
Інтелектуальна гра «Найрозумніший»  7 клас  (1 семестр) 
 
Мета: закріпити в цікавій формі знання учнів з української мови та літератури, сприяти  
             розвитку мовних умінь; збудити прагнення  продемонструвати набуті знання та  
             вміння, спонукати їх до творчої праці; розвивати уміння застосовувати свої навики  
             в незвичайних ситуаціях; виховувати любов до милозвучності рідного слова, до  
             солов'їної української мови; вчити дітей триматися перед глядачами, бути  
             привабливими і цікавими для присутніх. 
Обладнання: мультимедійна установка, ноутбук, плакати з висловами про мову,  
             грамзаписи пісень, блокноти, ручки. 

Хід гри: 
 
 
 

1. Організаційний момент 
2. Повідомлення теми і мети гри 
3. Вступне слово вчителя 

Епіграф до гри     
                                                                                  Над всі багатства і припливи мод 
                                                                                  Шануймо мову серцем і вустами. 
                                                                                  Народ без мови – це вже не народ, 
                                                                                  Без мови всі б ми сиротами стали. 
 
Доброго дня. Сьогодні ми з вами зібралися, щоб провести гру «Найрозумніший» з 
української мови та літератури серед учнів 7 – х класів, присвячену Дню української 
писемності, який відзначаємо кожного року 9 Листопада. 
 
Ведуча: Я рада вітати вас у цьому залі! І сьогодні ми, продовжуючи традиції нашої 

школи, зустрілися з вами, щоб позмагатися у знаннях з української мови та 
літератури. Розпочинаючи гру, мені б хотілось нагадати, що гарно володіти мовою 
– це наш прямий обов’язок, бо в ній наша історія, наше коріння. 

Мова – це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Мова – це всі глибинні 
плати духовного життя народу, його історична пам'ять, найцінніші надбання віків, 
мова – це ще й музика, мелодика, фарби буття, сучасна художня, інтелектуальна і 
мисленнєва діяльність народу. Пропоную нашу з вами гру провести під таким 
девізом: 

(Слайд)                                      Здібності свої і сили  
                                                     Розвиваймо раз у раз, 
                                                    Щоб була народу втіха і велика користь з нас. 
                                                    Будьмо пильні у науці, 
                                                    Будьмо чесні у ділах. 
 
Ведуча: А тепер хочу представити гостей, присутніх на нашій грі: 
А також члени журі, вчителі кафедри української мови та літератури, яким випало нелегке 
завдання – визначити найрозумнішого серед учнів 7 – х класів.Це: 
Ведуча: Давайте познайомимося з нашими гравцями: кожен учасник називає (голосно і 
чітко) своє прізвище, ім'я, клас. 
Отже, розпочинаємо гру! 



Перший тур складається з одного раунду. Всім учасникам  буде поставлено 20 запитань з 
чотирма варіантами відповідей.  Всі відповідають одночасно, закреслюючи на спеціальних 
бланках правильну букву відповіді. Підпишіть свої бланки. 
Перше питання... (Слайди) 
1. Скільки букв налічується в українському алфавіті: 
а) 28; 
б) 32; 
в) 33; 
г) 38 
2. Що вивчається у розділі Орфографія: 
а) звуки мови; 
б) знаки письма; 
в) правила написання слів; 
г) частини мови.  
3. Знайдіть дієслово в неозначеній формі: 
а) напишуть  
б) світає; 
в) спить; 
г)  робити. 
4. Іменники насип, Сибір, біль: 
а) жіночого роду; 
б) середнього роду; 
в) спільного роду; 
г) чоловічого роду. 
5. Знайдіть дієслово першої дієвідміни: 
а) говорити; 
б) стояти; 
в) працювати; 
г) любити. 
6. Знак у кінці окличного речення: 
а) знак оклику; 
б) знак питання; 
в) крапка; 
г) три крапки. 
7. Іменники поні, шимпанзе, какаду: 
а) жіночого роду; 
б) середнього роду; 
в) спільного роду; 
г) чоловічого роду. 
8. Неологізми – це: 
а) застарілі слова; 
б) нові слова; 
в) слова, близькі за значенням; 
г) слова, які вийшли з ужитку. 
 
