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Математичний квест 

 

Мета заходу:  

       - активізація пізнавальної діяльності учнів;  

       - підвищення інтересу до вивчення математики;  

      -  підвищення загальної культури учнів; 

       - розвивати уміння учнів спілкуватися з іншими; 

       - вчити працювати в группах. 

Обладнання:  

     - номерки для кабінетів; 

     - картки із завданнями; 

     - маршрутні листи для команд; 

     - відповіді для перевіряючих на контрольних пунктах. 

 

 

Правила проведення квесту: 

Група ділиться на 2-3 команди (в залежності від кількості учнів). Вчитель роздає 

маршрутні листи капітанам команд. Дає підказку де знаходиться їх перше 

завдання( контрольний пункт).Учні мають дістатися вказаного місця, виконати 

завдання, здати їх на перевірку викладачу в цьому контрольному пункті. Викладач 

на контрольному пункті перевіряє завдання, ставить бали  в маршрутному листі, а 

команда має принести його жюрі. Команда яка першою приносить маршрутний 

лист має додатковий бал лише у тому випадку, якщо повністю виконала завдання. 

Таким чином учні мають пройти всі контрольні пункти. Виграє команда, яка не 

тільки першою пройде всі контрольні пункти , а й набере більше балів. 

1. На старті Ви отримуєте першу загадку. Відповідь вкаже на місце виконання 

першого завдання. 

      До Дмитрівни Премудрої ідіть, 

      Швидше біжіть та не блудіть. 

      Шлях вам  підкаже відгадка 

      На простеньку загадку. 
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Загадка 

Якщо хочеш мудрим стати, 

Книг багато слід читати. 

Щоб знайти всі книги віку, 

Ти приходь  …? 

 

Контрольний пункт №1.  

( Вартість відгаданого слова 1 бал) 

Анаграми (переставте букви в словах, і Ви отримаєте математичні терміни) 

 1. НЕДІЛЕ,  

2. ФОРІГАП, 

3.  ЛОКО,  

4. САСЦИБА,  

5. РЕТАМІД ,  

6. КАТОЧ. 

(1. Ділене,  2. Піфагор,  3. Коло,  4.Абсциса, 5. Діаметр , 6. Точка.) 

 

Гра з глядачами 

( Вартість розгаданої загадки 0,5 бала) 

1. Ішов Кіндрат 

У Червоноград, 

А на зустріч йому 

12 хлоп'ят. 

У кожному кошику - кішка, 

У кожної кішки - 12 кошенят, 

У кожного кошеняти 

У зубах по 4 мишеняти. 
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І задумався старий Кіндрат: 

- Скільки мишей і кошенят. 

Хлоп'ята несуть у Червоноград? 

 

( Він один ішов у Червоноград) 

2. Скільки кроків зробить горобець за 7 років?  

(Жодного, бо горобець  стрибає). 

3. На ніч два віконця самі закриваються, а зі сходом сонця самі відкриваються . (очі) 

4. Є спина, а не лежить ніколи. Є чотири ноги, а не ходять і три. Сам завжди стоїть, 

а всім сидіти велить .   (стілець) 

5. Входиш в одні двері, а виходиш з трьох. Думаєш, що вийшов, а насправді - 

увійшов (сорочка). 

6. Три братика пішли на річку купатися. Два купаються, третій на березі валяється. 

Викупалися - вийшли, на третьому повисли (відра і коромисло). 

7. Троє одним плугом орють (пальці пишуть). 

8. Щорічно приходять до нас в гості: один сивий, інший молодий, третій скаче, а 

четвертий плаче (пори року). 

9. Чотири крила, а не птах; крилами махає, а ні з місця (млин). 

 

Повертаються команди. Слово журі. 

Контрольний пункт №2. 

( вартість розгаданого ребуса 2 бали) 

Відповідь на дану загадку визначає місце наступного завдання 

                 Добра доктор Айболить 

                 В кабінетику сидить 

                 Ти ребуси розв’яжи, 

                 Їй швиденько покажи. 

1.  
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( Піфагор) 

2.  

( Учень) 

3.  

 

 

 

 

 

( Підвал) 

 

 

4.  

