
ЩО? ДЕ? КОЛИ?

Вікторина



РОЗМИНКА



Назва сучасної установи –
яку називають житлом 

муз, богинь –
покровительок мистецтв



•Музей



2. Що досліджує наука 
етноніміка?



Назви народів



3. Історична наука, що 
досліджує печатки



Сфрагістика



• 4. Віра первісних людей у 
зв′язок родів з певними 
тваринами або рослинами



Тотемізм



5. Як достеменно 
перекладається слово 

«фараон»?



Великий дім



6. Назва рослини в одній з країн 
Стародавнього сходу, 

перекладається як «царська». 
Якби її не навчилися 

використовувати, то відомості 
про історію цієї країни були б 

значно обмежені.



Єгипет, папірус



7. Яка квітка прикрашала 
герб дворянського роду 

Ланкастерів?



Червона троянда



8. Як називали 
середньовічну Візантію?



Країна міст



9. Який кочовий народ 
очолював хан, що наказав 

на своєму келеху 
викарбувати слова: «Чужих 

прагнучи – своє 
занедбав»?



Печеніги



10. Назвіть гетьмана, 
який домігся статусу 
академії для Києво-

Могилянської колегії



І. Мазепа



11.  З яким кошовим 
отаманом пов’язують 
картину художника І. 

Рєпіна «Запорожці пишуть 
листа турецькому 

султану»?



І. Сірко



12. Хто був 
найвидатнішим 
давньоруським 
живописцем?



Алімпій



13. Як називався документ, 
в якому історичні події 

викладалися в 
хронологічному порядку?



Літопис



14. Яке місто було 
столицею Кримського 

ханства?



Бахчисарай



15. Як називалася 
державна рада у 

Кримському ханстві?



Диван



16. Яка релігія була 
державною у 

Кримському ханстві?



Іслам



17. Що таке 
«ліберум вето»?



Заборона прийняття 
рішення на сеймі



18. Як називалися 
кодекси правових норм 
у Литовсько – Руській 

державі?



Литовські статути 



19. Старовинне морське 
вітрильне судно, на 

якому Колумб здійснив 
своє відкриття?



Каравела



20. Ким за національністю 
був Колумб? 

На службі якої держави 
перебував?



Італієць, Іспанія



21. В записах якого 
художника можна 

знайти описи парашута, 
автомобіля, телефону?



Леонардо Да Вінчі



22. Як називалися 
індійські чарівники та 

гіпнотизери?



Йоги



23. Назвіть священних 
тварин індійців?



Корови, слони, мавпи.



24. Яку частину одягу 
козак не міг продати, 
пропити, загубити?



Шапка.



25. Як називався 
козачий сигнальний 

маяк  - вежа?



Фігура.



26. Назва козацької 
церкви, що завжди була 
розташована на майданi

в центрі Січі?



Церква Покрови



27. Які клейноди 
(символи – відзнаки) 
вважалися у козаків 

найбільшою святинею?



Корогви.



28. Як називався 
запорізький козацький 

хутір?



Зимівник.



29. Найперша відома 
книга Святого Письма, 

перекладена українською 
мовою?



Пересопницьке 
Євангеліє.


