
 
ЗАВДАННЯ 

 

   з української мови (диктант)   для  конкурсного приймання  учнів до 10 

класу  з поглибленим вивченням  інформатики Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів “Дивосвіт”» 

Харківської обласної ради 

 

 

Вінок 

 У багатьох народів вінок уважається оберегом. Він є символом 

жіночого начала, дівування й жіночої цнотливості. Вінок — знак життя, долі, 

досконалості й перемоги життя над смертю. 

 Звичай плести вінки навесні поширений із давніх-давен у багатьох 

народів світу. Вінки вдягали дівчата, ними прикрашали на свята родючості 

худобу, їх клали на могили родичів. Вінок із безліччю квітів в уявленнях 

давніх греків мав Зефір — бог західного вітру. Цей вінок символізував 

життєдайну силу вітру.  

В Україні вважали, що вінок-оберіг захищає дівчину від недоброго ока, 

від нечистої сили. Іноді між квітами в нього вплітали часник, любисток і 

полин: від цього зела чимдуж утікала всяка нечисть. 

 Вінок — символ дівоцтва. Майже по всій Україні поширений обряд у 

купальську ніч ворожити з вінками. Кожна дівчина плете вінок, пускає його 

на воду й стежить: куди він попливе, з того краю треба виглядати 

нареченого. 

 Весільний вінок — це оберіг особливий. Його плетуть дружки на 

дівич-вечорі, як правило, з калини й барвінку. Це останній у житті вінок для 

молодої, адже заміжня жінка носить на голові вже іншу ознаку свого 

соціального стану — очіпок, хустку або намітку.  

 

169 слів                                                                      За Я. Музиченко 



Диктант 

 

Бабине літо 
Жовтогаряча осінь стоїть над селом, розкинувши високо над землею 

блакитні небеса. По садах загуляли молоді падолисти, та ще срібне 

павутиння літає в повітрі, снує свою дивну пряжу над перелазами. 

Настала лагідна пора бабиного літа. Останні сонячні дні такі ласкаві, оповиті 

сріблястим мереживом, мрійним смутком, прощальним ячанням журавлів, 

що відлітають у вирій. 

На городах уже зібрано гарбузи, викопано картоплю, зрізано капусту на 

грядках. Тільки де-не-де стоїть сухе соняшничиння й тихо шурхотить, 

нагадуючи про гарячі дні літа, коли воно цвіло жовтими решетами на 

городах, просіваючи сонячний пил.  

Під стріхами хат дбайливі господині розвішали золотаві качани 

кукурудзи, жовті гвоздики й кетяги червоної калини. Здалеку, коли глянеш, 

стоїть така хатина, як молода в осінньому вінку. Стоїть і жде весілля. Може, і 

справді завітають до такої старости, адже осінь – то найкраща пора для 

сватання. Щонеділі прокочуються по селу весільною перезвою дружки й 

бояри, гудуть бубни, лунає весільна музика. 

За І.Цюпою, 143 сл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Диктант 

Весна – свято природи 

 

Кучеряві діброви, смарагдові левади й змолоділі поля мліють від 

радісних симфоній і веселих барв великого свята природи. У густих 

верболозах поміж плакучих верб, що замріяно полощуть у тихих плесах довгі 

віти, удень і вночі не втихають закохані соловейки. Мирно воркують лагідні 

горлиці, тривожно голосять одинокі зозулі. На тоненькій галузці крислатого 

осокора легенько гойдається округла ремезова колисочка. 

Із-за темно-зелених стіжків гордовитого рогозу тихо випливає щаслива 

качина сімейка. Неповороткий сазан виринув з обжитої ями і вимальовує 

широкі кола на воді. Метушаться легкокрилі берегові ластівки. З-під 

похилого куща розлогої шелюги випурхнула блакитна пташка, плавно 

торкнулася водяного дзеркала – і вже в її довгому дзьобі тріпочеться 

срібляста верховодка. 

У тінистому вільшанику, у вінку крислато-ажурної папороті, яскраво-

жовтим букетом пишається болотяне верболіззя. Пишні левади пропахли 

медовим ароматом. Барвляться на них у веселому танку білі, салатові й 

голубенькі метелики, з досвітку й до смеркання заклопотано гудуть огрядні 

джмелі й трудівниці бджоли. Кому не хочеться поласувати духмяним медом з 

розмаїтого левадного травопілля! 

Не скласти ціни скарбам, щедро розсипаним на річкових левадах! 

М.Яценко, 162 сл 

 

 


