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ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ 

     Назва і номер конкурсу 
  Команда 

 

  Команда 

КОНКУРС №1:  

Презентація  команд 

КОНКУРС №2: 

Розминка (хто швидше) 

КОНКУРС №3: 

Математична гра 

КОНКУРС №4: 

Конкурс капітанів 

КОНКУРС №5: 

Конкурс вболівальників 

Підсумок 



1 КОНКУРС 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ  КОМАНД (НАЗВА, 

ДЕВІЗ, ЕМБЛЕМА, ВІТАННЯ) 

Конкурс оцінюється в 5 балів. 



2 КОНКУРС 

РОЗМИНКА (ХТО ШВИДШЕ) 

Правила: 

1) Команда відповідає на питання. У випадку 
невірної відповіді хід переходить до іншої команди. 

2) За кожну правильну відповідь команда отримує 0,5 
бала 



2 КОНКУРС 

РОЗМИНКА (ХТО ШВИДШЕ) 

  1.  Скільки цифр використовується 

для написання чисел ? 

ВІДПОВІДЬ:        

  

10 цифр 



2 КОНКУРС 

РОЗМИНКА (ХТО ШВИДШЕ) 

   2.   У арфи їх чотири, у гітари шість і у 

домбри також шість.   Про що мова? 

ВІДПОВІДЬ:  

кількість букв в назвах інструментів 



2 КОНКУРС 

РОЗМИНКА (ХТО ШВИДШЕ) 

   3.  Що за сім братів роками рівні, іменами 

різні ? 

ВІДПОВІДЬ:  

 Дні   тижня 



   4.  Число, що не являється ні простим, ні 

складовим ? 

ВІДПОВІДЬ:  

 один 

2 КОНКУРС 

РОЗМИНКА (ХТО ШВИДШЕ) 



   5.  Назвіть найменьше натуральне число ? 

ВІДПОВІДЬ:  

 один 

2 КОНКУРС 

РОЗМИНКА (ХТО ШВИДШЕ) 



   6. Колоду розпиляли на 13 частин. 

Скільки розпилів зробили? 

ВІДПОВІДЬ:  

 12 

2 КОНКУРС 

РОЗМИНКА (ХТО ШВИДШЕ) 



   7. Що важче один кілограм цвяхів або 

вати? 

2 КОНКУРС 

РОЗМИНКА (ХТО ШВИДШЕ) 



   8. Що не втомлюєшся робити? 

2 КОНКУРС 

РОЗМИНКА (ХТО ШВИДШЕ) 



   9. Якщо п'ять кішок ловлять п'ять мишей за 
п'ять хвилин, то скільки часу потрібно одній 
кішці, щоб зловити одну мишку ? 

2 КОНКУРС 

РОЗМИНКА (ХТО ШВИДШЕ) 



   10. Трійка коней біжить зі швидкістю 24 км/ч. 

З якою швидкістю біжить кожен кінь? 

2 КОНКУРС 

РОЗМИНКА (ХТО ШВИДШЕ) 



3 КОНКУРС 

«МАТЕМАТИЧНІ ІГРИ» 

Хто більше придумає 

математичних термінів 

на букву 

    Перемагає та команда, яка за 2 
хвилини придумає більше слів.  

У разі, якщо кількість слів 
однаково, то вважаються всі 
букви в усіх придуманих слів. 



  



ГРА З ВБОЛІВАЛЬНИКАМИ  “СКЛАДИ СЛОВО” 

Відрізок, який з'єднує дві точки кола і проходить 
через центр? 

 

Діаметр 

 
Частина прямої між двома даними точками 

 

Відрізок 
 



4 КОНКУРС 

«АНАГРАМА» 

Правило: 

1) Правильно розставити 

переплутані літери 

ПРИКЛАД: 

Р О К А С О –  

СОРОКА 



відповідь 





Подарункову коробку наповнили 
метеликами. Коли коробку відкрили, 
метелики розлетілись  в різні сторони. 
Визнач, скільки було в коробці 
метеликів,  якщо в двійковій системі 
числення їх було 10101 ?   

