
                                              

Правовий брейн-ринг«Час Феміди» 
     Мета: перетворити змагання між командами на захоплюючу гру,в 

основі якої мають місце знання набуті в школі,в сім’ї та ЗМІ.  
Виховувати відповідальність кожного учасника команди  за свої дії перед 

товаришами,вчити вмінню колективної співпраці для досягнення  

позитивного результату та необхідності швидко реагувати на поставленні 

запитання,виховувати патріотів держави,які знають закони і вміють ними 

користуватися.  
 

Гру розпочинають ведучі із вступними словами: 
1-й ведучий: Добрий день, дорогі друзі! 
2-й ведучий: Добрий день! 
1-й ведучий:Ми раді вітати всіх, хто зібрався у цьому залі – юних 

правознавців. 
2-й ведучий: Фахівців у галузях громадянського, адміністративного, 

кримінального та шлюбно-сімейного права. 
1-й ведучий: Сьогодні на нашій сцені виступатимуть ті, хто через декілька 

років стане на стражі закону. 
2-й ведучий: Майбутні юристи, судді, прокурори, адвокати. 
1-й ведучий: Та просто законопослушні громадяни. 
  Зараз на сцену  я запрошую команду правознавців 9-Акласу. 

ФАНФАРИ 
Представляється назва команди, капітан команди, члени команди, команда 

виголошує свій девіз: 
 "Як світло денне, нам потрібне право, бо без законів не живе держава!" 
2-й ведучий: А я запрошую команду правознавців 9-Бкласу. 

ФАНФАРИ 
 

Представляється назва команди, капітан команди, члени команди, команда 

виголошує свій девіз: 
 ”На ниві правових знань немає краще освітян!” 

 
Звучить музика, команди займають свої місця 

 
1-й ведучий: Як на кожному солідному конкурсі, Ваші знання оцінюватиме 

компетентне журі...(назвати склад) 
Оплески 
2–й ведучий: Наш перший конкурс буде проходити за принципом брейн-

ринга: короткі чіткі запитання – короткі чіткі відповіді, на обміркування яких 

ви матимете 30 секунд. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал. 

Якщо команда не дає правильну відповідь на поставлене запитання, то цей 

шанс передається команді суперників. 



 
1-й ведучий: I раунд  Питання команди одержують по черзі. Якщо 

правильної відповіді не буде, то друга команда може  відповідати і отримати 

додатковий бал. 
Питання для брейн-рингу: 

 
1. 2-й ведучий: На цій мові розмовляли Юлій Цезар і Цицерон. У V 

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

та вольностей Війська Запорізького". Сьогодні цією мовою широко 

користується медицина. (Латинська). 
2. 1-й ведучий: Дочка Урана і Геї, друга дружина Зевса. За однією з версій, 

 мати Прометея. Богиня передбачення. Передавала людям повеління Зевса. 

Зображувалась з пов’язкою на очах (символ неупередженості), терезами в 

одній руці і мечем в другій. Хто вона? (Феміда). 
3. 2-й ведучий: У Шрі-Ланці він називається асамблеєю, в Ісландії – 

альтингом, Норвегії – стортингом, в Ірані – меджлісом. А як він називається в 

Україні? (Парламентом). 
4. 1-й ведучий: Особа, наділена державою юридичними правами та 

обов’язками. (Громадянин). 
5. 2-й ведучий: Перше і важливе право кожного громадянина. (Особиста 

свобода). 
6. 1-й ведучий: Винна протиправна дія. (Правопорушення). 
7. 2-й ведучий: Повна незалежність держави. (Суверенітет). 
8. 1-й ведучий: Назва Герба України. (Тризуб). 
9. 2-й ведучий: Гімн України. ("Ще не вмерла Україна"). 
10. 1-й ведучий: Засновником молодіжних та дитячих організацій можуть 

бути громадяни ... (…15-річного віку). 
11. 2-й ведучий: Повна дієздатність громадян настає... (…з 18-річного віку). 
12. 1-й ведучий: Суспільно небезпечна дія або бездіяльність, за які 

передбачено кримінальне покарання. (Злочин). 
13. 2-й ведучий: Кримінальна відповідальність неповнолітніх за особливо 

тяжкі і небезпечні злочини настає... (…з 14 років). 
14. 1-й ведучий: Письмові договори про повну матеріальну відповідальність 

можуть бути укладені підприємством лише з працівником, який досягнув... 

