
Зразки диктантів з української мови для конкурсного  

приймання до 9 класу. 

 

Диктант №1. 

ЗЕЛЕНИЙ ОСТРІВ 

              Безлюдний берег здавався таким, як колись у дитинстві, як часом бачив 

у снах, в кучерявих верболозах, що подекуди припадали до води, купаючи в 

Пслі свої зелені чуби. А далі вигрівались піщані висипи, немов вибілені сонцем 

полотна, на яких подекуди виднілися підбіл і зелена рута.                                    

Зелений острів. Так здавна люди звали мальовниче урочище в межиріччі Псла і 

Хортиці, омите з трьох боків голубою течією. Коли ж навесні вся ця оболонь 

заливалася повінню, тоді вона була схожа на своєрідне море, у якому купалися 

дерева, неначе зелені вітрила шаланд. Усі довколишні луки залиті, і тільки в 

середині травня ріки увіходили в свої береги. 

      Тихе чарівне місце. Трохи далі від Псла над розплесканими озерцями й 

затоками росли тополі, осичина, вільхи, берези й дуби. Де-не-де темною стіною 

здіймалися зарості вільшини, а на ній плівся білястий хміль із золотими 

китичками і розливав довкола ніжні. 

(139 сл.)                                                                                                  (За І.Цюпою) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диктант №2. 

ЖИТТЯ 

           Тут пишалось життя, куди  оком  доглянути. Лани  з  хлібом  зеленіли, 

конюшина розцвітала, у воздусі грав милий запах з цвітів сіножаті, буяли рійно 

комахи, метелики, бджоли,  а високо, невидно під  голубим небом розсівалися 

жайворонки дрібними, милозвучними перлами. 

Малий  садок  за  бурдеєм  стояв  у  самім  розцвіті  й  дихав  солодкими, 

сильними  пахощами. Між молодечою  зеленню  листя  визирав  цвіт  груші 

білими в’язочками  там вишень, слив, а  там  глибше,  тискаючись уже з  лісом,  

блідо-рожевий  цвіт  яблунь … 

          Місцями  збиралася   громадка бджіл на  в’язанках цвіту,  і, коли ледве  

замітний подув вітру ворушив галуззям, вони мов у грі хиталися враз із цвітами 

й здавалися якоюсь преніжною пустотою природи, особливо у тих місцях,  де  

пишалася  садовина  в  розцвіті.  Довкола  саду  й  бурдея  буяла грубою  

густою  верствою  зелені  накраплювана  білим  і  рожевим  цвітом конюшина;  

а  далі  за  нею  простягалися  лани  збіжжя,  яке  легко  й  ритмічно колихалося 

під  такт подихів леготу. 

(140  сл.)                                                                                  (За О. Кобилянською) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диктант №3. 

КОЖЕН МАЄ ПРАВО ЖИТИ 

              Кожна людина має право на життя. Це найважливіше з усіх людських 

прав. І воно повинне поважатися іншими людьми й забезпечуватися 

суспільством.  Якщо право людини на життя обмежується або реалізується, то 

таке суспільство не може вважатися гуманним  і досконалим. І людина в  

такому разі має право боротися  за  своє життя.                                                         

Самовільно  розпоряджатися  життям  іншої  людини  не  може  ніхто, навіть  ті, 

хто  їй його дав —  її батьки. 

              Ні колір шкіри, ні національна приналежність, ні стать, ні вік, ні 

переконання, ні  стан  здоров’я — не  дають ніяких, навіть щонайменших 

підстав порушити це священне право кожної людини на життя. Навіть 

позбавляючи  життя  саму  себе,  людина  також  деякою  мірою  вчиняє злочин 

проти  людяності й  людства. 

Право на життя передбачає також і високу відповідальність самої людини  

перед самою собою та перед  іншими людьми за своє життя.                                               

(143 сл.)                                                                                 (За Р. Арцишевським) 