9. Знайти серед поданих слів дієприкметник: 
а) вовчий   
б) оленячий; 
в) тремтячий; 
г) хлоп'ячий. 
10. Перед якими приголосними префікс з – переходить у с -: 
а) глухими; 



б) дзвінкими; 
в) к, п, т, ф, х; 
г) ж, ч, ш, щ; ц. 
11. Який фразеологізм означає «втомитися»: 
а) і вухом не вести; 
б) ні живий ні мертвий; 
в) не чути ні рук ні ніг; 
г) умиватися сльозами. 
12. Позначте активний дієприкметник теперішнього часу: 
а)  досягнутий; . 
б) змоклий;  
в) працюючий; 
г) почорнілий; 
13. Словниковий склад мови: 
а) графіка; 
б) лексика; 
в) морфологія; 
г) фонетика. 
14. Список літер установленого порядку називається: 
а) абзац; 
б) алфавіт; 
в) параграф; 
г) словник. 
15. Знайдіть дієприкметник минулого часу: 
а) вилинялий; 
б) лежачий; 
в) радіючий; 
г) скриплячий. 
16. Які з поданих частин мови мають ступені порівняння: 
а) дієслово, займенник;   
б) іменник, числівник; 
в) прийменник, сполучник; 
г) прикметник, прислівник, 
17. До якої частини мови належить слово «всякий»: 
а) займенник; 
б) іменник; 
в) прислівник; 
г) сполучник. 
18. Виділіть пасивний дієприкметник: 
а) дозрілий; 
б) націлений; 
в) розімлілий; 
г) сплячий. 
 
 
19. Скільки типів мовлення існує в українській мові: 
а) один; 
б) три; 
  в)  чотири; 
  г) п’ять.  
20. Виділіть безособову форму на -но: 
а) моторошно;  



б) радісно; 
в) скошене; 
г) скошено; 
 
Ведуча: поки журі підрахує правильні відповіді наших знавців і виявить переможців, ми з 
вами (глядачами) теж відчуємо себе «Найрозумнішими» і дамо відповіді на ці ж самі 
питання. 
- Повтор 1 туру з правильними відповідями; 
- читання поезії про рідну мову; 
- музична пауза 
- результати 1 туру (оголошує журі) 
 

2 тур 
Ведуча: ласкаво просимо на 2 тур. Перед нами  6 півфіналістів ( назвати імена і кількість 
одержаних в 1 турі балів; відповідно розставити учасників – від більшого до меншого). 
Кожен з гравців обирає собі категорію. 
 
(Слайди) 
1 

Дієслово 
2 

Іменник, 
прикметник 

3 
Числівник, 
займенник 

4 
Лексика і 

фразеологія 
 

5 
Література 

6 
Секрет 

 
Ведуча: кожен із гравців повинен дати якомога більше правильних відповідей. Питання 
зачитуються швидко. Обирайте! 
(кожен з учасників обирає категорію) 
Отже, приготувалися! 
 

1 Дієслово 
1. Назвіть п'ять форм дієслова. (неозначена, способові (особове), дієприкметник, 

дієприслівник, форма на -но, -то) 
2. Назвати часи дієслова. (теперішній, минулий, майбутній) 
3. Яким членом речення найчастіше виступає дієслово? (присудком) 
4. Початкова форма дієслова ще має назву?.. (інфінітив, неозначена форма дієслова) 
5. Які існують способи дієслів? (дійсний, умовний, наказовий) 
6. Визначте дієвідміну дієслова писати? (перша) 
7. Який спосіб дієслів утворюється за допомогою часток би, б? (умовний) 
8. Утворіть наказовий спосіб дієслова жити (живімо, живи, живіть, хай живуть) 
9. Який вид мають дієслова пишу, говоритимуть, ходив, працює? (недоконаний) 
10. Як пишеться не з дієсловами? (окремо) 
11. Назвати три форми майбутнього часу. (проста, складна, складена) 
12. Який спосіб вжито у реченні Дихни на повні груди, народе любий мій! (наказовий) 
13. Як змінюються дієслова? (за особами  і числами (теперішнього і майбутнього 

часу), за родами і числами (минулого)) 



