
Зразки диктантів з української мови для конкурсного  

приймання до 8 класу. 

 

Диктант №1. 

КРИНИЦЯ 

 Село стояло у величезній балці, а балкою протікала  виляючи степова річечка. 

Один бік балки зривався високою кручею. Скеля, припавши землею, поросла 

деревами. Поміж них вилася стежка, що доводила до містка через річку. 

Побравшись стежкою, Марко звернув до криниці. 

Криниця била із скелі. Здавалося, якась величезна сила  викинула з землі 

страшенну кам’яну брилу. Вода витікала чистою холодною течією.  Навколо 

було каміння, складене  людською рукою. Хтось змурував цямриння, а на нім 

поставив давній образ. Не було вже видно малювання, але, невважаючи на це, 

щороку на Зелені свята дівчата квітчали ікону над криничкою.                               

Од  цього місця віяло несказанною красою. Трохи одступивши від скелі,  

розкинувся гайок. Верховіття дерев було нижче від скелі. Марко любив 

здиратися збоку на скелю й сидіти там, дивлячись на блакитне небо, нерухоме 

каміння й тремтяче листя.  

(124 сл.)                                                                                      (За Б.Грінченком) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Диктант №2. 

ГНІЗДО 

 Марко побачив над річкою двох куличків. Пташки то припадали до  води, то з  

жалібним попискуванням відлітали вбік.                                      Скрадаючись, 

Марко занепокоєно пішов  берегом. На траві лежало  вимощене з сіна  невелике 

гніздечко, а в ньому хрестиком тулились чотири світло-жовтих крашанки. 

Пташки марно старалися стеблинами сіна підняти вгору, захистити од хвилі 

нетривке кубелечко. Хлюпне вода раз-вдруге і забере з собою гніздо. Пташки 

побачили людину й  безпомічно затужили   пташиною тугою. Не торкаючись 

гнізда, Марко  вирізав навколо нього землю, вийняв її й переніс  вище, куди не 

дійде вода. Він навпочіпки сів під вербою, придивляючись до  кубелечка. Над 

ним, попискуючи, з’явилися пташки, покружляли і впали донизу, знову злетіли 

і знову опустились. 

А над усім широким світом, над пригнутими вербами та принишклим птаством 

димів дощ.  

(120 сл.)                                                                                     (За М.Стельмахом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Диктант №3. 

ЗЕМЛЯ 

  

Селянин майже не  відчуває духу поту, бо щоденно купається чи мліє в ньому. 

Коли на плечах Мар’яна розлізлася сорочка, він здивовано поторгав рукою 

спину, і, накинувши наопашки  свиту, втомленою ходою подався в степ.   

Осінній степ, погойдуючи світло і тіні, лежав у чорних ранах. Над ним ледь-

ледь курів туманець відпару, а може, то парувала тепла кров переораної землі?                    

Мар’ян журливо подивився навколо, поглянув на козацьку й турецьку могили, 

на яких бавилися пастушки. Він з жалем подумав, скільки марно пропало люду 

на білому світі. Чого було отим турчинам  шукати смерті в чужому степу? Чужу 

землю можна сплюндрувати, а жити на ній не будеш.  

Мар’ян спинився над своїм ще не зораним грунтом, пальцями відколупавши 

грудочку, розім’яв її, понюхав і непомітно для себе заспівав.    (121 сл.)                                                                                        

(За М.Стельмахом)  

 