(…18 років). 
15. 2-й ведучий: З якого віку настає правоздатність громадян. (З дня 

народження). 
16. 1-й ведучий: Президентом України може бути особа віком... (…не 

молодша 35 років). 
17. 2-й ведучий: Перше невід’ємне право кожної дитини. (Право на життя). 
18. 1-й ведучий: Коли було прийнято Декларацію про державний суверенітет 

України? (16 липня 1990 р.). 
19. 2-й ведучий: Коли підписано Акт проголошення незалежності України? 

(24 серпня 1991 р.). 



20. 1-й ведучий: Конституційний принцип, за яким особа, яка підозрюється у 

скоєнні злочину, вважається невинною до того часу, поки її вину не буде 

доведено. (Презумпція невинності). 
 

2-й ведучий:  А зараз журі порахує  підсумки першого раунду, а команди 

продемонструють своє домашнє завдання  
 
 ІІ-й раунд 
1-й ведучий: Конкурс на кращу презентацію з правознавства. За 

презентацію команда може одержати максимум 10 балів. 
Класи по черзі презентують своє домашне завдання та коментують його. 
- Запрошуємо 9-Аклас! 
- 2-й ведучий: Запрошуємо 9-Бклас! 

 
1-й ведучий: Надаємо слово журі для оголошення  підсумків першого 

раунду та домашнього завдання команд. 
 
2-й ведучий: А тепер, коли ви одержали додаткові знання по правознавству 

після перегляду презентацій, проведемо вікторину для вболівальників. 
Обов’язково піднімайте руки  та називайте клас і команду, за яку ви 

вболіваєте. Якщо ви дасте правильну відповідь, то команда отримає 1 бал  за 

кожне питання. 
 

Вікторина для вболівальників. 

1-й ведучий: 1. Система всіх нормативно-правових актів певної держави.   

(Законодавство) 

2-й ведучий: 2. Основний Закон держави  (Конституція)  

1-й ведучий: 3.  Передбачене кримінальним законом суспільно 

небезпечне, винне, каране діяння, що посягає на суспільні відносини, які 

охороняються законом. (Злочин) 

2-й ведучий: 4. Міра державного примусу, що застосовується судовими 

органами до осіб, які вчинили злочин.  (Покарання) 

1-й ведучий: 5.  Законодавчий акт, у якому систематизовано норми, що 

належать до певної галузі  законодавства. (Кодекс) 

2-й ведучий: 6. Умисні дії, що грубо порушують громадський порядок і 

виражають явну неповагу до суспільства. (Хуліганство) 

1-й ведучий: 7. Державний озброєний орган виконавчої влади, який 

захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне 

середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань. 
(Міліція-поліція) 

2-й ведучий: 8. Державний орган, що має повноваження здійснювати 

правосуддя. (Суд) 



1-й ведучий: 9.   Особа, яка надає фізичним і юридичним особам різні 

види юридичної допомоги, передбачені законодавством. (Адвокат) 

2-й ведучий: 10.   Сукупність людей, території, на якій вони проживають, і 

суверенної у межах даної території влади.     (Держава) 

1-й ведучий: Шановне журі! Скільки додаткових балів отримала 

кожна команда?Поки ви рахуєте, ми зробимо рекламну паузу і 

переглянемо маленький фільм про права дитини. 

 
Фільм Права дитини 

 
2-й ведучий: Надається слово журі. 
 
    1-й ведучий:Третій раунд-конкурс капітанів. Капітани, прошу 

тимчасово покинути свої команди і приготуватись до бліц-відповідей. За 

кожну з них ви отримуєте по 1 балу (час-5 секунд),якщо відповіді не буде,то 

допомагає  команда і отримує 0,5 бала. Капітани відповідають по черзі. 
2-й ведучий: 1.Членами політичних партій можуть бути тільки громадяни 

України,які досягли…(18-річного віку). 
1-й ведучий: 2.Кримінальна відповідальність неповнолітніх настає…(з 16 

років). 
2-й ведучий: 3. Яка освіта в нашій країні являється обов’язковою?(Повна 

середня). 
1-й ведучий: 4.Певні правила соціальної поведінки людини.(Мораль). 
2-й ведучий: 5.Протиправна поведінка.(Проступок).  
1-й ведучий: 6. Правила  поведінки,що складаються людством протягом 

