
Комунальний заклад «Люботинська спеціалізована школа-інтернат  І-ІІІ 

ступенів “Дивосвіт”» Харківської обласної ради 

 

ДИКТАНТИ для конкурсного приймання в 9 клас  
 
 

ВЕРЕС І БДЖОЛИ 

Йду спокійно до лісу. Цвітіння чудового вересу вчувається в прекрасному 

ароматі повітря, у легкому подиху леготу, у веселкових барвах неба. Верес! На 

піщаних ґрунтах, де зовсім не цвіте ніяка квітка… Там владарює верес? Від 

його фіолетового цвітіння не сховатися ніде: ні в затінку дерева, ні на узліссі, 

ні в гущавині. Його маленькі привабливі ліхтарики мов просвердлюють тобі 

душу, входять у єство, у свідомість. Перед очима гейзери цвіту, фонтани 

холоднувато-гарячого багаття, каскади райдужного сяйва. 

Дикі бджоли добросовісно пораються на віддалених ділянках, у глибинах, у 

пущах і нетрищах, запасаючись нектаром на зимівлю, а свійські літунки 

господарюють на околицях, беруть взяток похапцем, поспішають… 

Незабаром знову задощить, затуманить, загрозує, натрусить листя, приб’є 

цвіт. І тоді вже верес буде бляклий, сірий, нудний. Ні взятку з нього, ні 

вигляду! 

 (За А. Камінчуком, 123 сл.). 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

Країна смутку і краси 

 

Україна… В одному вже тільки цьому слові і для нашого вуха, і навіть для вуха 

чужинців бринить ціла музика смутку й жалю. Україна – країна смутку і краси, 

країна, де найбільше люблять волю і найменше мають її, країна гарячої любові 

до народу і чорної його зради, довгої, вікової, героїчної боротьби за волю, у 

результаті якої – велетенське кладовище. Високі в степу могили та прекрасна на 

весь світ, безіменна, невідомо коли і ким складена пісня… Тяжкий сон,подвійна 

неволя і темна ніч, як ворон. 

Україна – це тихі води і ясні зорі, зелені сади, білі хати, лани золотої пшениці, 

медовії та молочнії ріки. Україна – це змарнілі, обшарпані, голодні люди. Ідуть 

на панщину, чорні і німі. Ідуть, дітей ведуть… Україна – це царське та панське 

безмежне свавілля… Праця до сьомого поту… 

Україна – розкішний вінок із рути й барвінку, що над ним світять заплакані 

золоті зорі. Поема жалю і смутку, краси і недолі. 

За С.Васильченком, 150 сл. 
 


