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Вступ      

Володіння правилами й нормами української літературної 

мови, мовна культура є необхідними складниками 

особистості людини. Тому кожен має володіти культурою 

мовлення, що передбачає вміння добирати 

мовностилістичні засоби й прийоми відповідно до умов і 

цілей спілкування. Викладання української мови 

спрямоване на вирішення комплексу завдань: формування 

усвідомленого ставлення до української мови як 

інтелектуальної, духовної, моральної і культурної цінності, 

потреби знати сучасну українську літературну мову й 

досконало володіти нею в усіх сферах суспільного життя; 

розвиток інтелектуально-креативних здібностей, прагнення 

до творчого осягнення вершин української культури й 

мистецтва слова; поглиблення знань про мову як 

багатофункціональну знакову систему й суспільне явище, 

розуміння основних процесів, що відбуваються в мові; 

засвоєння норм мовленнєвої поведінки в різних сферах і 

ситуаціях спілкування. 
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Анотація  
Диктант є основною формою перевірки орфографічної 

та пунктуаційної грамотності учнів.  

У збірнику представлено зразки завдань, які достатньо 

насичені орфограмами й пунктограмами. Тексти можна 

використовувати для тренувальних і контрольних робіт.  

Пропоновані завдання створені з метою розвитку 

інтелектуально-креативних здібностей, відбивають рівень 

розвитку сучасної української літературної мови, її 

жанрово-стильову диференціацію, синтаксичну 

ускладненість, лексичну повноту й багатство стилістичних 

засобів, стан орфоепічної, граматичної та стилістичної 

унормованості.  

Збірник може стати надійним помічником для вчителів, 

які викладають у 7 класі, адже в ньому зібрано завдання, які 

тематично узгоджені з програмою загальноосвітньої школи. 

До нього включено різні види диктантів: словникові, 

розподільні, попереджувальні, контрольні, а також окремі 

завдання, які спрямовані на розвиток мови та мовлення, 

пізнавальну діяльність, активність, розумові здібності 

школярів із ЗПР через виконання передбачених навчальних 

завдань. 
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Види диктантів 

❖ Творчий диктант 

❖  Словниковий диктант 

❖ Пояснювальний диктант 

❖  Вибірковий диктант 

❖ Розподільний диктант 

❖  Диктант із завданням 

❖  Тлумачний диктант 

❖ Лінгвістичний диктант 

❖ Попереджувальний диктант 

❖ Контрольні диктанти 

❖ Диктант-вікторина 

❖  Завдання для дітей із ЗПР 
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Повторення та узагальнення 

 вивченого в 6 класі 
 

 

Творчий диктант  

З поданих груп слів складіть і запишіть речення, утворюючи текст 

1. Блиснути, сонце, хмара, мій, вікно. 2. Кімната, зробитися, затишно, світло. 

3. Стеля, застрибати, сонячний, зайчик, дощовий, калюжа. 4. Відразу, 

розвіятися, настрій, сумний. 
 

Словниковий диктант 

Запишіть іменники, визначте їх спосіб творення 

Водогін, прадід, синь, комашня, пагорбок, лісопарк, набережна, (прийшов) 

черговий, чорнослив, підсвічник, безрукавка, ООН, вихід, присмак. 

 

Пояснювальний диктант 

Запишіть речення. Визначте частини мови, підкресліть члени речення 

Звичаї й обряди мають національний характер. Скажімо, звичай вітатися при 

зустрічі існує в кожного народу. Але робить це кожен по-своєму. Між 

звичаями й обрядами спостерігається певна різниця. Звичаїв дотримуються 

щоденно, обряди ж виконують напередодні свят. 

 

Вибірковий диктант  

Виберіть якісні прикметники й  утворіть форми вищого ступеня 

порівняння 

Дерев’яний, липкий, малий, ароматний, весняний, світлий, великий, жвавий, 

босий, калиновий, залізний, зелений, німий, мудрий, працьовитий, охайний, 

овальний, вечірній. 

Які якісні прикметники не утворюють ступенів порівняння? 

 

 Творчий диктант 

Від поданих іменників утворіть присвійні прикметники чоловічого й 

жіночого родів 

Ольга, сторож, касир, кобзар, Івась, директор, Ганнуся, Ганна, Марія, брат 
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Розподільний диктант 

Розподіліть подані іменники за відмінами 

Стіна, вітер, стілець, кошеня, кошенятко, мідь, залізо, мрія, книжка, корінь, 

сосна, роль, плем’я, мороз, тінь, обличчя, каченя, перемога, совість, село. 

Пояснювальний диктант 

Запишіть речення, над кожним словом надпишіть частину мови 

Скрізь по обидва боки Роставиці на покаті стеляться чудові городи, жовтіють 

тисячі соняшників… Коло самих хат ростуть дикі груші та яблуні. Нижче од 

ставка Роставиця знов повилася між зеленими левадами та вербами, а далі… 

утекла в Рось. Усе село наче в розквітлих алеях. Як заллє Вербівку літнє 

палке сонце, як засипле її зверху золотом та сріблом сонячне марево, то вся 

кучерява долина здається залитою буйними зеленими хвилями…  

                                                                                         (За І.Нечуй-Левицьким) 

  Діагностичні контрольні диктанти 

                                                    *** 

Село Соколівка – невелике, засноване кимось під самим лісом. Колись, 

розказують, це був невеличкий хутірець. Пам’ятають старі люди, що ліс тоді 

обступав зі всіх сторін, вночі завивали вовки, голосили сови. Тільки ж хто 

перший зліпив тут свою халупку, хто викопав криницю і посадив першу 

тополю над нею – ніхто цього вже не знає. 

Нічим особливим Соколівка не відрізняється від інших сіл нашого краю. Хіба 

лише тим, що соромливо ховається за ліс від невеликої станції Три Дуби. Тут 

так само, як у всіх селах, на світанку буває затишно, аж чути, як 

перешіптується листок з листком на деревах…  (За А.Звірином) 

                                      Веселка 

 Веселка — це зігнута труба, що своїми кінцями всмоктує воду з морів, 

рік, озер і виливає у хмари. Вона всмоктує з водою все, що трапляється: 

каміння, жаб, черв’яків тощо. 

Колір веселки буває синювато-червоний або яскраво-червоний. Перший 

буває тоді, коли райдуга бере воду, а другий — коли вона стоїть без діла. 

Повір’я про набирання веселкою води таке поширене, що навіть хлопчаки, 

побачивши веселку, скажуть вам: «Утікайте, а то втягне вас дуга». 

Назва «веселка» походить від того, що під час її появи від сонячних 

променів прояснюється (робиться веселим) край неба, закритий перед тим 

хмарами (За М.Дмитренком).    
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                                      Чорнокрилий красень 

Мабуть, кожному з вас доводилось бачити політ лелеки. На диво красива 

це птаха! Скільки в ній грації, гордості, величі… Здавна існує велика дружба 

між людьми і лелеками. Може, як жодна інша птаха, підпускає чорнокрилий 

красень до себе людину, бо вірить, що не буде йому кривди. І не дарма 

говорять люди: у хаті, на якій поселиться лелечина пара, пануватиме добро і 

злагода. Споконвіку вважалося великим злочином скинути лелече гніздо або 

вбити птаха… Не було тому прощення.  

З якою радістю зустрічаємо ми навесні лелек, що повертаються з далеких 

країв, і скільки смутку лягає на серце, коли восени відлітають їхні ключі до 

вирію. (З журналу) 

 

          

Морфологія. Орфографія.  

Дієслово 
 

Форми дієслова 

Диктант із завданням 

Утворіть від поданих іменників дієслова неозначеної форми. З двома (на 

вибір) складіть речення 

Біль, ніч, любов, гість, дзвін, двійка, синь, мрія, повага, праця, свято, квіти, 

зима, вечеря, хмара. 

 

Розподільний диктант  

Запишіть подані слова у дві колонки: неозначена форма і особова форма 

Працювати, вмиватися, прийшов, прочитати, залишився, стою, вмився, 

зрадіти, переходити, заперечили, припини, радяться, відходити, зачитати, 

одягатися, повідомила. 

