
ПРАВОВИЙ БРЕЙН-РИНГ 
 

Мета: -   визначити рівень правових знань учнів; 

- заохочувати учнів до поглиблення своїх знань у сфері права; 

- виховувати почуття поваги до закону, формувати правову культуру 

школярів. 

Тип заходу: Інтелектуальна гра. 

Учасники: команди 9-х класів. 

Обладнання: столи для команд, чорна скринька, кольорові галстуки і відеоролики.  

 

ХІД ГРИ. 

 

І. Виступає слово вчителя. 

ІІ. Проведення змагання. 

 

І тур.    «Правознавча бліц-розминка». 
 

1. Перше невід’ємне право кожної дитини.  /Право на життя/ 

2. Яку назву має одяг судді?    /Мантія/ 

3. Головний банк України.      /Національний банк/ 

4. Яка освіта вважається обов’язковою в Україні?   /Середня/ 

5. Головний документ дитини до 16 років.   

/Свідоцтво про народження/ 

6. Особа, яка виступає в суді захисником звинуваченого. /Адвокат/ 

7. Основний документ громадянина.     /Паспорт/ 

8. Доказ того, що підозрюваний на час скоєння злочину перебував 

зовсім в іншому місті.       /Алібі/ 

9. Документ про загальну середню освіту.    /Атестат/ 

10. Той, хто бачив злочин.       /Свідок/ 

11. Дитина здобуває, яка здобуває середню освіту?  /Учень/ 

12. Вік з якого дитина може самостійно звернутися до суду за захистом 

своїх прав?         /14 років/ 

 

 

ІІ тур.    «Народна мудрість». 
 

1. Що горить на злодії?   /Шапка/ 

2. У брехуна і сльози…..   /Дешеві/ 

3. І той злодій, хто……   /Змовчав/ 

4. У всякого Пашки свої…..   /Замашки/ 

5. Краще прясти, ніж…..   /Красти/ 

6. Одним тюрма – мука, а другим…. /Наука/ 



7. Який вчинок, така й……   /Кара/ 

8. У ворона – воронячий ….   /Закон/ 

 

ІІІ тур.    «Червоний конверт». 
 

1. Дочка Урана і Геї, друга дружина Зевса. За однією з версій – мати 

Прометея. Богиня передбачення. Передавала людям повеління Зевса. 

Її зображували з пов’язкою на очах (символ неупередженості), 

терезами в одній руці і мечем в другій. Хто вона?  /Феміда/. 

2. У цьому ящику – річ, які використовують злочинці, щоб приховувати 

свої сліди. Проте ця річ є у кожного з вас, її без проблем можна 

придбати в будь-якому магазині. Що це за річ?  /Рукавичка/. 

 

 

ІV тур.    «Кіно і закон». 
 

1. Мультфільм «Ну, постривай!». Які тварини у цьому мультфільмі 

виконували роль міліціонерів?   /Ведмеді/ 

2. Яке правопорушення скоїв Чахлик Невмирущий проти Василіси 

Прекрасної?      /Викрадення/ 

3. Герої цього фільму, працівник правоохоронних органів Жаров, був 

водночас і слідчим, і кінологом.  /серіал «Мухтар»/ 

4. Класифікуйте злочини, які скоїли герої фільму «12 стільців» Остап 

Бендер та Кіса Вороб'янінов.   /Крадіжка/ 

5. Встановіть вид злочину, про який йдеться у кінофільмі «Діамантова 

рука».       /Контробанда/ 

6. Яке ноу-хау намагався використати один із героїв фільму «Іван 

Васильович змінює професію» для здійснення протиправного діяння?

        /Машину часу/ 
 

V тур.   «Хто не знає минулого, той не вартий майбутнього». 
 

1. Цією мовою розмовляли Юлій Цезар і Цицерон, Юліан Клавдій і 

Корнелій. У Vст. вона почала вмирати. Нею записані «Пакти і 

конституції законів та вольностей Війська Запорізького» Пилипи 

Орлика. Сьогодні цю мову широко застосовують медики. 

/Латина/ 

2. Статус міста Києва в Україні.   /Столиця/ 

3. Хто написав збірку законів «Руська Правда»?  /Ярослав Мудрий/ 

4. Автор першої в історії демократичної конституції. /Пилип Орлик/ 

5. Де і коли її було прийнято?     /місто Бендери/ 

6. Хто є авторами гімну України?   



/музика – М.Вербицький; слова – П.Чубинський/ 
7. Коли було проголошено незалежність України? /24.08.1994р./ 

8. Назвіть державні символи України.   /Герб, прапор, гімн/ 

 

VІ тур.   «Конституція» 
 

1. Основний Закон України.      /Конституція/ 

2. Скільки статей містить Конституція України?  /161/ 

3. Скільки розділів містить Конституція України? /15/ 

4. Коли було прийнято Конституцію України?  /28 червня 1996р./ 

5. У Шрі-Ланці він називається - асамблеєю, в Ісландії – альтингом, 

Норвегії – стортингом, в Ірландії – меджлісом. А як він називається в 

Україні?        /Парламент/ 

6. Кого вважають гарантом Конституції в нашій країні (він же – глава 

держави)?        /Президент України/ 

7. У радянському Союзі – КДБ, в США – ФБР, в Росії – ФСБ. А в 

Україні?        /СБУ/ 

8. Глава уряду або глава Кабінету міністрів України.  

/Прем’єр-міністр/ 
9. Державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, 

здоров’я, прав і свободи громадянина України. 

/Міліція/ 

10. Назвіть гілки влади в Україні. /законодавча, виконавча, судова/ 

11. Дата і назва документа який захищає права дитини? 

        /конвенція ООН з прав дитини/  

12. Уповноважений з прав людини і громадянина у ВРУ. 

         /Омбудсмен/ 

 

VІІ тур.   «Організації» 
 

1. Де розташовано штаб-квартиру ООН?   /Нью-Йорк/ 

2. Де розміщено Європейський суд з прав людини?  

          /Стамбул, Франція/ 

 

ІІІ. Визначення переможця та нагородження. 

 


