
ЩО? ДЕ? КОЛИ? 
 

 
РОЗМИНКА 

 
 

1.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 
Лонкастерів? 

 
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 нє 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. 

 
 
 

 

2 Цікаве в біографіях. 
 

1. За що автора «Марсельєзи» Роже Де Ліллья називали 
геніем однієї  ночі? 

 За одну ніч написав і слова і музику 
«Марсельєзи»  і зараз це національний гімн.  

2.  Хто з великих математиків давнини брав участь в 
атлетичних змаганнях і на Олімпійських іграх був два 
рази увінчаний лавровим вінком за перемогу в кулачному 
бою?  

 Піфагор 
3. Хто з полководців стародавнього Світу знав по імені всіх 

солдат своєї армії? 
 Перський цар Кір 

4. Хто створив самий перший в світі географічний атлас? 
Давньогрецький вчений Птоломей створив 
атлас в 150 році, вперше цей атлас раз 
докували через 1327 років в Болоньї   

5. Він автор першої української конституції? 
Пилип Орлик. 

6. Знаменитий грецький вчений Аристотель був його 
вчителем а легендарного героя Геракла він вважав своїм 
предком? Будучи знаменитим полководцем, часто 
повторював – «Я не краду перемог», Після смерті перед 
тим як покласти в золотий саркофаг тіло змастили медом. 

Олександр Македонський 



7. Освіту здобув в Острозький академії та Львівський 
братській школі, а прізвисько знаменитого гетьмана 

походить від назви футляра для лука та стріл? 
Петро Конашевич Сагайдачний. 

8. Не залишив після себе жодного написаного рядка, про те 
вважався найвидатнішим вченим в історії людства, 
говорив: чим менше людині потрібно, тим ближче вона до 
богів. Вважав, що є лише одно багатство – знання, 
говорив: – знає те, що нічого не знає. За вироком суду 
випив отруту.  

Сократ. 

3 Цифри в історії  

1. Скільки було хрестових походів? 
8 

2. Скільки шеренг шикувалися козаки – піхотинці під час бою? 
3 

3. Скільки поверхів мало більшість Трипільських будинків? 
2 

4. Скільки міст об’єднував торговий союз Ганза? 
80 

5. На скільки століть вікінги випередили Колумба, відкривши 
Америку? 

На 5 століть. 
6. Скільки ієрогліфів відомо нині у китайській мові? 

80000 
7. Скільки струн було в китайському музикальному інструменті 

цінь? 
7. 

8.Скільки днів возили померлого скіфського царя між 
племенами для прощення? 

40 днів. 
9. З скількох років дозволялося шлюби в епоху раннього 

середньовіччя? 
З 12ти 

10. Якою була середня тривалість життя жінок у середні віки І 
це вважалося нормою? 

35 років. 
11. Скільки суден брало участь у першій навколосвітній 

подорожи? 
5. 

12. Скільки плавань здійснив Колумб? 



4. 
13. Скільки наук викладали в Острозькій школи – академії? 

7. 
14. Скільки років тривав повний курс навчання в Києво – 

Могилянській академії? 
12. 

15. Скільки предметів спочатку викладали в Києво – 
Могилянській академії? 

30. 
16. Якою була довжина першої залізниці в Англії? 

50 км. 
17. Скільки подвигів здійснив Геракл? 

12. 

18. Скільки портретів Петра Сагайдачного написаних 
сучасниками, збереглося до наших днів? 

1. 
19. Скільки міст названих своїх іменем, заснував Олександр 

Македонський? 
20 міст. 

20. Яку висоту мала знаменита Вавилонська вежа? 
90метрів. 

21. Яку цифру Піфагор вважав початку всього? 
1. 

22. Скільки літер мав грецький алфавіт? 
24. 

23. Скільки років водив Мойсей євреїв пустелею після 
визволення з єгипетської неволі? 

40. 
 

Природа в Історії     
1. Священне дерево стародавніх східних слов’ян? 

Дуб 
2. На гербі якої держави зображено кедр? 

На гербі Лівану, кедрові ліси в цій країни давно вирубали, 

але археологічні розкопки і історичні джерела вказують, що 
могутній кедр був національною гордістю краю.   

 
3. Антична легенда стверджує що цей продукт навчив 

людей робити Арістей – син бога Аполона, про цей 
продукт писав Гомер, його брали з собою в похід римські 

легіонери, тепер вживаємо і ми з вами,  



Сир. 
4. В який країні встановлений пам’ятник каві? 

Бразилія. В Сан-Пауло вилите з металу кавове дерево. 
5. Ці плоди європейці називали «чортовим яблуком»? 

Картопля. 
6. Як нормани у своїх сагах називали Америку? 

Країна винограду. 
7. Яку хворобу називали в середні віки «чорна смерть»? 

Чума. 
8. Назвіть основну зброю Зевса, якою він карав людей? 

Грім, блискавка. 
9. Хто в Європі винайшов пасічництво, шампанське, пиво з 

хмелю? 

Монахи. 
10. Що, крім хвороб, найбільше виснажувало організм 

середньовічної людини? 
Голод. 

11. Чим римляни засіяли територію зруйнованого 
Карфагену? 
Сіллю. 

12. Як називали мавзолей Тадж-Махал сучасники? 
Поема з каменю. 

13. Як називали козацький човен? 
 
 

Чайка 
 

14. Хто з англійських вчених обґрунтував гіпотезу про 
походження людини від мавпи? 

 
 

Чарльз Дарвін. 
 

 
 

 



Історична скриня 
 
 

1. Один з київських князів, започаткувавши це, можливо і не 
передбачав, що сьогодні кожен українець буде цим 

користуватись. Що в скрині? 
 

Гривня 
 
 

2. Дочка Ярослава Мудрого Анна повезла це до Франції, 
започаткувавши використання його, як засобу гігієни. 

 
Мило 

 
3. В скрині те, з чого китайці виготовляли парасольки та 

віяла. 
 

Папір 
 

        4. Тут знаходиться символ влади військового козацького 
судді. 
 

Печатка 


