
Відкрий для себе  
Україну 

Вікторина 



Цей князь на противагу батькові та 
дідові не любив воювати. Він 
клопотався мирними справами, 
славився великою любов’ю до 
книг, науки, культури. За часів його 
князювання численні церкви та 
монастирі стали осередками 
науки, культури, освіти. Назвіть 
ім’я цього князя.  
 
 



Територією України пролягав 
основний водний торговий шлях 
Київської Русі  завдовжки 3000 км, 
що зв'язував північні райони 
країни з південними руськими 
землями,  скандинавські країни — 
з Візантійською імперією та 
Балтійське море —  з Чорним. Під 
якою назвою відомий цей шлях в 
історії ? 
 
 
 
 
 



Ця епічна поема була вперше 
написана класичною українською 
мовою. Вона створювалася 
протягом 30 років. В образах 
головного героя та його побратимів  
виразно простежуються риси  
українського козацтва. Укажіть 
назву та автора твору.  



Як називався 
архітектурний стиль,  

який був дуже поширений  
за часів гетьмана  

Івана Мазепи? 



Традиційний слов'янський напій, 
отриманий способом «живого» 
бродіння. Найдавніший і 
найпоширеніший літній напій. 
Перша згадка про нього датується 
989 роком.  Що це за напій? 
 



На початку ХХ ст. ім’я цього 
письменника набуває широкої 
популярності в Європі. Сучасники 
називали його “академією в одній 
особі”. Його перу належить понад 5 
тисяч творів у різних галузях 
літератури й науки. Небагато можна 
назвати в історії людства постатей, 
рівних йому за різнобічністю 
таланту. Назвіть прізвище цього 
видатного українця.                  
 



Які регалії 
Президента України 

мають козацьке 
походження? 



Цей духовий інструмент 
входить до Книги світових 
рекордів Гіннеса. Має 
вигляд дерев'яної труби без 
вентилів і клапанів, інколи 
обгорнутої березовою 
корою. Довжина від 2,5 до 
8 метрів, діаметр близько 
30 мм.  Що це за 
інструмент? 



Видатний український 
легкоатлет, всесвітньовідомий 
спортсмен зі стрибків з 
жердиною. Він переміг на шести 
чемпіонатах світу IAAF, завоював 
олімпійське «золото» і 35 разів 
встановлював світові рекорди, 
тричі визнавався кращим 
спортсменом світу. Він  перший, 
хто стрибнув вище 6 метрів і 
єдиний, хто стрибнув вище 6.10 
метрів. 



. 

На околиці міста Кролевець є 
унікальний об'єкт природно-
заповідного фонду України. Це дерево, 
що зростає у вигляді куща, який за 
площею займає близько 10 арів. У 
нього давно вже немає первісного 
материнського стовбура, оскільки його 
вік — понад 200 років. Особливістю є 
його здатність до самостійного 
вкорінення гілками: коли один зі 
стовбурів відмирає, гілля нахиляється 
до землі й пускає коріння.  Про яку 
унікальну ботанічну пам’ятку  України 
йде мова?  



. 

Чим унікальне погруддя 
Тараса Шевченка, що 
знаходиться на території 
нашого Ліцею?  



. 

Прилучанка- біатлоністка,  
яка завоювала  

першу олімпійську медаль 
незалежної України.  



. 

Шановні друзі, 
 бажаю успіху!!! 