        

( Точка) 

 

“    ”’ 

𝝅  𝟐   л  
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5.  

( Піраміда) 

 

Гра з вболівальниками 

( Вартість розгаданої загадки 0,5 бала) 

 

1. Якщо на голову встане, рівно на три більше стане (цифра шість). 

2. Шість ніг без копит, ходить, та не стукає, літає, а не птах, може вверх ногами 

сидіти. (Муха). 

3. Є 7 братів: роками рівні, іменами різні (дні тижня). 

4. Має шкір сім, витискає сльози всім (цибуля). 

5. Один сімох полонив (павук). 

6. Відгадай число 

1. Задумайте будь-яке двозначне число. Першу його цифру помножити на 2. До 

одержаного числа додати одиницю. Далі цю суму необхідно помножити на 5 і 

додати другу цифру задуманого числа.  

Коли скажуть, що отримали, можна легко назвати число, що загадали: для цього 

досить від названого числа відняти 5. Завжди матимеш задумане число. 

Повертаються команди 

Слово жюрі 

Контрольний пункт №3. 
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Ідіть туди, де вас навчають 

Правопису і гарних фраз,  

Де кожен може написати 

І твір, і вірша і  не раз … 

Знайти суму всіх чисел, які зустрічаються в даному вірші з «Євгенія Онегіна» 

О.Пушкіна: 

Останні сказано слова 

Ретельно кроків тридцять два 

Зарецький виміряв умілий;  

Плащі двобійники зняли  

І пістолети узяли. 

«Зіходьтесь!» і вони поволі 

пройшли спокійні, мовчазні, 

Ще не підводячи пістоля, 

Чотири кроки ті страшні, 

Чотири сходини смертельні. 

Як приписи велять дуельні, 

Євгеній зброю підійняв 

І націлятися почав. 

Ще кроків п’ять – одна хвилина – 

І Ленський теж підводить бронь, -  

Та раптом вибухнув огонь. 

Онєгін вистрелив… Година 

Прийшла рокована; поет 

Безмовно ронить пістолет.   (48) 

 

Гра з вболівальниками 

 1. Якщо в трикутнику кут прямий, 

Я називаюсь його стороною. 
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Букву останню мені поміняти - 

Буду, як вітер, вас по морю мчати.   

(Катет - катер). 

 

2. Число я менше десяти. 

Мене тобі легко знайти. 

Але якщо літері «Я» накажеш поряд встати, 

Я всі: батько, і ти, і дідусь, і мати. 

( Сім – сім’я) 

 

3. Читаємо ми направо сміливо - 

Геометричне тіло. 

Прочитаємо ж справа ми наліво - 

Побачимо різновид дерева. 

( Куб –бук) 

 

4. З «Д» - давно я мірою стала, 

З «Т» - вже немає вище бала. 

(Пядь - пять) 

5. Перший склад - нота, 

Другий склад - нота. 

А в цілому - 

Тільки частина чогось. 

(До + Ля = Частка) 

 

Повертаються  команди. 

Слово жюрі. 

Контрольний пункт №4. 
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За тебе тут вболівають, 

Вигравати тобі допомагають. 

То ж доведи  в черговий раз, 

Що ти найкращий серед нас. 

 

 

Микола і Петро розставляли стільці біля стіни. 

Микола зупинився і спитав Петра: “ Стій, а розтав всі 12 стільців трьома рядами 

так, щоб в кожному ряду було по 5 стільців ”. Як розставив стільці Петро?  ( 

команда, яка першою справиться із завданням отримую 2 бали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гра з вболівальниками 
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Ковалю принесли п'ять ланцюгів, по три кільця в кожному, і доручили з'єднати їх 

в один ланцюг. Коваль вирішив розкрити чотири кільця й знову їх закувати. Чи не 

можна виконати ту ж роботу, розкривши менше кілець? 

[ Відповідь ]     Можна розкрити три кільця одного ланцюга, а потім цими кільцями 

з'єднати чотири шматки, що залишилися. 

Слово жюрі 

 

Контрольний пункт №5. 

