
Кросворд  "Біографія Т.Г.Шевченка" 

 

 

 
 

По вертикалі: 

1.   Де народився Т.Шевченко? 

2.    Хто сказав про Т.Шевченка: „Він був сином мужика і став володарем в 

царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури...”? 

4.    Що було найулюбленішою розрадою для малого Тараса? 

6.    До чого дуже рано виявилися здібності Тараса? 

11. В якій Академії вчився Шевченко після викупу? 

13. Куди поїхав Шевченко після закінчення Академії мистецтв? 

15. У якого українського письменника Т.Шевченко був за старшого боярина? 

19. Як називається кладовище, де поховали Т.Шевченка після смерті? 

22. Як люди назвали могилу-гору, де спочиває Кобзар? 

24. В якому творі показана трагічна доля жінки-покритки і розбещеність панів? 

25. Як називається твір, де поет літає над землею? 



26. В якому творі Кобзар показав нове суспільство?                       

27. Як називається місто , де поховано Шевченка? 

     28.  Як називається сукупність літературознавчих, мовознавчих, 

мистецтвознавчих, історикознавчих досліджень про подвижницьке життя і творчість 

Т.Шевченка? 

По горизонталі: 

1. За соціальним походженням ким була сім”я Т.Шевченка? 

3.  У якій повісті Шевченко пише про роки , проходили в повній гармонії 

природного розвитку його особистості й навколишнього середовища? 

5. Про кого любив слухати Тарас розповіді діда Івана? 

7. Ким прагнув стати Т.Шевченко? 

8. До якого майстра малярних справ віддав у науку пан Енгельгердт Шевченка? 

9. Кого зустрів Шевченко в Літньому саду? 

10. Який російський діяч культури брав участь у викупі Шевченка з кріпацтва? 

12. В яку казкову країну мріяв поїхати Шевченко, щоб познайомитися з 
відомими  шедеврами малярства ? 

14. Хто загітував Шевченка приєднатися до таємної політичної організації? 

16.Назвати прізвище студента, який вступив до братства з провокаційною метою. 

17.Як називалась фортеця, куди царат ув’язнив надовго Шевченка? 

18.Як народ ще називав Т.Шевченка? 

20.Коли було перепоховано тіло українського поета? 

21.Як називається гора, де поховано Т.Шевченка? 

23.Кого зображав у творах Т.Шевченко? 

29.Як називається твір, в якому поет сказав людям своє останнє слово? 



Відповіді: 

 
Підготувала учениця 9 - А класу Леонова Олена. 