тривалого часу.(Звичай). 
2-й ведучий: 7. Як відомо,талант людина отримує від Бога,а що свідомо 

дають йому батьки?(ім’я). 
1-й ведучий: 8.Здатність особи мати права і обов’язки.(Правоздатність). 
2-й ведучий: 9.Винна протиправна дія.(Правопорушення). 
1-й ведучий: 10.Найпоширеніший вид адміністративного 

стягнення.(Штраф). 
2-й ведучий: 11.Основний документ,який посвідчує належність особи до 

держави.(Паспорт) 
1-й ведучий: 12.Вид,міра поведінки особи щодо використання та здійснення 

прав.(Обов’язок). 
2-й ведучий: Закінчився конкурс капітанів і ми надаємо слово журі.(Журі 

оголошує результати третього раунду). 
 

1-й ведучий: Четвертий раунд. Юридичний рахунок. 
Юристи-професіонали повинні мати різнобічні знання, у тому числі —  

уміти швидко рахувати. Хто швидше впорається із завданням, отримує З бали.  



Час на виконання — 1  

 2-й ведучий:  

Мінімальний вік участі громадян у виборах + Вік отримання  

паспорта громадянином - Вік повної дієздатності 

 - Вік мінімальної дієздатності + Вік настання правоздатності  

особи = (18 + 16 - 18 - 15 + 0 = 1. 

Юридична консультація. 

 Уявіть, що ваша мрія здійснилася, і ви вже юристи.  

Зараз до вас прийдуть громадяни, щоб отримати правову допомогу. 

 Вам необхідно надати юридичну консультацію з певного юридичного факту. 

 Повна правильна відповідь — 5 балів.  

За доповнення до відповіді — від 1 до 3 балів. 

1. До квартири громадянки М. увірвались три злочинці. 

Погрожуючи пістолетом, вони почали вимагати гроші та коштовності. 

Раптом жінка зробила блискавичний рух, вибила зброю, важко 

поранивши при цьому одного з нападників, а інші, шоковані такою 

ситуацією, позадкували до дверей та кинулися навтьоки. Коли прибула 

міліція, М. передала охоронцям порядку свій трофей – пістолет ТТ, 

відібраний у нападників. Зробіть юридичний аналіз запропонованої 

ситуації. 
 

2.    20 – річний Петро, вийшовши із нічного клубу зустрів при вході 

знайомого 15 – річного Миколу, який займався одним із видів бойових 

мистецтв. У них зав’язалась розмова, після чого Петро сказав Миколі 

що його бойове мистецтво нікому не потрібне і взагалі ударив Миколу по 

обличчю. Останній, не витримавши поведінки Петра наніс удар у ліву 

частину грудної клітки, від чого Петро упав на асфальт та через пару 

хвилин втратив свідомість, а з часом у кареті швидкої допомоги помер. 

За результатами судово-медичної експертизи смерть у Петра настала від 

зупинки серця у результаті механічного удару. Чи є підстави для 

звільнення від кримінальної відповідальності Миколи? Розв’яжіть задачу 

по суті. 
 



3.   Водій автомобіля зупинився на сигнал дівчини на заміській дорозі. 

Дізнавшись, що потрібна допомога у транспортуванні пораненого юнака 

до медичної установи, відмовився надати її. Друзі юнака силою відібрали 
автомобіль і відвезли пораненого до лікарні. 

4.   Жінка перейшла дорогу на червоний сигнал світлофора. Коли її 

зупинив міліціонер, вона пояснила, що приїхала з далекого села і раніше 

ніколи не бачила світлофора і не обізнана зі значенням його сигналів. 

 
1-й ведучий:  Закінчився останній конкурс. Ми переглянемо невеликий 

фільм, щоб дати можливість журі визначити команду-переможця. 
 

Фільм (правопорушення в мультиках). 
 
2-й ведучий:  Надаємо вирішальне слово нашим суддям (кожен член журі 

висловлює свою думку щодо змагання,вказуючи на помилки і сильні сторони 

учасників гри,називають місця,які відстояли команди в чесній боротьбі за 

звання кращих знавців права 
1-й ведучий:  Привітаємо дружніми оплесками команди (лунають оплески). 
Дякуємо за увагу! Вивчайте правознавство та закони! Пам’ятайте, що 

незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності! На все добре! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