 

Завдання «Твій шлях» 

Уяви, що ви зранку збираєтеся до школи, запишіть або прокоментуйте  

усі дії, які виконуєте 
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 Творчий диктант «Одним словом» 

Доберіть до кожного з фразеологізмів дієслово-синонім 

Плутатись під ногами – 

Мозолити руки – 

Розсипати кислиці – 

Задирати ніс – 

Прикусити язика – 

Зарубати на носі – 

Як вітром здуло – 

Наловити дрижаків – 

 Вибірковий диктант 

Запишіть речення, над кожним дієсловом надпишіть його форму 

1. Тільки одійшовши геть од ліщини, Яків став збирати докупи думки 

(С.Васильченко). 2. Купець почав розказувати і розказував надзвичайно 

повільно (Марко Вовчок). 3. Не можу забути одного образу, який врізавсь 

мені у пам’ять (М.Коцюбинський). 4. Потемніло, завітрило, закрутила курява 

(С.Васильченко). 5. Після довгого літнього дня розпечена земля поволі скидає 

з себе золоті шати (М. Коцюбинський). 6. Постарілий і посивілий стояв він 

перед дочкою (О.Гончар). 7. Не хвали кашу, коли просо ще не посіяно 

(Нар.тв.)  

 Творчий диктант 

 Доберіть до поданих дій виконавця 

1. Летить, сріблиться, падає, лежить скрипить – сніг. 

2. Шелестить, зеленіє, жовтіє, опадає - … 

3. Світить, гріє, припікає, зігріває - … 

4. Виє, холодить, обвіває, дме - … 

5. Тече, іскриться, несе, піниться - …    

Пояснювальний диктант  

Запишіть речення. Визначте синтаксичну роль неозначеної форми 

дієслова. 

1. Жити – значить рухатися вперед. 2. Моя мати навчала мене поважати 

старших. 3. Марічка прийшла навідати хвору подругу. 4. Полоненим 

дозволили попити води. 5. У Сашка була мрія видати власну збірку віршів.  

6. Софійка спробувала допомогти подрузі виконати домашнє завдання.  

7. Кожен з нас має бажання навчитися чогось нового. 
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 Вибірковий диктант 

Випишіть з тексту дієслова, визначивши їх форму 

Разом зі мною вчився син лісника Василь Кологойда. У них удома було 

багато звірів — лисиця, вовченя, заєць, їжак і вуж Микитка, який 

відгукувався на своє ім'я. Якось Василь приніс вужа у пазусі, вчителька 

поцікавилася, що там у нього. Хлопець сказав: "Микитка", — а той і 

визирнув.  

Ніколи ми не думали, що жінки можуть так верещати. А то ще Василь брав 

до рота жабенят і лякав цим дівчат. Мій друг Ванько спитав, чи зможу так. Я 

хвалькувато відповів, що раз плюнути.  

Довелося мені тренуватися на пуголовках, хоч і противно було. Наступного 

дня ми вишикувалися біля шкільних воріт, очікуючи дівчат, щоб показати їм 

наше вміння (За А.Дімаровим) 

 

Вид дієслова (доконаний і недоконаний) 
 

Творчий диктант  

Доберіть до поданих дієслів видову пару 

Розказати, пролетіти, злитися, розв’язати, перевірити, розігнути, 

напружитися, замести, пересунути, навчити, забезпечити. 

 

Пояснювальний диктант 

Від поданих дієслів недоконаного виду утворіть за допомогою префіксів і 

суфіксів форми доконаного виду 

Псувати, м’яти, вітати, стукати, вчити, берегти, бентежити, каламутити, 

садити, летіти, терти, бачити, єднати, малювати, носити, судити, слухати. 

 

Пояснювальний диктант 

Спишіть пари слів, поясніть їх значення 

Грати – зіграти; перейти – переходити; прочитати – прочитувати; розшукати 

– розшукувати; линути – полинути; залишити – залишати. 

 

 Вибірковий диктант 

Випишіть дієслова спочатку недоконаного, а потім доконаного виду 

Бачив ти коли-небудь, як цвітуть соняшники на полі? Кожна квітка 

обов’язково тягнеться до сонця. Відійде сонце, скажімо, на південь, а вони 
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всі, як по команді, знову за ним повертаються. Тільки-но воно сходить з-за 

обрію, а всі соняшники вже повернули до нього свої голови. От за це люди й 

люблять її, оцю квітку. За те, що вона до сонця тягнеться (За В.Козаченком). 

Диктант із завданням 

Запишіть речення. Визначте синтаксичну роль дієслів, над кожним 

дієсловом надпишіть вид 

1. Уже перші зірочки висіялися на безмежному полі. 2. Любити свій край – це 

любити свою мову, звичаї, людей. 3. Говорити – це теж мистецтво. 4. 

Учениця попросила пояснити їй правило. 5. Бійці отримали наказ наступати. 

6. Мати прилягла трошки відпочити. 

 

Дієвідмінювання 

 

Розподільний диктант  

Розподіліть подані дієслова у дві колонки, визначивши їх дієвідміну 

Розв’язати, припинити, заохотити, припиняти, кувати, боротися, побороти, 

звернути, звертати, переглянути, підписати, хитати, бачити, схилитися, 

схилятися. 

 

 Творчий диктант  

До поданих дієслів доберіть слова з протилежним значенням, виділіть 

закінчення і визначте дієвідміну 

Хвалиш – ганьбиш 

Взуваєшся - …                                          Лягаєш - … 

Вносиш - …                                               Сумуєш - … 

Згадуєш - …                                               Входиш - … 

Починаєш - …                                           Біжиш - … 

 

Пояснювальний диктант 

Запишіть слова, уставляючи потрібну літеру 

Сад..мо, туж..ш, бор..мося, сип..ш, біж..мо, суш..ш, стел..мо, пиш..ш, роб..мо, 

квітн..мо, бігатим..мо, замовкн..ш, приїд..мо, пуст..мо, пуска..мо, читатим..ш, 

кле..мо, скаж..ш. 
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Розподільний диктант 

Поставте дієслова в 1-й особі множини і запишіть у дві колонки: 1) із 

закінченням –емо (-ємо); 2) із закінченням –имо (-їмо) 

Спекти, везти, терти, зчистити, сидіти, нести, встати, стесати, стишити, 

записати, бачити, стояти, нюхати, стерегти, гоїти. 

 

Часи дієслова 

Диктант-завдання 

Від поданих слів утворіть усі можливі форми дієслів минулого часу, 

виділіть суфікси і закінчення 

Вивчити, відвідати, заговорити, творити, смикнути, затямити, підвезти, 

обгородити, налякати. 

 

Вибірковий диктант 

Випишіть дієслова, вкажіть час та вид кожного 

Поведінка цуценяти була чудна. Воно то ухопить Умка за ногу, то потягне, 

відбіжить, загавкає і замотає головою, наче запрошує кудись. Умк 

зрозумів,— цуценя кличе його за собою. Він пішов за ним. Цуценя біжить, а 

Умк за ним. Дивиться –  цуценя на бочку, гавкає, а бочка догори дном стоїть. 

Прислухається Умк — у бочці щось гуде. Підняв він її, а з-під неї Тимко 

заплаканий визирає. Хлопчик підліз під ту бочку, а вона його й накрила. 

Налякався, бідолашний. Міг би загинути. Цуценя його врятувало. 

 

Розподільний диктант 

Від поданих дієслів утворіть усі можливі форми майбутнього часу 1-ої 

особи.  

Інфінітив проста складна складена 

Слухати - слухатиму буду слухати 

Вивчатиму, полетіти, злітати, злетіти, спекти, пекти, підняти, піднімати, 

здолати, перетинати, перетнути, купувати, купити, танцювати. 

 

Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий) 

Творчий диктант 

Запишіть речення, вживаючи дієслова в умовному способі 
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1.До чого я (не торкатися), я завжди бачу, що це можна поліпшити 

(О.Довженко). 2. Якби мені черевики, то (піти) я на музики (Нар.творчість). 

