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Правовий турнір між учнями 10-А та 10-Б класів гімназії № 11  
 в рамках тижня права 2015 року. 
Мета: виховувати в школярів зацікавлення щодо правових знань, популяризувати 

правові закони, формувати правову культуру школярів, виробляти навички 

правомірної поведінки, підвищення зацікавленості та інтересу молодого покоління до 

правових знань. 
Обладнання: - оформлена дошки для конкурсів, ножиці, конверти  і картки  із 

завданнями, чорний ящик із цигаркою, відеоролик з уривком мультфільму «Канікули в 

Простоквашино», оцінювальні листи для журі 

Учасники турніру:  команди учнів 10 класів (по 6 осіб) займають місця за ігровими 

столами 

Учитель:  (після  звуків  фанфар)   Я вітаю всіх учасників сьогоднішнього  

правового турніру – учнів 10 класів,  їхніх вболівальників, вчителів, всіх присутніх в 

залі. Свято правових знань  в нашій гімназії вже є традицією. То ж наскільки ви  краще 

стали обізнаними в правознавстві у порівнянні з минулим роком – покажуть 

результати сьогоднішнього змагання, судити які запрошені учні 9-х  та 11 класів, 

учасники олімпіад з правознавства 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

І конкурс «Розминка» (слайд 2) 

Відповіді по принципу «хто перший» (слідкують члени журі).  Кожна правильна 

відповідь - 1 бал. 
1. Назвати державні символи України. (Прапор, герб, гімн) 
2. Назвати народні символи України. (Верба, калина..) 
3. Як називають Основний Закон держави? (Конституція) 
4. Коли було прийнято Конституцію України? (28 червня 1996) 
5. Коли було проголошено незалежність України? (24 серпня 1991) 
6. Автор першої Конституції України? (П.Орлик) 
7.  Спільність людей, що пов’язані між собою кровними, родинними або шлюбними 

зв’язками  (Сім’я).  
8. Основний документ, який засвідчує приналежність особи до держави. (Паспорт)  
9. Той, хто бачив злочин. ( Свідок) 
10. Публічне прийняття законів шляхом всенародного голосування. (Референдум)  
 

ІІ конкурс: «Плутанина» (слайд 3) 

Умова: Хто швидше розріже картки на окремі літери, із яких складе слово (5 балів). 

Друга частини завдання – дати визначення отриманому терміну.  (Всього 10 балів) 

Команди отримують 2 аркуші з надрукованими літерами ТАРЛЕНПАМ  – 
(Парламент) - законодавчий орган влади; АРЕСКПЛУІБ – (Республіка)  - одна з форм 

державного правління. 
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Поки учасники  виконують це завдання – ІІІ конкурс для вболівальників (слайд 4), 
який додасть у скарбничку команд по 1 балу за кожну правильну відповідь на своє 
питання і 2 бали на питання суперників. Черга визначається, хто першим дає відповідь 
на 1 запитання з отриманням 2 заохочуваних балів: 
1. На цій мові розмовляли Юлій Цезар і Цицерон, Юліан Клавдій і Корнелій. У V 

столітті вона почала вмирати. На ній записані “Пакти і конституції законів та 

вольностей Війська Запорізького”. Сьогодні цю мову широко використовують в 

медицині. (Латинь) 2 бали 

2. Президентом України може бути особа віком не молодша (35 років)  

3. Вік, з якого людина може обирати своє громадянство (з 18 років)  

4. З якого віку в Україні дозволено одружуватись дівчатам та хлопцям? (з 18 років) 

5. До якого віку людина вважається дитиною? (до 18 років)  

6. Що в перекладі означає демос, від якого походить слово «демократія»? (народ)  

7. Документ, необхідний для проведення арешту або обшуку. (ордер)  

8. Як називають людей без громадянства? (апатридами)  

9. Скільки державних мов в Україні? (одна)  

10. Найбільш тяжке та небезпечне правопорушення. (злочин) 

 

Слово командам з результатами конкурсу «Плутанина». Оцінювання швидкості 

виконання (5 балів) і тлумачення терміну (5 балів).  

