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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 

 każde zdanie wielokrotnie złożone należy podzielić na mniejsze, 
logiczne części, zgodnie z interpunkcją, a następnie przeczytać to 
zdanie jeszcze raz w całości 

 znaki interpunkcyjne mogą być sygnalizowane jedynie przez 
intonację, a nie nazywane 

c) trzeci raz – znów w całości. 
2. Łączny czas dyktanda (kodowanie, pisanie dyktanda i oddanie pracy) nie 

może przekroczyć 45 minut. 
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 emocje. 

 

Dziękujemy! 
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Tekst dyktanda dla uczniów klas IV-VI  
szkoły podstawowej  

 

Narodowy kurhan pamięci 

W II Rzeczpospolitej odżyła na nowo prastara tradycja budowania kopców. 

Ideę tę podjęli legioniści Piłsudskiego. Uznali, że pomnik „trwalszy nad granit  

i spiż” należy się Marszałkowi, bo to dzięki niemu Polska zmartwychwstała.  

6 sierpnia 1934 roku, w dwudziestolecie wymarszu z krakowskich Oleandrów  

I Kompanii Kadrowej, odbyła się uroczystość założenia fundamentu pod kopiec, 

który usytuowano na wzgórzu Sowiniec w Lesie Wolskim nieopodal Krakowa. Z tej 

okazji wypuszczono 20 tysięcy gołębi pocztowych obwieszczających całej Polsce 

rozpoczęcie niezwykłego przedsięwzięcia. Spośród nich pierwszy niósł depeszę 

hołdowniczą do samego Belwederu.  

Sypanie kopca stało się swoistym patriotycznym rytuałem. Niemalże od razu 

zewsząd zaczęły przybywać rzesze ochotników. Niejeden skorzystał z darmowego 

przejazdu specjalnym pociągiem. Każdy pragnął wwieźć na górę choćby taczkę 

ziemi. Ponadto z Polski i z zagranicy przywożono ziemię drogą Polakom, przede 

wszystkim pochodzącą z miejsc walk o wolność od czasów insurekcji 

kościuszkowskiej do czasów wojny polsko-bolszewickiej. W 1937 roku stożek 

kopca zwieńczono masztem i granitową płytą z wyrzeźbionym legionowym 

krzyżem. 

Kopiec ocalał z pożogi II wojny światowej, chociaż gubernator Hans Frank 

zamierzał go zrównać z ziemią. Niechętne Piłsudskiemu władze PRL-u 

doprowadziły do kompletnej dewastacji budowli. Mimo gróźb rządzących Polacy 

po kryjomu próbowali powstrzymać zniszczenia. Dopiero w wolnej Polsce kopiec 

został odrestaurowany dzięki staraniom Komitetu Opieki nad Kopcem Piłsudskiego. 

U podnóża kurhanu z czcią złożono ziemię przesiąkniętą krwią ofiar hitlerowców  

i komunistów. 

Kopiec Niepodległości imienia Józefa Piłsudskiego, nazywany też Mogiłą 

Mogił, góruje dziś dumnie nad Krakowem jako symbol niezawisłej Polski. 

 


