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Mali bohaterowie u prezydenta 
 

W styczniu bieżącego roku w Pałacu Prezydenckim przy Krakowskim 
Przedmieściu w Warszawie odbyła się niezwykła uroczystość. Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wraz z małżonką spotkali się              
z dwanaściorgiem dzieci, które w niebezpiecznych sytuacjach wykazały się 
niepospolitą trzeźwością umysłu. Do małych bohaterów tak mówił prezydent: 
„Dokonaliście dwóch rzeczy, które nie zawsze idą w parze: aktu odwagi                       
i dobrego uczynku”. 
Wśród dwunastu bohaterów był  Damian, który uratował całą rodzinę przed 
zaczadzeniem. W nocy z 25 na 26 stycznia 2009 r. chłopca obudził  hałas 
dobiegający z korytarza. Wstał, by zobaczyć, co się stało i natknął się na swoją 
omdlałą mamę. Zorientował się też, że tata leży nieprzytomny w łóżku. 
Natychmiast zawiadomił pogotowie ratunkowe.                
Gdyby nie ośmioletni Damian, jego rodzina prawdopodobnie spłonęłaby                      
w pożarze. Chłopiec sam zaczął gasić ogień i zawiadomił policję.                              
Z kolei czwórka dzieci z okolic Kunowa uratowała życie motorowerzyście, 
który zjechawszy na polną drogę, przewrócił się. Wracające ze sklepu dzieci 
zauważyły wypadek i pojechały rowerami w stronę poszkodowanego. 
Mężczyzna miał poważne obrażenia głowy. Trzynastolatka ułożyła go  
w bezpiecznej pozycji, usiłowała z nim rozmawiać, ale był nieprzytomny. 
Wezwała także pogotowie i policję. Zdaniem funkcjonariuszy, gdyby dzieci się 
wystraszyły i nie pomogły rannemu tuż po wypadku, motorowerzysta mógłby 
umrzeć. 
W uroczystości wziął również udział siedmioletni Jakub z Zabrza, który nie 
stracił zimnej krwi, gdy do domu jego babci wtargnął agresywny obcy człowiek. 
Chłopiec w rozmowie telefonicznej przekazał policjantom na tyle precyzyjne 
wskazówki, że stróże porządku publicznego mogli szybko zatrzymać intruza. 
Prezydent uhonorował odznaczeniem państwowym dwoje dzieci, które zginęły, 
ratując z pożaru swoje rodzeństwo. Urszula z Leszna i Janusz z Białego Dunajca 
pośmiertnie otrzymali Medal za Ofiarność i Odwagę. Ich pamięć uczczono 
minutą ciszy. 
Para prezydencka obdarzyła małych bohaterów pamiątkowymi dyplomami, 
aparatami cyfrowymi i książkami pt. „Pan Tadeusz”, natomiast komendant 
Państwowej Straży Pożarnej  ufundował dla dzieci maskotki.  
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Zasady oceniania dyktanda 

 

1. Wartość dyktanda wynosi 100 punktów. 

2. Od wartości maksymalnej odejmujemy punkty za popełnione błędy: 

a) za każdy błąd ortograficzny* odejmujemy 2 punkty, 

b) za każdy błąd interpunkcyjny odejmujemy 1 punkt. 

3. Ocenie podlega przenoszenie wyrazów. 

a) Za każdy błędnie podzielony wyraz przy przenoszeniu  

do następnego wiersza odejmujemy 1 punkt. 

b) Za wyraźne unikanie przenoszenia wyrazów odejmujemy 2 punkty 

od maksymalnej wartości dyktanda. 

4. Odejmujemy 1 punkt za: 

a) opuszczenie litery, 

b) opuszczenie drobnych elementów graficznych liter, przy czym  

nie dotyczy to pisowni ą, ę.  

 

* Za błędy ortograficzne uznajemy naruszenie zasad pisowni wymienionych 

w ZAKRESIE KONKURSU XVI Edycji MLP 2010 na poziomie kl. VI 

 

Uwaga!  Przed podyktowaniem tekstu należy poinformować uczniów o: 

a) przebiegu konkursu, 

b) zakazie używania korektora, 

c) zasadach oceniania dyktanda ze szczególnym podkreśleniem punktu 3., 

d) sposobie dokonania jednoznacznej poprawki, np. skreślenie błędnej litery 

i napisanie nad nią poprawnej. 

 