Слово журі з проміжними результатами 3-х конкусів 

ІV конкурс «Числа від Феміди» (слайд 5) 

Юристи-професіонали повинні мати різнобічні знання, у тому числі — уміти швидко 

рахувати. За умов правильно виконаних математичних дій і вірно підставлених чисел ви 

отримаєте відповідь, яка указує на кількість років, які ви  провели в стінах гімназії.  

1.(Мінімальний вік участі громадян у виборах + Мінімальний вік Президента 

України - Вік отримання паспорта громадянином   + Вік повної дієздатності ) : 
Один термін повноважень депутата Верховної Ради  

Підставте числові значення у математичний вираз  

(__ + __ - __ + __) : __ = __ 

(18+ 35 – 16 + 18) : 5 = 11 

Якщо правильно виконані математичні дії за умови  вірних чисел ви отримаєте 

відповідь, яка дорівнює кількості класів, які вам ще потрібно відбути в стінах нашої 

гімназії.  
(Мінімальний вік кандидата до Верховної Ради  + Мінімальний термін проживання 

на території України для обрання президентом) – (Вік повної адміністративної 

відповідальності + Вік кримінальної відповідальності за особливо тяжкі злочини) 
Підставте числові значення у математичний вираз  
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(__ + __) – (__ + __) = __ 
(21 + 10) – (16 + 14) = 1 

Поки  команди займаються підрахунками, для вболівальників  

V конкурс «Чорний ящик»  (слайд 6, + 5 балів на користь команді) 

Вона убиває щорічно 5,4 млн. осіб. Тобто 1 з 10 смертей у світі спричинена саме нею. 

Ця убивця з’явився ще 2000 років до нашої ери.  
Розрахунки Всесвітнього банку свідчать про те, що економічні збитки України від цієї 

убивці складають близько 2 мільярдів доларів щорічно. Якщо в громадському місці 

людину побачать із нею, то тільки оштрафують. Що в чорному ящику? (Цигарка) 

VІ відео конкурс (слайд 7) 

Уважно перегляньте і проаналізуйте уривок з відомого всім мультфільму з точки зору 
відповідності наведеної в сюжеті ситуації цивільно-правовим відносинам. Відчуйте 
себе юрисконсультом і допоможіть героям мультфільму з правової точки зору 
визначитися: до якої галузі відносяться правовідносини, що є їхнім об’єктом та 
суб’єктом, в чому зміст правовідносин, який основний акт законодавства України дає 
відповіді на подібні розбіжності. Свої роз’яснення  викладіть у письмовій формі. 

Команди дають відповіді по черзі, читаючи письмові відповіді. Максимальна оцінка – 
10 балів. 

Стаття 775 Цивільного кодексу України (слайд 8) 

 Право власності на плоди, продукцію, доходи, одержані від користування річчю, 

переданою у найм 

1. Наймачеві  належить  право власності на плоди,  продукцію, 
доходи,  одержані ним у результаті користування річчю, переданою у 
найм. 

 
Вчитель. Поки члени журі підбивають підсумки, зверніть увагу на слова відомих 

людей, які проживали в різні часи, в різних країнах: (слайд 9) «Право без 

обов'язків – то сваволя.» Українська поетеса поч. ХХ ст.  Леся Українка 
«Обов’язок  без права є рабство, право без обов’язку – анархія.» Іспанський 

драматург поч. ХVІІ ст. Фелікс Лопе де Вега 

Ці слова не втратили актуальності і сьогодні. То ж вивчайте свої права, сумлінно 

дотримуйтесь і виконуйте обов’язків, і тоді можна сподіватися на життя у 

правовій державі і громадянському суспільстві. Шлях здолає той, хто йде! 

Слово журі для підбиття підсумків 
Нагорода переможців. 
 
 