3. (Бути) годинник, (знати), скільки проїхали (С.Скляренко). 4. До чого я (не 

торкатися), я завжди бачу, що це можна поліпшити (О.Довженко). 5. Коли я 

(бути) соловейком, до тебе тоді (прилітати) і любо тобі в зелені щоніченьки я 

(щебетати) (Леся Українка).6. Тебе я (слухати) довіку, куме мій (Л.Глібов). 

Пояснювальний диктант 

Перепишіть речення, розкриваючи дужки. Поставте дієслова в 

потрібному способі 

Слово (народитися) в праці, як і пісня. Усі слова народжені діянням, трудом. 

Тому мова (бути) кістю, мускулом, нервом, тілом фактів… 

Завдяки слову ми (розуміти) одне одного, за допомогою мови (творитися) 

великі дива на землі. Без слова (не бути б) ні письменності, ні літератури, ані 

пісні. (Відібрати) у людини мову, і вона (здичавіти) (За В. Сухомлинським) 

 

Творчий диктант із коментуванням 

З’ясуйте відмінність між формами дієслів, поясніть правопис. Уведіть 

три пари дієслів у речення 

Кричимо – кричімо; лежимо – лежімо; учимося – учімося; журимося – 

журімося; сушимо – сушімо; робимо – робімо. 

 

Пояснювальний диктант 

Запишіть речення, з’ясуйте способи дієслів. Поясніть вживання одного 

способу замість іншого 

1. Дарино, чи не принесла б ти води з криниці. 2. Літо, спека, всі 

відпочивають, а ти тут до іспитів готуйся! 3. Справді, хлопці, зайшли б ви в 

хату погрітися. 4. Усі чекають мене біля воріт, я зараз повернуся. 5. Чи не міг 

би ти мені допомогти з математикою? 6. Ви прибираєте в хаті, а я тим часом 

посуд помию. 7. Вчився б ти, сину, щоб в майбутньому професію мати. 

 

Вибірковий диктант  

Серед поданих дієслів наказового способу знайдіть слова, в яких допущено 

помилку. Запишіть їх правильно 

Відчуймо, хай працюймо, зробімо, говоріть, пішли, мовчати, летіть, хай 

думають, давай скажемо, не ворушись, ходімте, любимо, володійте, 
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зрозумійте, боремося, давай спечемо, поїдеш, дихайте, хай скажемо, нехай 

зробе, створімо.  

 

Правопис дієслів 

Пояснювальний диктант 

Спишіть речення, знявши скісну риску 

 Я ніяк не/міг зрозуміти алгебри, уявити, як можна додавати чи множити 

не/цифри, а букви. 

Якось за не/виконане домашнє завдання Павло Степанович наказав мені 

зайти до нього. Я боявся, але завуч, на диво, був привітний, сказав, що він 

теж колись не/розумів алгебри. Пояснив ще раз докладно матеріал, і мені все 

стало ясно. З того часу вчитель не/здавався мені таким суворим, але й 

поважав я його не/менше. 

А от Віктора Михайловича, нашого класного керівника, ми не/боялися 

зовсім, зате дуже любили. Він був нам старшим товаришем, умів зацікавити, 

запалити найнуднішою, здавалося б, справою, тому не/навидіти чи 

не/поважати його в нас не/було причин (За А.Дімаровим) 

 

Розподільний диктант 

Запишіть дієслова в три колонки, визначаючи їх спосіб творення: 

 1) префіксальний, 2) суфіксальний, 3) префіксально-суфіксальний 

Сідлати, переписати, випрасувати, виливати, утеплювати, роззброїти, 

голосувати, озвучити, скопати, виходити, зимувати, згорнути, приїхати, 

друкувати, підживлювати, розуміти, віднести. 

 

Пояснювальний диктант 

Запишіть пари слів, вкажіть, чим вони відрізняються. Поясніть спосіб 

творення 

Ходити – виходити; писати – переписати; записати – записувати; вмивати – 

вмиватися; цідити – зціджувати; годувати – підгодовувати.  

Попереджувальний диктант 

Спишіть, розкриваючи дужки, вставляючи пропущені букви. Пояснити 

правопис орфограм. 

(Не)брудни криниці, так як схоч…ш водиці. 2. ( Не)родись б…гатий, а 

родись щас…ливий. 3. Що написано на роду, того (не) об…їдеш і на л..оду. 
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4. Чужого (не) віз..ми, своє (не)пропусти. 5. Слово не горобец.., вил..тить –

(не)піймаєш…. 6. Скаж..ш – (не)верн..ш, напиш…ш –(не)зітр..ш, відруба..ш – 

(не) приточ..ш. 7. Слово до слова – злож..ться мова. 8. Біда помуч… і 

мудрості науч… 9. Здобуд….ш освіту – побач..ш більше світу. (Народна 

творчість) 

 

 

Безособове дієслово  
 

 

 

 

Стилістичний диктант  

Запишіть речення, підкресліть дієслова. Укажіть, в якому стилі 

мовлення вживається кожне з цих речень. 

1. На сизих луках скошено траву. 2. Контроль за виконанням наказу 

покладено на директора закладу. 3. Мамо, мені чомусь не спалося всю ніч.   

4. З цією метою можна також використати вставні слова. 5. Усі наші зусилля 

спрямовано на подолання екологічної байдужості. 

 Диктант «Четверте зайве» 

Знайдіть серед поданих слів зайве слово 

1. Вечоріє, темніє, світає, нудить 

2. Замело, хурделить, коле, замерзає 

3. Сталося, лихоманить, бракує, вистачає 

4. Щастить, поталанило, смеркає, фортунить. 

 

Пояснювальний диктант 

Спишіть речення. Підкресліть безособові дієслова, з’ясуйте, на що вони 

вказують 

1. Цю історію хочеться казати найдорожчими словами, що даються людині в 

рідкі неповторні години (О.Довженко). 2. Вечоріє і темніє. По землі лягає 

мла. (Я. Щоголів). 3. Добридень, ноче! Як тобі тут спиться у товаристві 

холоду і зірок? (А. Жикол) 4. Пахне сіном з Чумацького возу, що мені 

сивиною сія  (М. Вінграновський). 5. І віє духом яблунь і жасмину (М. Луків). 

6. Світає. Край неба палає (Т. Шевченко). 
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Творчий диктант 

З поданими дієсловами складіть речення так, щоб водному випадку 

дієслово було особовим, а в іншому – безособовим 

Віє, гримить, затопило, коле. 

  

Контрольні диктанти 

                              Крило синього вітру 

Вітер наче недолюблює мене, дмухає в очі, намагається загасити мій 

погляд. Підкрадається хитрою лисичкою, на мить угамується, а потім 

знову вдарить крилом по моїх віях. 

Та я не кліпну, не змигну. Коли заплющую очі, то все довкола пропадає. І 

тоді не визріває духмяна малина, не синіє безмежне небо. Залишиться 

тільки вітер. Тому я вперто намагаюся не кліпнути. Я так хотів би ніколи 

не закривати очей! 

Та скоро мої очі стомлюються. Якийсь момент я сиджу засліплений. Мені 

страшно розплющити очі і подивитися довкола. Але я перестаю боятися 

вітру. Хай собі припадає до мого чола, хай торкається моїх щік теплими 

долонями. Я уже не боятимуся доброго синьокрилого вітру!  

                                                                                                   (За Є.Гуцалом)  

 

 

 

Дієприкметник 

 
 

 

 Вибірковий диктант «Четверте зайве» 

1)  Розгорнута книга, зів’яле листя, вимиті руки, пральна машина; 

2) Нездійснені мрії, незрівняна пора, несказані слова, нездоланий ворог; 

3) Працьовитий юнак, відкритий урок, битий шлях, розкидані речі; 

4) Звільнений працівник, плакуча верба, здобута перемога, написаний твір.  
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 Лігвістичний диктант 

До поданих словосполучень доберіть синонімічні дієприкметники 

1. Той, який відчинили – відчинений; 

2. Той, який заплетений - … 

3. Той, який розказали - … 

4. Той який вивчили - … 

5. Той, який написали - … 

6. Той, який сивіє - … 

 

Творчий диктант 

Із кожною парою складіть і запишіть по два речення.  

