
Ольга Кобилянська. "Земля". Зміст твору 

        По горизонталі 

1.      Через що Івоніка вирішив відвідати Михайла у війську? 

5.      Розповідний прийом повернення в минуле персонажів. 

10.    Михайло зробив Анні один подарунок. Що це? 

11.    Хто намовив Саву убити Михайла? 

12.    Яка пора року описана на початку повісті? 

По вертикалі 

2.      Представником якого художнього напряму є Ольга Кобилянська? 

3.      Ім'я героїні, про яку сказано: "Її чоловік був пияк і марнотратець, був бурливий 

мужик, що у хвилях лютості хапав і за барду, а вона чулася слабою і гризлася 

будучністю своєї одинокої дитини, доньки своєї Парасинки". 

4.      У творі "Земля" показана магічна влада ..., що ділить людей на багатих, середніх 

достатків і заробітчан. 

6.      У творі "Земля" часто згадується слово "сарака". Що воно означає? 

7.      "Він мав найкращий товар". У цьому реченні товар - це... . 

8.      Про кого сказано: "Три роки лишитися мені без правої руки. Три роки обробляти 

мені землю без нього, без нього збирати, без нього сіяти! Бджілки наші без нього 

доглядати, а худоба... ви думаєте, що худоба не пізнає сього також?"? 

9.      Про кого сказано: "Івоніка любив її. Він знав її в кожній порі року і в різних її 

настроях, мов себе самого. Вона пригадувала чоловіка і жадала жертви. Як була люта, 

боявся її більше, як почорнілого неба, що віщує тучу"? 



 

 

Ольга Кобилянська 

По горизонталі 

4.      Стаття, написана у зв'язку зі смертю людини. 

6.      Звільнення від залежності. 

9.      Прізвище німецького філософа, ідеї якого вплинули на формування світогляду 

О.Кобилянської. 

11.    Назва твору, у якому письменниця розповідає про свою родину. 
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12.    Назва твору письменниці, де показано причини братовбивства. 

По вертикалі 

1.      Мова, якою написані були перші твори О.Кобилянської. 

2.      Сучасна країна, на території якої народилася О.Кобилянська. 

3.      У 1899 році вийшла перша збірка "Покора". Твори якого жанру становили її? 

5.      Суспільно-культурний рух, метою якого є надання жінкам усіх громадянських прав. 

7.      Людина, заглиблена у внутрішній світ, ким була О.Кобилянська. 

8.      Прізвище подруги О.Кобилянської. 

10.    Ім'я батька О.Кобилянської. 
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