
 

 

dyktanda.online – aplikacja online i mobilna, dzięki której nauka ortografii jest łatwiejsza! 

 

W dniu 20 kwietnia 2019 roku w Internecie została udostępniona aplikacja internetowa, 

której podstawową funkcją jest wspomaganie procesu nauki ortografii poprzez ćwiczenie 

rozwiązywania dyktand i zapamiętywanie prawidłowych odpowiedzi. W momencie 

pojawienia się aplikacji w Internecie było dostępne ponad 100 dyktand z reguł „ó/u”, „rz/ż”, 

„ch/h” dla klas 1-6 szkoły podstawowej, przygotowanych przez specjalistów. Z czasem baza 

dyktand będzie rozbudowana o nowe, specjalistyczne dyktanda jak również o dyktanda, 

które zostaną nadesłane przez użytkowników. Następnym krokiem była aplikacja mobilna na 

system Android – która została udostępniona publicznie w dniu 12 maja 2019 roku.  

Celem, jaki przyświecał przy tworzeniu aplikacji to nowoczesna pomoc przy nauce ortografii 

– dziedziny, która jest dla dzieci szczególnie trudna. Obecne rozwiązania dostępne w 

Internecie czy w postaci aplikacji mobilnych bazują na starych rozwiązaniach, które nie 

pozwalają skupiać się na rozwiązywaniu dyktand (posiadają rozwijane pola wyboru, które 

zakrywają treść oraz nie pokazują możliwości przed kliknięciem w nie). Poza tym nie było 

dotychczas żadnej dedykowanej aplikacji na system Android, która służyłaby rozwiązywaniu 

dyktand. W aplikacji dyktanda.online zaprojektowano specjalny sposób wyświetlania 

możliwych odpowiedzi tak, aby dziecko od razu widziało wszystkie możliwości do wyboru, co 

pozwala na szybkie zorientowanie się, o jakie słowo chodzi i proste zaznaczenie odpowiedzi.  

Przygotowana aplikacja miała skupiać się na dzieciach, dlatego oprawa graficzna została 

zaprojektowana głównie z myślą o nich. Każde dyktando posiada wizualną prezentację 

zachęcającą do rozwiązywania i pobudzającą ciekawość oraz wyobraźnię. Same dyktanda 

poruszają różną tematykę – są to nie tylko opowieści, ale również teksty o wiedzy 

zdobywanej w szkole na innych przedmiotach (np. „Warstwowa budowa lasu”, 

„Bezpieczeństwo na drodze”), historyczne (np. „Fryderyk, który został muzykiem”, „Pierwsi 



władcy Polski”) jak i również teksty wzmacniające zdolności poznawcze (np. „Nie każdy pies 

jest przyjazny!”, „Witaminy są potrzebne!”). 

Aplikacja dyktanda.online stawia na skuteczną naukę – dlatego poza dedykowanym 

sposobem wprowadzania odpowiedzi i wyświetlania możliwości w aplikacji zastosowano 

zasadę „doceniaj, ale nie oceniaj”. Udowodniono naukowo, że dzieci chętniej się uczą, gdy 

doceniane są za starania, a nie są oceniane za złe wyniki, dlatego w tej aplikacji 

podsumowania dyktand doceniają dzieci za starania i zachęcają do dalszej nauki.  

Jako, że aplikacja jest przeznaczona głównie dla dzieci – nie posiada ona żadnych reklam ani 

mikropłatności – co powoduje, że jest całkowicie bezpieczna dla najmłodszych. Nie ma 

żadnej obawy, że dziecko zobaczy niedostosowaną reklamę lub dokona nieświadomego 

zakupu.  

 

Aplikacja jest dostępna online pod tym adresem: https://dyktanda.online/app/ 

Wersja mobilna aplikacji na system Android jest dostępna pod adresem: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=online.dyktanda.app 

Więcej informacji o aplikacji jest dostępna tutaj: https://dyktanda.online/ 

 

Dziękuję bardzo za zainteresowanie aplikacją i wszelką pomoc w rozniesieniu informacji o 

niej! 

 

 

Wojciech Jasiński 

 

Kontakt w sprawie aplikacji jest możliwy na adres wojciech.jasinski@dyktanda.online  
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