Несказаний-несказанний; невпізнаний-невпізнанний, непримирений- 

непримиренний. 

 

Розподільний диктант 

Запишіть у дві колонки дієприкметники доконаного і недоконаного видів 

Створений, сказаний, хвилюючий, сивіючий, зжовклий, почорнілий, 

виконуючий, перекладений, білений, шитий, підбитий, керований, вражений. 

 

 Вибірковий диктант 

Спишіть речення, надписавши над дієприслівниками розряд 

1. Зі сторінок «Кобзаря» лунає стогін зчорнілих від праці кріпаків, плач 

передчасно посивілих матерів, бойовий клич повсталих гайдамаків (З журн.) 

2. Кругом неправда і неволя, народ замучений мовчить. 3. За горами гори, 

хмарою повиті, засіяні горем, кровію политі. 4. Розкуються незабаром 

заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори! (Т.Шевченко) 

Творчий диктант  

Утворіть від поданих прикметників дієприкметники за зразком 

ЗРАЗОК. Сухий – сушити – сушений  

Білий, чистий, синій, глухий, срібний. 

 

Лінгвістичний диктант 

Знайдіть помилки у поданих реченнях. Відредаговані речення запишіть 

1. До відома плануючих відпустку: відпочинок став ще комфортнішим. 

2. Всі бажаючі можуть взяти участь у заході. 
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3. Ми із захопленням дивилися на пташку, перелітаючу з гілки на гілку. 

4. До мене заговорив дідусь, лежачий на дивані. 

 

Пояснювальний диктант 

Запишіть речення, знімаючи скісну риску. Підкресліть дієприкметники 

як члени речення 

1. Для дурнів закон (не)писаний. 2. Бережись хліба (не)допеченого і лікаря 

(не)довченого. 3. Посварились за шкуру (не)впійманої білки. 4. Продумана 

робота – певна, а (не)продумана – даремна. 5. Вір (не)почутому, а баченому. 

 6. Де багато господинь, там хата (не)метена. 7. Не хвалися піччю в 

(не)топленій хаті (Нар.тв.) 

 

Творчий диктант  

Складіть і запишіть речення, щоб в одному випадку НЕ з поданими 

дієприкметниками писалося разом, а в іншому – окремо 

(Не)кований кінь, (не)вивчене питання, (не)зоране поле, (не)надіслане 

повідомлення, (не)випитий сік. 

 

Творчий диктант 

Утворіть з поданих сполучень із інфінітивом сполуки із 

дієприкметником і означуваним словом 

ЗРАЗОК: загострити ніж – загострений ніж (який?) 

Вишити сорочку - … 

Написати оповідання - … 

Надіслати повідомлення - … 

Зібрати врожай - … 

Розфарбувати малюнок - … 

 

Пояснювальний диктант 

Запишіть речення, правильно розставляючи розділові знаки, знімаючи 

скісну риску 

1. Причаїлись гори повиті місячним сяйвом заворожені красою ніколи 

не/бачених степів. 2. Вітчизна починається з берізки, посадженої своїми 

руками, з прозорої водиці, зі струмочка (М. Тищенко). 3. Гірське повітря було 

вологе, напоєне гіркими, млосними запахами лавра та м’яти (Ю.Мушкетик). 

4. Каміння вкрите товстим шаром листя було м’яке, як подушка (О. Гончар). 
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5. Він помітив у густій траві затишне гніздечко вимощене з трав’яних стебел 

(Г. Тютюнник). 6. Через усю Вербівку стеляться городи та левади 

не/огорджені тинами (І.Нечуй-Левицький). 

Творчий диктант 

Перебудуйте речення, замінюючи пасивні дієприкметники безособовою 

формою на -но,-то 

1. Картка заблокована працівниками банку. 2. Корабель спущений на воду.  

3. Кармелюк прикутий ланцюгами. 4. Стіл застелений полотняною 

скатертиною. 5. Робота закінчена вчасно. 6. Батько запрошений на відкриття 

нового розважального центру. 7. У музеї зібрані цікаві експонати. 8. Більше 

ста коней запряжені у водовозки. 

 

Контрольні диктанти 

                                             *** 

 Прямо над нашою хатою пролiтають лебедi. Вони летять нижче 

розпатланих, обвислих хмар i струшують на землю бентежнi звуки далеких 

дзвонiв. Дiд говорить, що так спiвають лебединi крила. Я придивляюсь до 

їхнього маяння, i менi теж хочеться полетiти за лебедями, тому й пiдiймаю 

руки, наче крила.  

Я стаю нiби меншим, а навколо бiльшає, росте i мiниться увесь свiт: i 

загачене бiлими хмарами небо, i одноногi скрипучi журавлi, що нiкуди не 

полетять, i полатанi веселим зеленим мохом стрiхи, i блакитнава дiброва пiд 

селом, i чорнотiла, туманцем пiдволохачена земля, що пробилася з-пiд снiгу. 

I цей увесь свiт трiпоче-мiниться в моїх очах i вiддаляє та й вiддаляє 

лебедiв. Але я не хочу, щоб вони одлiтали вiд нас. От коли б якимсь дивом 

послухали мене: зробили круг над селом i знову пролетiли над нашою хатою. 

Аби я був чародiєм, то хiба не повернув би їх? Сказав би таке таємниче 

слово! Я замислююсь над ним, а навколо мене починає кружляти видiння 

казки, її нерозгаданi дороги, дрiмучi пралiси i тi гуси-лебедята, що на своїх 

крилах виносять з бiди малого хлопця. 

                                       Зачарований ліс 

Тиша оповила землю, вкриту снігом. Заколисаний хуртовинами, вдягнутий у 

теплу снігову шубу, спить ліс. Дрімають ялини й сосни, чітко виділяючись 

своїм темно-зеленим вбранням на білизні снігу, очікують на тепло гаї і 

переліски. Мріють про весну опушені білим хутром берези й осики, клени і 

липи, граби ідуби.  
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У зимову пору відпочивають лісові рослини. Сховані під шаром снігу, вони 

готуються до весни і не замерзають навіть у найлютіші морози. Ґрунт у лісі, 

прикритий листям, а потім снігом, може й зовсім не замерзати або 

промерзнути лише на невелику глибину. Земля і рослини вкриті снігом, наче 

м’якою теплою ковдрою. Підстилка з опалого листя взимку поступово 

перегниває і виділяє тепло. Тому й вода в ґрунті не замерзає  

                                                                                                    (За А. Волковою).      

 

                                                                   

 

Дієприслівник 

 
 

 

Творчий диктант з коментуванням 

Утворіть від поданих слів дієприслівники, вкажіть їх вид 

Готувати, зажуритися, тремтіти, зітхати, плакати, вишити, підносити, 

повертатися, повернутися, схопити, взяти, брати, оглядати, використати. 

 

Вибірковий диктант 

Випишіть з поданих слів лише дієприслівники 

Зробити, зробивши, сумувати, сумуючи, перейшовши, перейти, хитати, 

хитаючи, забувши, забути, забуваючи, злякатися, злякавшись, сумуючи 

сумувати, затінити, затінивши, затіняючи, обвівши, обвести, обводячи. 

 

Пояснювальний диктант 

Запишіть речення, відредагувавши їх 

1.Будучи захоплений краєвидом, мені стало цікаво: що там за горою. 

2.Сидівши на березі хлопець читав книгу. 3. Слухаючи ніжну мелодію, на 

душі стає спокійно. 4. Послухавши розповідь екскурсовода, нас повели до 

іншої зали. 5. Визирнувши у вікно, на вулиці йшов сніг. 6. Я купив цього 

собаку ще будучи цуценям. 7. Під’їжджаючи до лісу, несподівано почався 

дощ. 8. Побачивши матір, у мене забилося серце. 

Розподільний диктант  
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Запишіть у дві колонки дієприслівники з часткою НЕ 

Не питаючи, недописавши, не гаючи, не пізнавши, непокоячись, 

недооцінюючи, не вміючи, не знаючи, ненавидячи, не зловивши, не 

відкидаючи, не подолавши, не пам’ятаючи, не зупиняючись. 

