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Інтелектуальний турнір 

Мета: дати учням можливість проявити (показати) свою ерудицію, 

кмітливість, логічне мислення; виховувати прагнення удосконалювати 

свій інтелектуальний розвиток; розвивати інтелектуальні здібності, 

таланти, захоплення учні 

 

Хід турніру 

Вед. Характерною особливістю кожного учня є самостійність, 

допитливість, емоційність, ерудованість, прагнення перевірити себе , 

бажання випробувати свої сили, свій інтелект, спритність і 

винахідливість у чомусь незвичному. Тому сьогодні ми надаємо 

можливість проявити ці риси учасникам інтелектуального турніру. 

А тепер ближче познайомимось із учасниками турніру (Кожний 

учасник розповідає про себе) 

– Розпочинаємо перший тур “Розминка для вуха”. Прошу гравців 

уважно послухати веселе оповідання “Один день з мого життя” і 

підрахувати, скільки слів, що нагадують прізвища відомих 

композиторів та музикантів, буде названо. 

Література: “Один день з мого життя” // Конкурси, турніри, 

вікторини для старшокласників / Уклад О.Зуб’юк. – Тернопіль: 

Мандрівець, 2005. – с.31 

(Учасники записують на листку числа і показують; виграє той, хто 

назве правильне число, або найближче до нього) 

– А наступний тур “Оратор”. Зараз ви будете мати можливість 

висловити власну думку на одну із запропонованих тем: 

1. Знання – це скарб 

2. Моя майбутня професія 
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3. Якби я був директором школи 

Право вибирати тему має гравець із найбільшою кількість 

зароблених балів. Ви обдумаєте цю тему протягом 1 хв і висловите 

свою думку впродовж 30 секунд.  

(Гравці обдумують  і висловлюють свою думку) 

А тепер учасники турніру самі оцінюють ораторське мистецтво 

інших гравців (Оголошує зароблені бали) 

– Приємно спілкуватися з розумною людиною: що не запитаєш, 

майже все знає, майже на все у неї є відповідь. В цьому ми зараз 

пересвідчимось. Розпочинаємо наступний тур “Тема”. Ви вибираєте 1 

із 9 запропонованих тем і швидко відповідаєте на 9 запитань. Кожна 

відповідь – 1 бал. Отож, починаємо… 

– Кожна людина по-своєму неповторна; кожен з вас має свої 

захоплення, мрії, здібності, свій талант. 

Ми розпочинаємо наступний тур “Мій коник”, в якому кожен з 

учасників представить на ваше голосування своє улюблене заняття, 

своє захоплення, свого “коника”  

(Представлення захоплень) 

А зараз за оплесками вашими, глядачів, визначимо, чий коник 

найбільш сподобався. (Оголошує зароблені бали) 

– Тепер ми зіграємо в гру “Підказка”. Виберіть собі серед 

присутніх в залі помічника чи помічницю. Вини повинні за допомогою 

підказок (слів, міміки, жестів) допомогти вам відгадати по три слова. 

Зрозуміло? Тоді розпочинаємо. 

– Тепер підведемо підсумки і 2-3 учасники, у яких найменша 

кількість балів покинуть турнір 

(Називає прізвища тих, хто покидає турнір, вони сідають у зал) 
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– А вас (звертається до двох учасників, які залишились) чекає 

останнє випробування – “Дуель”. Ви будете змагатись своїм розумом, 

інтелектом та швидкістю мислення. 

Отож починаємо. 

– (Оголошує бали) Вітаємо переможця “Інтелектуального 

турніру”. І бажаємо всім у житті тільки перемог, але не забувайте, що 

для цього потрібні неабиякі зусилля. 
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Спорт 

1. Місце проведення зимових олімпійських ігор 2006? (Турин, Італія) 

2. У яких спортивних іграх використовують м’яч? (футбол, 

волейбол, баскетбол, гандбол, поло…) 

3. На яких знаряддях тренуються і змагаються гімназисти? (кінь, 

перекладина, колода, брусся, кільця) 

4. Хто і коли відкрив Олімпійські ігри? (П’єр де Кубертен у 1896р., 

француз) 

5. Якою є перша дія гравця у тенісі та волейболі? (подача) 

6. В Англії в ХІХ  ст. перед футбольним матчем гравцям видавали в 

руки золоті монети . Чому? (Щоб грали ногами, а не руками) 

7. Як називається забіг на довгу дистанцію? (марафон) 

