzeci raz – znów w całości. 

2. Łączny czas dyktanda (kodowanie, pisanie dyktanda i oddanie pracy) nie 
może przekroczyć 45 min. 

3. Udział w Konkursie ma być dla uczniów przede wszystkim okazją do 
rozwijania zainteresowań humanistycznych i dociekliwości poznawczej: 
językowej i historycznej, dlatego zadbajmy o spokój i tonujmy rywalizację. 

 

Dziękujemy! 
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Tekst dyktanda dla uczniów SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

 

Narodziny sportu w II Rzeczpospolitej 

    

Czy w dzisiejszych czasach naszą dumą narodową nie są polscy 

sportowcy? Na pewno są. 

Przypomnijmy, że w okresie międzywojennym warunki rozwoju sportu 

były nie najłatwiejsze, bo państwo rodziło się na nowo. O dążeniu do szybkiego 

wyrównywania światowego poziomu świadczy fakt, że na półtora miesiąca 

przed odzyskaniem niepodległości w Warszawie doszło do zjazdu polskich 

organizacji sportowych. Regularne uprawianie sportu stało się bardzo 

popularne. W propagowanie kultury fizycznej angażował się Józef Piłsudski. 

Późniejszy Naczelnik Państwa patronował wielu sportowym inicjatywom. 

Punktem honoru stało się nade wszystko wychowanie młodzieży  

w duchu patriotycznym. Zawody sportowe z okazji rocznic narodowych weszły 

więc na stałe do kalendarza ważnych wydarzeń. Najprężniej  

w II Rzeczpospolitej rozwinęła się piłka nożna. Na futbolowe sukcesy  

biało-czerwonych trzeba było jednakże poczekać. Nie najgorzej za to radzili 

sobie lekkoatleci. W 1928 roku bohaterką narodową stała się Halina 

Konopacka. Na Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie zdobyła złoty medal  

w rzucie dyskiem. Nie od rzeczy byłoby wspomnieć także o złotym krążku dla 

poety Kazimierza Wierzyńskiego za cykl wierszy pod tytułem „Laur olimpijski”. 

Do 1939 roku „Mazurka Dąbrowskiego” na letnich igrzyskach usłyszeli jeszcze 

Janusz Kusociński za bieg na dystansie 10 kilometrów i Stanisława 

Walasiewiczówna — najszybsza biegaczka na 100 metrów.  

Kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, sportowcy walczyli dalej, ale nie  

o medale, lecz o Ojczyznę. 