Попереджувальний диктант (списування) 

1. Гуляє містом одчайдушна хуга, висвистуючи, дико кричачи (М.Бажан). 

2. Ще хвилину люди стояли тихо, немов не вірячи в розчарування, немов 

чогось ще сподіваючись (М.Коцюбинський). 3. Денис почепив рушницю 

через плече і, не сказавши нікому ні слова, кудись пішов (Г.Тютюнник). 4. 

Чайка скиглить, літаючи, мов за дітьми плаче (Т.Шевченко). 5. Світить річка, 

блукаючи заплавами, зникаючи у маревах небосхилу (О.Гончар). 6. 

Заспівали, застукали тяжкі краплини, спадаючи з листя на землю 

(М.Стельмах). 

Творчий диктант 

Перепишіть, розкриваючи дужки, утворюючи дієприслівники 

1. Все зраділо, (стрівати) день; і день зрадів, (розцвітати), ясний, теплий, 

погожий. (Панас Мирний.) 2. В туман (загорнутись), далекі тополі в душі 

вигравають мінорну гаму. (П. Тичина.) 3. Десь за ланами гомонів, (затихати), 

грім (С. Васильченко.) 4. Степ, (струсити) з себе росу та (зігнати) непримітні, 

горить рівним жовто-зеленим вогнем. (Панас Мирний.) 5. Хто перший 

пройшов по неходженому степу, (прим’яти) молоду траву і (налякати) диких 

сайгаків? (Є. Гуцало.) 6. Нам вічно треба небом жити, по шию (бути) в 

планеті! (М. Вінграновський.)   

Контрольні диктанти 

                                                  ***               (списування) 

 Засинали зорі, закутавшись у морок. Ставала чутнішою мова роси, 

напівроздягнених дерев і задуманих соняшників, що, схиливши голови, 

чекали настання ранку. Колихались од вітру потемнілі в жалобі трави, що 

стануть завтра сіном. 

         Згадуючи дитинство, досі бачу велетенські шоломи копиць, чую 

останній срібний дзвін коси і перший скрип деркача. Десь пофоркують 

невидимі коні, зайшовши в туман, а над ними міниться небо, наповнене 

чебрецем, деревієм та рутою. Здалеку доноситься дитячий схлип річечки, 

порушуючи сон, що причаївся в узголів’ї. Він торкається повік і наближає 
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мене до зірки. І над усім цим світом пропливають вітряки, намотуючи на свої 

крила бабине літо й час. 

         Думки несуть мене до рідного дому. Навіть далекий вогник на хуторі 

здається мені зорею, що стала в чиємусь вікні, щоб радісніше жилося добрим 

людям. «От би й нам узяти одну зірку у свою оселю», - мріяв я, простягаючи 

руки до неба    (За М.Стельмахом) 

 

                                                          ***    (списування) 

 Здоровенний чорний пес ухопив козака за шаровари й потягнув, аж 

затріщала тканина. Озираючись, Омелько рушив пожарищем. Собака привів 

козака до колодязя з журавлем, став на зруб і з голосним гавкотом почав 

зазирати в колодязь. Омелько й собі нахилився і зрозумів: треба швидше 

лізти. 

Припнувши коня до колодязного стовпа, козак роззувся, закасав шаровари й 

поліз у отвір. За якийсь час козак виліз, став босими ногами на зруб та й 

почав тягнути жердину із цебром.  

Пес бігав навколо зрубу, ставав дибки, скавучав, зазираючи в колодязь. 

Нарешті, витяг Омелько на цебрі прив’язаного до жердини поясом ледь 

живого хлопчика. А пес скаче, малому п’яти облизує! Хлоп’я ледве 

ворушило губами – було наскрізь мокре, змерзло. 

Омелько роздягнув хлоп’я й посадив на свою розгорнуту свиту. Притрусив 

сушеним зіллям рану від татарської стріли. Тоді вийняв з торби бублика, 

вломив шматочок і простягнув хлопчику. (За Ю.Логвином) 

                                            У голубих житах (списування) 

Під іскристим півднем зелено шумить Великий шлях, упираючись широким, 

туго натягнутим луком у високі жита, що вже заквітували на все поле. 

Сизуватий колос, затиснутий з двох боків списами остюків, перегойдує на 

тонких білих ниточках жовто-зелені палички квіту.  

Не жалкуючи, що відмовився поїхати на прогулянку до городищанських 

лісів, Дмитро увійшов у голубі жита. Вони пригріли його прогрітими 

хвилями. Навіть не ворухнеться біля кореня вузлувате сіре стебло. Колос, 

викупаний сонцем, вклоняється ниві, то темніючи, то просвітляючись. Які 

неповторні шерехи випрядає нива! Вона стрепене дужими і м’якими крилами 

і до самого обрію летить, то враз відкинеться назад, стихне, як пісня. 

Щось казкове було в широкому привіллі, по вінця сповненому надійними 

хвилями, видимими течіями вітру, бризками проміння і хвилюючим співом 

жайворонка (За М.Стельмахом) 
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Прислівник 
 

 

Лінгвістичний диктант  

До поданих прислівників доберіть слова з протилежним значенням 

Сьогодні, легко, тихо, м’яко, далеко, холодно, вночі. 

 

Творчий диктант 

З поданих слів утворіть і запишіть прислівники 

День, легкий, права рука, зима, три, наш, гора, добрий, батько, випередити, 

дешевий, плече, щастя. 

 

 Зоровий диктант 

Розглянь малюнки, до кожного добери слово-прислівник 

 
1. Коли відбуваються дії? (КОЛИ?)      

 
2. Назвіть відчуття (ЯК?) 

(1. влітку, восени, взимку; 2. Холодно, спекотно, важко, тихо, смішно) 

 

 Вибірковий диктант 

Випишіть лише ті словосполучення, у яких вжито прислівник 
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На/дворі в сусіда; спиститися з/гори Ай-Петрі; з/гори падає дощ; сказала 

в/останнє; по/весняному тепло; іти по/зимовому лісу; на/зустріч з подругою; 

вийти на/зустріч; на/силу сподівайся; у/день свята; у/двох веселіше; у/трьох 

примірниках 

 

 

Творчий диктант 

Складіть і запишіть речення з прислівниками та однозвучними словами 

Назустріч – на зустріч; вкупі – в купі; набік – на бік; вгору – в гору; по-

весняному – по весняному; напам’ять – на пам’ять. 

 

 Розподільний диктант  

Запишіть прислівники у три колонки: 1) разом, 2) окремо, 3) через дефіс. 

Підкресліть третю літеру кожного слова 

Навпочіпки, напам’ять, в далечині, по-київськи, ні на гріш, втридорого, 

зранку, в нагороду, на ніщо, по-іншому, де-небудь, завидна, в затишку, як-не-

як, в заперті, навесні, внизу, до вподоби, інколи, в цілому, хтозна-звідки, 

увосьме, до діла, щонайкраще. 

(КЛЮЧ: вправа виконана на «відмінно») 

 

Творчий диктант 

Доберіть до поданих дієслів іменники з прийменниками 

Наближатися (Р.в.), відпочивати (Р.в.), летіти (О.в.), купатися (М.в.), пливти 

(М.в.), дивитися (З.в.), будувати (М.в.). 

Пояснювальний диктант 

Запишіть речення, підкресліть члени речення. Поясніть, яку 

синтаксичну роль виконують прислівники 

1. Весняне сонце вже припікало, як улітку. 2. Будинок ліворуч був вищим.      

3. Зрідка чути неголосний стук дятла. 4. Котлети по-київські подають з 

гарніром. 5. У лісі було тихо й спокійно. 6. Усі школярі вбрані по-

святковому. 

 Самодиктант 

Запишіть якомога більше прислівників, які пишуться з двома дефісами. З 

трьома з них складіть речення 
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Тренувальний диктант 

Запишіть словосполучення, розкриваючи дужки 

Відмовився (на)відруб; заходьте (по)одному; сиділи (до)пізна; мчав 

(на)вскач; (по)справжньому влип, (по)нашому сказано; пропав (без)вісти; 

(по)вінця повен; (до)гори дном; (по)вовчому завив; складено (в)четверо; 

перевернувся (на)бік; вийшов (на)зустріч; з ним (за)одно; це мені 

(до)вподоби; видніється (ген)ген; заговорив (по)французьки; думав 

(по)іншому.  