14. Поставте дієслово казати в складену форму майбутнього часу 1-ї  особи  однини. 
(буду казати)  

15. Визначте спосіб творення дієслів утеплювати, розказувати, з'єднувати. 
(префіксальний) 

 
2 Іменник, прикметник 

1. Частина мови про ознаку предметів (прикметник) 
2. Перша буква у власній назві? (велика) 
3. Скільки відмін іменників в українській мові? (4) 
4. На які три групи за значенням поділяються прикметники? (якісні, відносні, 
присвійні) 
5. Утворіть найвищий ступінь порівняння від прикметника гарний (найгарніший) 
6. Пестлива форма від прикметника малий (малесенький, малюсінький) 
7. Визначте рід іменників сирота, базіка, лівша, нероба (спільний) 
8. Що характерне лише якісним прикметникам? (ступені порівняння) 
9. Яку форму матиме іменник левеня в Орудному відмінку? (левеням) 
10. До якої групи за значенням відноситься прикметник срібний? (відносний) 
11. Які іменники відносяться до III відміни? (жіночого роду без закінчення та іменник 
мати) 
12. Утворіть присвійний прикметник від іменника заєць (заячий) 
13. Як буде писатися іменник верф в Орудному відмінку? (з апострофом - верф'ю) 
14. Іменник чоловічого роду II відміни, що є назвою птаха – символу миру.(голуб) 
15. Поставте іменник ворота у форму однини (вживається лише в множині) 
 
 

3 Числівник, займенник 
1. На які групи поділяються числівники за значенням? (кількісні, порядкові) 
2. До якого розряду належать займенники я, ми, ти, він? (особові) 
3. Назвіть групи кількісних числівників (цілі, дробові, збірні, неозначені) 
4. Який займенник не має Називного відмінка? (зворотній - себе) 
5. Як відмінюються складені порядкові числівники? (останнє слово) 
6. Які займенники пишуться через дефіс? (неозначені з частками будь-, -небудь, казна-, 
хтозна-) 
7. Які числівники в усіх відмінках (крім Називного і знахідного) мають закінчення а? 
(40, 90, 100) 
8. Який особовий займенник вживається з великої літери на знак ввічливості та 
поваги? (Ви) 
9. До якого розряду відноситься числівник одна друга? (дробові) 
10. Чим відрізняються питальні займенники від відносних? (знаком питання) 
11. Назвіть два збірні числівники. (двоє, троє, дівйко, трійко і т.д.) 
12. Назвіть два заперечних займенники (ніхто, ніщо і ін. з НІ) 
13. Знайдіть зайве слово: чотири, один, п'ятірка, шостий (п'ятірка - іменник) 
14. Назвіть групи слів за будовою (прості, складні, складені) 
15. Скільки в Україні областей? (24 області) 
 
 

4 Лексика і фразеологія 
 
1. На які групи поділяються слова за походженням? (власне українські та запозичені) 
2. Які слова називаються архаїзмами? (застарілі слова) 



 3. Стійке сполучення слів називається... (фразеологізм) 
4. Як називається лексика, яку вживають в усному мовленні на певній території? 
(діалектна, діалектизми, діалектні слова) 
5. В якому значенні вжито слова у словосполученнях золоті руки, солодке життя, залізна 
воля? (в переносному) 
6. Пояснити фразеологізм взяти за душу (зворушити) 
7. Як називаються слова, близькі за значенням, але різні за написанням? (синоніми) 
8. Доберіть власне український синонім до слова дефект (недолік) 
9. Підібрати фразеологічний синонім до слова запам'ятати ( намотати на вус, зарубати 
на носі, взяти на розум) 
10. Як називається група слів на позначення назв професійних понять? (професіоналізми) 
11. Слова з протилежним значенням? (антоніми) 
12. Назвіть два омоніми (коса, ключ і т. д.) 
13. Слова, засвоєні з інших мов? (запозичені, іншомовні) 
14. Підібрати фразеологічний синонім до слова втекти (дати драпака, накивати п'ятами) 
15. Слово, вжите в переносному значенні? (метафора)  
 