8. Які розміри боксерського рингу? (6×6=36) 

9. Висота баскетбольної корзини (305мм) 

Біологія 

1. Які тварини самі вилазять зі своєї шкіри? (змії) 

2. Плакуче дерево (верба) 

3. Які птахи не літають? (страуси, пінгвіни) 

4. Квітка – символ кохання (троянда) 

5. Середня тривалість життя собаки (10-12 років) 

6. Які птахи врятували Рим? (гуси) 

7. Які комахи є носіями більш як 60 хвороб, серед яких червоний 

тиф, дизентерія? (мухи) 

8. Трава, яку і сліпий знає (кропива) 

9. Улюблений злак китайського народу (рис) 
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Географія 

1. Прилад, з яким можна піти на всі чотири сторони (компас) 

2. Який океан отримав свою назву завдяки Магеллану? (Тихий) 

3. Цю річку давні греки називали “Борисфен”? римляни – 

“Денапаріс”, турки – “Узу”, слов’яни – “Славутич”. А як називається ця 

річка зараз? (Дніпро) 

4. Назвати найбільшу гору в світі (Джомолунгма) 

5. Найдовша річка в світі (Ніл) 

6. Хто здійснив першу кругосвітню подорож? (Магеллан) 

7. Назвіть “кольорові моря” Світового океану (Жовте, Червоне, Біле, 

Чорне) 

8. Найбільша пустеля (Сахара) 

9. На якому материку немає річок? (Антарктида) 

Мова 

1. Як можуть називатися письмові послання за допомогою яких 

люди спілкуються? (записка, лист, телеграма, листівка…) 

2. Хто говорить на всіх мовах? (ехо) 

3. Місцева говірка (діалект) 

4. Дослівний переклад чужої мови (Цитата) 

5. У якому слові сто приголосних? (Стоп) 

6. Які займенники заважають їздити по дорогах? (ями) 

7. Наука про красномовство, яка виникла Стародавній Греції, яка 

вчить переконувати словами (Риторика) 

8. Який тур не цікавить зоологів? (тур гри, олімпіади) 

9. З якої байки плаття не попереш? (літературної) 
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Історія 

1. Як називається перша військова організація запорізького 

козацтва? (полк) 

2. На чому писали давні єгиптяни? 

а) на пергаменті; 

б) на папірусі; 

в) на папері; 

г) на паркані; 

д) на каменях. 

3. Як називався верховний орган влади у Стародавньому Римі? 

а) сейм; 

б) дума; 

в) сенат; 

г) парламент. 

4. Перший президент України (М.Грушевський 1918р., а незалежної 

України М.М.Кравчук) 

5. Як звали музу історії в грецькій міфології? (Кліо) 

6. Автор першої Української Конституції (Пилип Орлик) 

7. Як звали київського князя, який загинув від укусу гадюки? (Олег) 

8. Князь, Який охрестив всю Київську Русь (Володимир Великий) 

9. “Батько історії” (Геродот) 
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Література 

1. Закінчіть думку Й.В.Гете: “Поведінка – це дзеркало, в якому 

кожен показує своє…” (обличчя) 

2. Справжнє ім’я Лесі Українки? (Лариса Петрівна Косач-Квітка) 

3. У якому році був одружений Т.Шевченко? (не був одружений) 

4. Твори якого жанру складав кіт учений з твору “У лукомор’я дуб 

зелений”? (казки, пісні) 

5.  Який письменник у дитинстві шукав стовпів, що підпирають 

небо? (Шевченко) 

6. Художнє перебільшення (Гіпербола) 

7. Справжнє ім’я та прізвище письменника, відомого в літературі як 

Хома Брут, Віршороб Голопупенко, Мирон, Дженджалик (Іван Франко) 

8. Легендарний автор пісень “ За світ встали козаченьки”, “Ой не 

ходи Грицю” та ін. (Маруся Чурай) 

9. Злий викривальний сміх (Сарказм) 
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Фізика 

1. Який метал рідкий при кімнатній температурі? (ртуть) 

2. Яка напруга в електромережі? (220В) 

3. Які побутові електроприлади містять в собі електродвигуни? 