Попереджувальний диктант (списування) 

                                                 Чайки 

А над морем пропливали чайки. То поодинці, то парами, то трійками, а то й 

цілими табунами. Час від часу, склавши крила, то одна, то друга пташина 

каменем пікірувала донизу, хапала щось, тріпала крильми і за хвилину 

приєднувалась до гурту. Мені дуже хотілося побачити усіх птахів зблизька, 

впіймати хоч одного, взяти до рук. От добре було б повернутися додому і 

привезти з собою справжню морську чайку. Ото здивувалися би всі в школі, 

адже вони ще ніколи не бачили справжньої морської чайки… (За 

Ю.Збанацьким) 

 

Контрольний диктант 

                                                *** (списування)  

Лежало село межи горами. Долі селом перестрибувала з камінця на 

камінець річка-самотека, а над річкою примостилася хата. 

У хатніх присінках стояла стара діжка, де баба Олена квасила на зиму 

капусту. Влітіку ж перекидала догори днищем і складала зверху різний 

непотріб. За діжкою жив їжак. Він придибав якось уночі. Хтозна, як він 

увійшов, бо двері були замкнені. Оселився собі в кутку, вистромляв з криївки 

смішну мордочку і викочувався до мисочки з молоком. А якось на світанні 

розбудив усіх, вовтузячись під дверима у сінях, і коли йому відчинили, 

перекотився через поріг, а на голках у нього стирчали яблука. Стефко з’їв 

одне — ніколи не куштував він нічого смачнішого, ніж оте їжакове яблуко. 

Неподалік од хати росла велика, старезна липа. Коли вона цвіла, то ніби 

починала співати низьким, оксамитовим голосом, щодень одну і ту ж 

монотонну, але дуже гарну пісню, і минуло немало часу, поки Стефко 

додумався: то бджоли прилітали по мед густим роєм і так гули, непримітні у 

зеленій, майній липі, що, здавалося, дерево співає. 
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                                                *** (списування) 

Нимидора вбігла в хату, впала на лаву і довго-довго плакала і 

побивалась. Гарячі сльози обливали її руки, лились на стіл, як кринична вода 

ллється з джерела на траву. Вже тріски на припічку погоріли, і тільки одна 

головешка жевріла в попелі, мигочучи синім одлиском. Уже в хаті стало 

поночі, а Нимидора все плакала.        

Коли це одразу в хаті стало видно, як удень. Стіни, піч, лежанка, 

колиска, образи — все ніби облилося кров'ю. Червоний світ миготів ніби 

хвильками й брижжами по стінах, трусивсь, переливався з стін на стелю, на 

жердку  з одежею.  

   Три вікна були ніби завішані знадвору червоними кривавими хустками. 

Нимидорі здалося, що вона збожеволіла. Одначе кинулась до колиски, 

вхопила за бильця колиску з дитиною і рвонула її так, що всі вірвечки 

порвалися, крикнула не своїм голосом і вибігла надвір.  

 

 

Службові частини мови 

Прийменник 

 
 

Диктант-вікторина  

Відтворіть пропущені прийменники. Назвіть твори і автора 

1. Як умру, то поховайте 

Мене … могилі 

…степу широкого 

…Вкраїні милій. 

2. Ой.. степу криниченька, 

…неї вода протікає. 

Гей, там чумак сиві воли пасе 

Та.. криниці напуває. 

3. ..діброві вітер виє, 

Гуляє … полю, 

…дороги гне тополю 

…самого долу. 
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Пояснювальний диктант 

Записати  речення, підкресливши  омонімічні слова. З’ясувати, які  

це частини  мови , від яких повнозначних частин  мови  утворилися 

похідні  прийменники. 

 1.Коли читаєш, не тримай книжку  близько від очей. Туристична група 

    зупинилась близько лісу.  

2. Навколо стояла тиша. Спортсмени бігали  навколо стадіону.   

3. Закарпаття — курортний край. Край дороги росли тополі. 

 

 

Творчий диктант з коментуванням 

Доведіть, що подані прийменники є омоніми повнозначних слів. Складіть 

для підтвердження речення 

Край, поруч, назустріч, коло, збоку 

 

Творчий диктант 

Складіть з поданими групами слів речення, використовуючи прийменники 

1. Ранок, сніданок, школа. 

2. Дорога, діти, світлофор. 

3. Писати, зошит, урок. 

4. Риба, озеро, ліс. 

 

Пояснювальний диктант 

Спишіть речення, розкриваючи дужки 

1. Тече вода (з)під явора яром на долину. 2. Тече вода (із)за гаю та (по)під 

горою, хлюпочуться качаточка (по)між осокою. 3. Ластівки щебечуть (по)під 

стріхою, білим пір’ям гнізда перевивають. 4. Легка, біла, прозора постать, що 

нагадує Мавку, з’являється (з)за берези. 5. Тихо, легко, нечутно й незримо 

(з)поза морів висувається вечір. 

 

Вибірковий диктант 

Випишіть лише сполучення з прийменниками. Правопис виділених слів 

запам’ятайте 

Вийшли назустріч, згідно з наказом, стояти збоку, сидіти навпроти вікна, ліс 

навколо села, росли край дороги, ідемо назустріч один одному, незважаючи 

на обставини, збоку калатає серце, посидь поруч зі мною, відповідно до 

наказу.  
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Лінгвістичний диктант 

Запишіть сполуки слів, виправляючи помилки 

По нашим підрахункам, звертатися по телефону, програли завдяки голкіперу, 

все це із-за тебе, іти за водою, живу по вулиці, згідно до протоколу, іти по 

вулиці, поговорити по душах, не дивлячись на погоду, на українській мові, на 

протязі року, твір по темі, в цьому році, у даний час, при умові. 

 

 

 

 

 

Сполучник 
 

 

Тлумачний диктант 

Закінчіть фрази 

1. Службові частини мови – це… 

2. Сполучники за розрядами поділяються на… 

3. Сурядні сполучники поділяються на… 

4. Сполучники за будовою бувають… 

 Самодиктант 

Запишіть фразеологізми із повторюваними сполучниками 

ЗРАЗОК: ні світ ні зоря, і сміх і гріх…  

 

Розподільний диктант 

Записати в три колонки сполучники: прості, складні і складені 

Щоб, і, через те що, проте, а, не тільки…а й, якби, коли б, незважаючи на те 

що, то зате, неначе, бо, але, як…так, зате, однак, тому що. 

Пояснювальний диктант  

Пишіть речення, замінюючи сполучник та відповідними сполучниками і, 

але, проте, зате, однак і вставляючи розділові знаки 

1. Далеко та легко а близько та слизько. 2. Був кінець осені та на галявинах 

з’явився пізньоцвіт. 3. Жили ми такеньки з бідою та журбою до осені. 4. З 
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моря повівав вітерець та він наче не впливав на спеку. 5. Вечір закінчився та 

учні не розходились. 

Творчий диктант  

Спишіть речення, замінивши виділені сполучники їх синонімами 

1. Старий ще більше насупився, але доскіпуватись не став (О.Гончар).  

2. Відтоді кожен міг Дениса слід пізнати, коли із блешнею пройшов він по 

ставу (М.Рильський). 3. Щодалі доводилося все частіше звертати з колії, аби 

дати дорогу автомашинам (Петро Панч). 4. Над чорними очима молодиці 

металися, мовби хотіли полетіти кудись, розкрилені брови (М.Стельмах).  

5. Хоч і знаю, що все скінчиться добре, а проте не можу заспокоїтися 

(М.Коцюбинський). 

 

 Творчий диктант з коментуванням 

Складіть речення, в яких використаєте запропоновані слова і сполуки 

Тож – то ж; якби – як би; причому – при чому; щоб – що б; проте – про те; 

зате – за те. 