5 Література 
1. У якому році народився Тарас Шевченко? (9 березня, 1814року) 
2. Назвати головних героїв повісті І.Я.Франка («Захар Беркут»)(Захар Беркут, Мирослава, 
Максим) 
3. Рік видання першого  «Кобзаря» Т.Г.Шевченка? (1840) 
4.  На які групи поділяються українські народні пісні? (календарно-обрядові, родинно-
побутові, соціально-побутові, історичні, коломийки...) 
5. Що називається коломийкою? (коротка пісня з 2 рядків,14 складів, жартівливого 
характеру) 
6. Народний псевдонім І.Франка? (Каменяр) 
7. Назвати складові сюжету ( експозиція, зав'язка, розвиток подій, кульмінація, розв'язка) 
8. Як називається вірш, що не має рими? (білий, верлібр) 
9. Художнє означення? (епітет) 
10. Який вірш Т.Шевченка є його бойовою прогрвмою? («Заповіт») 
11. Алегоричний твір повчального характеру? (байка) 
12. Де знаходиться могила Тараса Шевченка? (Канев,Чернеча гора) 
13. Найвідоміший український байкар ? (Леонід Іванович Глібов) 
14. В якому році Тарас Шевченко викуплений із кріпацтва? (1838) 
15. Що таке метаморфоза? (худ. Прийом перетворення однієї форми образу на іншу) 
 
 
 

6 Секрет 
1. Без якої святині зникає народ? (без мови) 
2. Велика кругла хлібина з прикрасами? (Коровай) 
3.  Що за гроші не купиш? (розум) 
4. Що належить вам, але інші користуються ним частіше? (і'мя) 
5. Яким прикметником можна назвати білу хустку, намочену в Чорному морі? (мокра) 
6. Коли дурень розумний? (коли мовчить) 
7. У чому не можна провертіти дірку? (у воді) 
8. І'мя сестри Кия, Щека і Хорива? (Либідь) 
9. Як називали на Русі татарське військо? (орда) 
10. І'мя мудрої княгині Київської Русі? (Ольга) 
11. Назвіть кольорові моря (Жовте, Чорне, Червоне, Біле) 



12. Українська художниця, яка не вчилася ні в одній художній школі, а тим більше в 
академії? (Катерина Білокур) 
13. Наймудріший князь Київської Русі? (Ярослав Мудрий) 
14. Коли можна гуляти сміло? (Коли зробив діло) 
15. Що у світі найшвидше? (думка) 
 
 
 

3 тур 
Ведуча: залишилося 3 учасники, яким буде задано по декілька питань кожному. Якщо 
учасник не дає правильної відповіді, то можливість відповісти і заробити бал 
переходить до наступного гравця. Право відповісти першим надається тому учневі, 
який набрав найбільшу кількість балів. Це....(учасник займає перше місце), другим 
буде... (друге місце), третім... (третє місце). 
I. 1. Назвіть державні символи України (Гімн, Герб, Прапор, Конституція) 
    2. Які пісні належать до соціально – побутових? (козацькі, чумацькі, солдатські...) 
    3. Назвіть відомі вам козацькі пісні(«Гомін, гомін по діброві», «Ой на горі та женці 
жнуть», «Стоїть явір над водою») 
II 1. На якому факультеті Львівського університету навчався І.Я. Франко? 
    2. Де народився Т.Г. Шевченко? (с Моринці на Черкащині) 
    3. Як називається найвідоміша казка І.Я.Франка? («Фарбований лис») 
III 1. У якому вірші Шевченка відображено біографічні мотиви? («Мені 13 – й 
минало») 
     2. Що стало для Франка першою школою життя? (батькова кузня) 
     3. Від кого І.Я.Франко перейняв любов до народної пісні? (від матері) 
IV 1. Хто з родичів розповідав Павлусеві («За сестрою») про напади татар, вчив 
козацькій справі? (дід Андрій)  
      2. За жанром твір «За сестрою» І.Я. Франка –це... (героїко – романтична повість) 
      3. Тема твору «За сестрою» І.Я. Франка – це... (татарські набіги, полон, Павлусь 
рятує Ганнусю) 
V 1. Більше діла - ... (менше слів) 
     2. Хто людей питає, ... (той розуму має) 
     3. Умій вчасно сказати і вчасно... (змовчати) 
 