(холодильник, пральна машина, порохотяг, міксер, фен…) 

4. Одиниця вимірювання сили (Ньютон) 

5. Температура кипіння води за шкалою Цельсія –100º, а за шкалою 

Фаренгейта? (212º) 

6. В склянку з цукром і в склянку без цукру налито чай з одного 

чайника. В якій склянці чай холодніший? (з цукром) 

7. Назви електродів “катод” і “анод” походять від грецького “шлях 

вверх” і “шлях вниз”. Який з цих електродів куди напрямлений? (Катод 

– вниз (–), анод – вверх(+)) 

8. Цей відомий англійський фізик поклав основу свого відкриття ще 

в дитинстві, коли він виявив, що безрезультатно відправляти його до 

лісу за спілими ягодами. Назвіть його прізвище. (Дальтон) 

9. Прилад, за допомогою якого вимірюють температуру? 

(Термометр) 
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Математика 

1. Як у римських рахунках позначати 50, 500, 100, 1000 (L, D, C, M) 

2. Скільком кілометрам дорівнює верста ( ~ 1,07км ) 

3. У школі 400 учнів. Чому можна стверджувати, що хоча б у 

чотирьох з них співпадає день народження?  

4. В 1992 році число Пі розраховано з точністю до 1 млрд 11млн 196 

тис 691 знак після коми. Цей факт був занесений у книгу рекордів 

Гіннеса. Чому саме число туди не потрапило? (для запису цього числа 

знадобилося б більше тисячі сторінок) 

5. Які числа відкриті за 600р. до н.е. називались “несправжніми”? 

(від’ємні, із знаком “–”)   

6. Число, яке зображає одиницю з дванадцятьма нулями (трильйон) 

7. У скільки раз перевищувати інших споруди, щоби справді 

називались гігантськими? (в мільярд раз – гіга) 

8. Що в Київській Русі називалось ламаними числами? (дроби) 

9. Чого не потребує аксіома на відміну від теореми? (доведення) 
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Хімія 

1. Без чого не відбувається процес горіння? (без кисню) 

2. З якого хімічного елементу починається таблиця Менделєєва? (Н - 

водень) 

3. Яка хімічна речовина небезпечна для озонового шару планети? 

(фреон) 

4. Якось в лабораторію хіміка Б.Картуа залізла кішка і розбила 

склянки з спиртовим екстрактом морських водоростей і сірчаною 

кислотою. Що допомогла кішка відкрити хазяїну? (йод) 

5. Який ядовитий хімічний елемент використовують у стоматології? 

(миш’як) 

6. Чому після укусу мурашки рекомендується змазувати те місце 

нашатирним спиртом? (він нейтралізує кислоти, в тому числі і 

мурав’їну) 

7. Для процесу горіння необхідні три умови: наявність кисню, певна 

температура і … назвіть третій компонент (паливо) 

8. Український хімік, перший президент Академії наук України 

(Володимир Іванович Вернацький) 

9. Яку частину повітря А.Лавуазьє назвав “не підтримує життя”? Від 

цього газу запалена свічка гасла, а лабораторні миші швидко гинули. Як 

називався цей газ? (Азот) 

 

 

 

 



- 12 - 

 

Дуель 

1. Хто завжди говорить правду? (дзеркало) 

2. З яким плодом пов’язаний початок Троянської війни? (з яблуком) 

3. Найбільша зоря сонячної системи (Сонце) 

4. Що таке квінтет? (група з п’яти музикантів) 

5. Назвіть автора слів Гімну України (П.Чубинський) 

6. Третя нота (мі) 

7. Який рік найкоротший і триває лише один день? (Новий рік) 

8. Що можна бачити із заплющеними очима? (сон) 

9. Що лишень раз на рік вбирають? (Ялинку) 

10. Давня Спарта завжди відзначалася суворістю покарань. Одне з 

них полягало в тому, що той, хто вчинив цей злочин все життя ходив у 

чорному вбранні з наполовину поголеною бородою. Що це за злочин? 

(втеча з поля бою) 

11. В гербі якої країни можна побачити квітку хризантеми? (Японія) 

12. Назвіть найбільшу ягоду? (гарбуз) 

13. Водяний простір між материками (океан) 

14. Будинок для утримання овець (кошара) 

15. Найпопулярніша у світі валюта? (євро – 21 країна, долар –лише 

12) 

16. Український народний посуд для молока (глечик) 

17. Ліхтарик на березі моря (маяк) 

18. Яка держава виробляє найбільшу кількість годинників? 

(Швейцарія) 

19. Скільки є Божих заповідей? (десять) 

20. Країна Папи Римського (Ватикан) 
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