Пояснювальний диктант 

Спишіть речення, розкриваючи дужки. Назвіть сполучники, визначте, які 

вони за значенням і будовою 

1. Як(би) кривди не було, ми не знали би, що зло є на те, що(би) з ним биться 

(І.Франко). 2. Бій був короткий, про(те) запеклий. 3. Ще вітер хмари не 

розвіяв, ще гай від жалощів поник, та знов чоло підводить Київ, що(б) не 

хилить чола повік (М.Рильський). 4. Що(б) я не робив, постійно думаю, що 

служу цим, скільки дозволяють мені сили, передусім моїй батьківщині 

(І.Павлов). 5. Дівчина сказала, ніби(то) бачила на лимані кілька човнів 

(А.Головко).  

 

Частка 
 

 

 

 

Розподільний диктант 

Випишіть у три колонки словосполучення 1) із прийменниками, 

 2) сполучниками, 3) частками 
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Ошелешений і розгублений; озирайся не озирайся; змагання з бігу; довідався 

про випадок; хай принесе книгу; оглядатися на всі боки; сором та ганьба; 

прийшов, щоб вчитися; ось чого захотів; сталося через недогляд; мову не 

знищити; свої ж люди; щоб надовго запам’ятав; подобрішав би трохи. 

 

Пояснювальний диктант 

Запишіть подані словосполучення із частками, розкриваючи дужки 

Яке(небудь) завдання; то(ж) бо хліб; вивчив(таки) правило; неначеб(то) птах; 

(як)найшвидше зроблю; (ні)коли (не)пізно; сказав(би) комусь; отакий(то) він 

друг; це(ж) мій зошит. 

 

Розподільний диктант 

Запишіть подані слова з часткою НЕ у дві колонки – разом і окремо 

(Не)дорога, (не)абищо, (не)густо, (не)моя, (не)твоя, (не)час, (не)легко, 

(не)благонадійний, (не)боязкий, а сміливий, (не)там, (не)доїдає, 

(не)сподівано, (не)керована, (не)врожай, (не)званий, (не)доречний   

 

Творчий диктант з коментуванням 

Складіть речення з поданими словами. Поясніть їх написання 

Неполохливий – не полохливий, невиконаний – не виконаний, неповага – не 

повага, непорядок – не порядок. 

 

Пояснювальний диктант із завданням 

Спишіть слова, поясніть правопис частки НІ- у словосполученнях. 

Складіть з ними речення 

Ні на крок, ні в п’ять ні в десять, ні душі, ні те ні се, ні туди ні сюди, ні сіло 

ні впало, ні в кого. 

 

Словниковий диктант (списування) 

Абихто, недогляд, невже, де в чому, ніскільки, якраз, будь-що, ніяк, 

неначебто, все ж таки, іди-бо, ні світ ні зоря, хтозна-скільки, тому-то, чимало, 

ні те ні се, неук, анізащо, абиде, хтозна в якому, ні до кого, щоразу, аякже, не 

два, так-от, як-от, скажи-но, ніяково, атож. 
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Вибірково-розподільний диктант 

Випишіть з тексту частки і визначте їх розряди за значенням 

1. Звідки тільки-но проїхали мотоциклісти, рухалася величезна колона машин 

(Г.Тютюнник)  2. А все-таки Хому приваблювала посада їздового (О.Гончар) 

3. На тебе, краю мій, не надивився ні вдень, ні вночі, ні вранці на зорі… 

(А.Малишко) 4. Невже тобі неволя не обридла? (Леся Українка) 5. А кругом у 

полі, в полі теж робота і пісні (П.Тичина) 6. Хотів би я знати, про що той 

струмочок у мріях своїх гомонить між травою? (П.Тичина) 

Попереджувальний диктант (списування) 

Садоводу-городнику 

Те, що квіти приносять радість, естетичну насолоду – знають усі. А крім 

того, поміж квітами існують свої певні стосунки. Не всі вони уживаються 

одне з одним на клумбі й у вазоні. Спробуйте поставити разом бузок і 

тюльпан, і ви переконаєтесь у цьому. 

Властивості квітів помітили люди здавна. Тому на городі поміж капустою, 

картоплею, соняхами завжди висаджували квіти. Проте не будь-які й не будь-

де. 

Є квіти, що захищають городину від шкідників. Люди запримітили, що на тій 

ділянці, де посаджено петрушку, кріп – кращий урожай овочів. Яблуням не 

страшна плодожерка, якщо десь поруч на ділянці ростуть пижмо і полин. 

                                                                                               (З журналу) 

 

 

 

Вигук 

 

 

Вибірковий диктант  

Випишіть речення, у яких є вигуки 

1. Ой, як же ви мене налякали! 2. Гей, ти поле колоскове, молодість моя!          

3. Авжеж треба йому допомогти. 4. Вибачте мені, будь ласка. 5. Мисливець 

почув, як виє вовк. 6. Не кажи, синку, що не зможеш. 7. Геть від мене, 

ледацюго! 8. Мабуть, зараз піде дощ. 9. Якби було тепло, пішли б на пікнік.  

Пояснювальний диктант 
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Спишіть, вставляючи, де треба, дефіс і розділові знаки 

Ой уже ж тая стежка білим снігом припала. 2. Ну то хоч раз послухай – не 

завадить. 3. Пробі чоловіче чи ти вже в голову зайшов, чи що? 4. Цур пек 

щезай. 5. Ой лишенько як страшно! Ха ха ха. 6. Овва А батько мій їх всіх 

потопить! (Леся Українка) 

Пояснювальний диктант із коментуванням (списування) 

Запишіть речення, виділяючи вигуки розділовими знаками 

1. Ой, скільки шелесту у світі! (П.Тичина) 2. О, досі я ще пам’ятаю, як у 

блакиті сріблястий лебідь звав лебедину зграю (М.Нагнибіда) 3. Еге! Коли б 

то так всяк шанувався! (Л.Глібов) 4. Гей, поля жовтіють і синіє небо 

(М.Рильський) 5. Е, це вже не сонце стукає, а дятел у червоній шапочці 

(М.Стельмах) 6. Ох, час-пора усе позабувати… (М. Старицький) 7. «Курли, 

курли!» - лунало десь в імлі, і все село ту ніжну пісню чуло (Д.Луценко) 8. 

Ходить птиця по садку і співа: «Ку-ку-рі-ку!» (М.Познанська) 

Пояснювальний диктант (списування) 

Спишіть речення, підкресліть вигуки як члени речення 

1. Твоє «ау» мене налякало. 2. Очима кліп-кліп. 3. Навколо чуємо хрум-хрум. 

4. Гетьте думи, ви хмари осінні (Леся Українка) 5. Спасибі вам, люди добрі!   

6. Цитьте, нехай говорить кум. 7. Голосне «Ура!» прокотилось над полем. 8. 

А в небі журавлі «курли-курли».   

Словниковий диктант-узагальнення (списування) 

Понад, внаслідок, довкола, посеред, з-за, із-за, з-понад, з-посеред, на гору, на-

гора, переді мною, уві сні, мовби, немовби, якщо, проте, атож, осьде, як же, 

тільки що, дарма що, неук, ненавидіти, не виконав, не сьогодні, ніскільки. 

 

Підсумкові  

контрольні диктанти 
    

                   

                                          Хліб                       (списування) 

Люди сіють хліб. Щедро оспівана ця праця людська. 
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Зерно для людини і досі залишається земним дивом. Воно безсмертне. 

Кинуте в землю, стає колосом. Наливається соками землі і сонця. Тішить нас 

буйними врунами. Красується. Радує урожаєм. Повертається до людей 

повносилою вдячністю землі. 

До землі, як і до хліба, звикають з дитинства, з юних літ. І тоді вже до 

старості не розлучаються з нею. Щасливий той, хто має на землі борозну, 

покладену власноруч, хто по-своєму відкривав хліб, пізнавав його пахощі з 

колоска. 

Нелегко дається хліб. Справжню ціну йому складають хлібороби. Вони від 

засіву до жнив живуть сподіваннями й турботами хлібної ниви. 

Хлібом багата наша батьківщина. З хлібом нам далеко видно – на всі сторони 

світу (За Сингаївським). 