Відповіді дані в десятковій системі 
счислення.    

21 31 11 



  



  



5 конкурс 

Логіка 
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Знайдіть закономірність і 
визначте наступний член 
послідовності. 

1 

4 2 

3 



Петро ліг спати о 9 

годині вечора, а 

будильник завів на 10 

годину ранку. Скільки 

годин він проспав? 



1 4 9 ? 16 

Знайдіть закономірність і 
визначте наступний член 
послідовності. 

17 20 

19 25 



Один чоловік купив трьох 

кіз за 3 гривні. 

Запитується по чому 

кожна коза пішла? 
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Числа послідовності 
записані по певній 
закономірності. 
Яке число повинно бути 
наступним?  



Пішов мірошник на 

млин. У кожному  із 4-

х кутів він побачив по 

3 мішки, на кожному 

мішку сиділо по 3 

кішки, а кожна кішка 

мала при собі трьох 

кошенят. Під мішком 

сиділо по три мишки. 

Чи багато було ніг у 

млині? 



Числа послідовності записані 
по певній закономірності. 
Яке число повинно бути 
наступним?  
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Як можна одним мішком пшениці, 

змоловши її, наповнити два таких 

самих мішки?   



Знайдіть закономірність та 
визначте наступний член 
послідовності.  
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У кімнаті горіло 10 

свічок. Шість з них 

погасили. Скільки свічок 

залишилося? 



Скільки яєць можна з'їсти 

на голодний шлунок? 



Назвіть три числа, добуток і 

сума яких однакова  



Виберіть лист і дайте відповідь 

на запитання, яке там 

знаходиться 



Знайдіть визначення, яке найбільш 

точно відповідає слову «Інтернет». 

Локальна мережа 

Всесвітня система об'єднаних 

комп'ютерних мереж 

Програмно керований електронний 

пристрій обробки інформації 

Назва першого комп'ютера відповідь 



В мережі Інтернет цей значок називають в різних країнах по-
різному. В Італії – «равлик», Швеції – «слон», Фінляндії його часто 
іменують «кішкою». Де найчастіше використовується цей знак? 

в адресі електронного поштового 

ящика 

у пошукових запитах при використанні 

маски пошуку 

в адресі гіпертекстової сторінки 

 в імені файлу 

відповідь 
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Маленька бджілка наповнює всі стільники солодким медом. 
Ваше завдання-допомогти бджілці ! 
Щоб це зробити необхідно вирішити ребуси. 

http://service.columbia.k12.mo.us/tensor/files/2008/12/bee-1.jpg
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Пристрій для друку 

Пристрій для запису звуку 

пристрій для прослуховування звуку 

Пристрій для читання дисків 
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Пристрій для зберігання 
інформації. 

Пристрій для декодування інформації; 

Пристрій для введення інформації в комп'ютер; 

Пристрій для перетворення малюнків і тексту на папері в 
електронний вигляд; 
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6 Пристрій для передачі 
інформації 

Пристрій для виведення малюнків і тексту з 
комп'ютера на папір 

Пристрій для декодування інформації 

Пристрій для зберігання інформації 
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Пристрій для передачі інформації 

Пристрій виведення 
інформації. 

Пристрій для декодування інформації 

Пристрій для прийому інформації; 

4 

1 

3 

2 
5 

http://service.columbia.k12.mo.us/tensor/files/2008/12/bee-1.jpg


2 

3 

1 

4 
5 

частина системного блоку 

керуючий пристрій комп'ютера. 

змінне пристрій принтера 

пристрій для відео зйомки 
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6 конкурс 

Конкурс капітанів 

 



Конкурс «Віриш – не віриш» 

ДА 

ДА 



Конкурс «Віриш – не віриш» 

Чи вірите ви, що за обробку даних в 

комп'ютері відповідає одна найбільша 

мікросхема – пам'ять 

Чи вірите ви, що для робіт з графічними 

даними до складу Windows входить 

стандартний графічний редактор WORD.  



 