   

                                                  ***                             (списування)  

А там, за Россю, на роздоллі, попід горами й по долинах розсипалися  

розсипались, як та череда, невеличкі біленькі хатки в вишневих садках, у 

яблунях та кучерявих грушах. Городи скрізь пообсаджувані понад Россю 

високими вербами, а на ровах росте рядками зелена дереза. Між сірими 

скелями стоїть на низині стара церква з трьома банями. Сіра, поросла сизим 

та зеленим мохом. А друга, мурована, стоїть над самою водою, на високім 

шпилі, з високою дзвіницею.  

Так хороше, так чудово кругом і нанизу й на горах, де зелені ліси то 

виглядають з долин кучерявими верхами, то виходять і виступають сміливо 

на самі гори. Аж одпочивають очі, зиркаючи по зеленому лузі, по блискучій 

воді, по хатках та садочках! А тихе леління зеленої росьової води по камінні, 

шум з-під млинових коліс, котрі мигочуть своїми лопатнями, пускаючи з 

себе довгими разками краплі прозорої води. Тихий благодатний літній вечір. 

Усе це наводить на душу тихі думи, втихомирює серце, в котрому й сам 

невчуєшся, як примічаєш ласку й любов до всього, що тільки видко навкруги 

тебе, що тільки з усіх усюдів позирає на тебе...     (І.Нечуй-Левицький) 

   

                                    Легенда про щастя                  (списування) 

Ви чули легенду про щастя? Стверджують, що воно перебувало в 

золотистому, щільно стуленому пуп’янку тюльпана. Ніхто не міг дістатися до 

нього, хоча й намагалися. Натовп біля квітки збирався і згодом розходився ні 

з чим. 

 Та ось одного разу луками, де росла ця квітка, ішла натомлена тяжкою 

працею бідна жінка, вела за руку свого маленького сина. Їй хотілося бодай 
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подивитися на пуп’янок чарівної квітки щастя, якого вона так і не бачила за 

все своє життя, лише тяжко зітхала, згадуючи про нього.  

 Жінка тихенько, із завмиранням серця наблизилася до квітки... Раптом її 

хлопчик, побачивши пуп’янок, дзвінко й голосно, як може лише дитина, 

розсміявся. 

 І сталося диво! Тієї самої миті пуп’янок розкрився. Те, що не вдавалося 

зробити ні силою, ні хитрощами, зробив веселий безтурботний сміх. 

Дорослому часом важко  збагнути, що не все можна купити за гроші, не все 

можна здобути хитрощами. По-справжньому щасливою може бути лише 

дитина: їй так небагато для цього треба.              (За М. Злотницьким.) 

 

                                                    ***                         (списування)  

Щось несказанно чарівне й зворушливе криється в природі, коли під місяцем 

бовваніють чи іскряться розмивчастим відливом чубаті полукіпки. Тоді 

здається: ось-ось на житніх стернях побачиш саме літо, що йде, неначе 

утомлена жниця, і само собі дивується – чого воно тільки не зробило, чого 

тільки не зародило навкруги!  

Як тихо і славно у полі! Від стерні і снопів підіймаються пахощі 

відволоженого жита, а зверху снується солодка теплінь липового цвіту. А 

може, цей дух розтікається не від липового шляху, а обтрушується з ласкавої 

місячної пороші, що тремтить над тобою, збирається на кожній зернині 

пшеничного колосу і, зав’язавшись у краплини, радісно й трепетно падає на 

землю.  

Чи зможе художник змалювати такий петрівчанський вечір Ні, такого не 

намалюєш – тільки побачити зможеш. То й дивись, чоловіче, поки маєш 

молоде серце! (М.Стельмах) 

 

                                  Зимовий вечір                       (списування) 

 Вечір, мов чарівне решето, сіє і сіє звідусіль то перші шматки пісень, то 

жіноче цокотіння, то парубочий перегук, то рев худоби, то рипіння санок, то 

поскрипування промерзлих дерев. 

 Посміхнувшись у думках, Роман прямує до греблі, біля якої вже дівочі 

голоси просять, щоб зійшов місяць. Парубок мимоволі переводить погляд на 

схід, і там справді млиновим колесом викочується з-за лісів важкий 

міднолиций місяць. Цей несподіваний збіг сприймається як якесь радісне 

чаклування. Місяць, підводячись вгору, мов у чорну воду, пірнає в загустілу 

хмару, змиває з себе важкий наліт міді і вже через якусь часинку вибивається 

на синє плесо веселим і срібним.  

Далеко десь з-понад самого Бугу сірою грудочкою покотився в село заєць, 

ось він зупинився, прислухався до іскристої тиші та й знову покотився тим 

лагідним клубочком, який завжди нагадує дитинство, зимову казку... 
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                                                                                                   (За М.Стельмахом) 

 

                                          Вовк                                   (списування) 

Навколо села, у яругах, порослих лісом, сніг спершу сіявся на бліді коси 

померхлих трав, шарудів попід опалим листям, хурделився довкола 

закущених терниною круч, сірів димом поміж глоду і горішини. Впродовж 

усієї осені і напередодні зими ці яруги були обідрані й голі. Під час снігопаду 

вони посвітлішали й подобрішали, наче назустріч святу зими. 

На старій дикій груші, що росла понад урвиськом, заскрекотала сорока.               

З-поміж коріння старої груші сягнуло вогким зблиском двоє очей. Далі з-під 

коріння на засніжене листя просунулись дві пазуристі лапи, показалась і 

голова вовча. Раптовим різким рухом широкогрудий вовк вискочив із 

затишного лігва, відбіг від старої груші й застиг на чистій місцині. Задерши 

морду, завив тоскно й скімливо та швидко обірвав виття і побіг у напрямку 

до села.  (За Є.Гуцалом) 

 

                                        Витівки Діда Мороза      (списування) 

Тихий-тихий зимовий ранок. Нечутно, в шапці-невидимці ходить Дід Мороз і 

сам милується власною майстерністю. 

Ще з ночі почав він свою роботу, щоб ранком здивувати весь світ. Кожний 

кущик, кожне деревце дід Мороз прикрасив по-різному. Усіх обійшов, нікого    

не минув. Немало потрудився він і біля сосен. Торкнувся кожної глиці і 

ніжним серпанком оповив крони. І зараз усі сосни, мов купаються в білому 

мареві. Від цього кожний стовбур ще більш відливає червоним золотом, а 

верховіття м'яко тане в безмежному просторі тьмяно-срібного неба. Важкі, 

сизі пасма, боячись згубити свою красу, схилились, завмерли і не 

ворухнуться.  

Глибока тиша залягла довкола. Ніщо не шерехне, ніщо не порушить цей 

урочистий, зимовий спокій. Віддалік сосен — берізка. На ній розпустилося 

чудове, біле листя, а на гінкому вітті розкрився весняний первоцвіт.  

Отакий-то витівник живе у наших краях. 

 

                                                       ***                         (списування) 

У колибі було темно. На превелику силу здолав я розгледіти своїх товаришів 

негоди: було їх чоловік з десять. На моє привітання вони відповіли в один 
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голос і посунулися , поступаючись місцем на колоді край дверей. Пісня 

замовкла. Спочатку було якось варівко: чужа людина, очевидячки, псувала 

трохи настрій. Дехто кинув увагу про дощ, дехто обізвався жартом, тихим 

сміхом… Але мелодія, опанувавши душею, загніздившись там, не хутко 

німіє… Вона виповнює груди, рветься наверх і, прибравшись у поетичні 

шати слова, вільна, як пташка, шукає простору… 

Тим-то й мої співаки не надовго замовкли. Хтось стиха завів пісню, до нього 

пристав ще один голос, а за хвилину підхопила й решта… Співано чумацьку 

пісню. 

Не знаю, чи то з усіма таке діється, чи то лише зі мною, спраглим усього 

рідного, тепер далекого від мене, але згуки пісні, що торкалися мого вуха, 

лягали перед очима фарбами, малювали мені з дивною яскравістю цілі 

образи.  

І уявляється мені степ. Широкий, необмежний, незайманий степ. 

Передранішній вечір злегка хвилює тирсу. Бліде небо мигтить зірками до 

блакиті, що оповила степову далечінь.  
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