В кабінеті, номер якого є розв’язком рівняння  

lg(3x-57)=lg(x+11)    вас чекає наступне завдання. 

 Назвати казки або вислови з казок з числами (кожна казка або вислів-1 бал) 

 

Гра з вболівальниками 

1. Отже, чи умієте ви спостерігати та бути уважними? Якщо так, то уважно 

послухайте, а потім я поставлю питання. Для цього конкурсу вам потрібні будуть 

листки паперу та ручки. Дуже радимо, записуйте. 

1. Самотній математик, почухавши тім'я тільки раз, 

Визначає довжину, силу, масу і час. 

2. Парочка хіміків удвох мріє, не п’є,  

Вимірювати температуру, щільність, об'єм. 

1. Троє фізиків, вишикувавшись в ряд, 

Міряють енергію, швидкість, заряд. 

2. Чотири математики у хорошому настрої 

Вимірюють тиск, а в поганому - прискорення. 

1. П'ять фізиків вибігають на площу, 

Вимірюють імпульс, частоту, силу і площу. 

2. Шість математиків приходять до сьомого на іменини, 

Вимірюють які-небудь інші фізичні величини. 

Отже, питання: скільки науковців згадано в цьому вірші? ( 21) 

2. Проведемо ще одну гру « Хто першим скаже 30». Запрошуємо по одному із учасників 

команд. 
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      Гра полягає в тому, що один називає число від 1 до 4, його суперник до цього числа 

додає число від 1 до 4 і називає результат. Гра триває доти, доки один із гравців не скаже 

30. Він є переможцем і своїй команді принесе два бали. 

 

Контрольний пункт №6 

 

Хто розв’язувать задачі на уроках вас навчає? 

Хто над зошитами плаче, як контрольну перевіряє? 

Ви скоріш біжіть до неї і відгадки їй несіть! 

І свій розум  та кмітливість ви усім нам покажіть! 

 

(Вартість завдання 4 бали) 

1. З «Історії Морадбальса»  

У стародавній перській легенді «Історія Морадбальса», що також увійшла в збірник 

«1001 ніч», мудрець задає юній діві наступну задачу. 

«Одна жінка відправилася в сад збирати яблука. Щоб вийти із саду, їй потрібно 

було пройти через четверо дверей, біля кожних з яких стояв охоронник. 

Охоронникові біля перших дверей жінка віддала половину зірваних нею яблук. 

Дійшовши до другогоохоронця, жінка віддала йому половину яблук, що 

залишилися. Так само вона вчинила й з третім охоронцем; а коли вона поділилася 

яблуками з охоронником біля  четвертих дверей (з яким вона вчинили як і з 

попередніми) то в неї залишилося лише 10 яблук. 

Скільки яблук вона зібрала в саду?» ( 160)  

 

Гра з глядачами 

Одного з вболівальників запрошують на сцену. Він одягає навушники і 

прослуховує пісню з числами, а потім жестами передає її всім іншим 

вболівальникам. Правильна відповідь 2 бал. 

 

 

Контрольний пункт №7 
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Продовжити ряд.  

 

Правила. 

Цей тур письмовий. Кожна команда отримує 10 завдань на аркуші паперу. До 

кожної з наведених послідовностей слів необхідно дописати ще одне, яке підходить 

за змістом. Увага! Це слово не завжди однозначне! Час на виконання — 2 хв. 

Відповіді здаються журі. За кожну правильну відповідь — 1 бал. 

1. Арифметика, інформатика, алгебра,... геометрія. 

2. Доба, година, хвилина, ... секунда. 

3. Квадрат, трапеція, прямокутник,... ромб, паралелограм. 

4. 25,36,49,… 64. 

5. Раціональні, цілі, дійсні, ... ірраціональні, натуральні. 

6. Тонна, кілограм, грам,... центнер, міліграм, фут. 

7. Гострий, тупий, прямий, ... розгорнутий. 

8. Лінійка, косинець, циркуль, ... транспортир. 

9. Діаметр, радіус, дотична,... хорда, січна. 

10.Твірна, радіус, вершина… конус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольний пункт №8 

Бліц  

ВІКТОРИНА «КВАДРАТ АБО КОЛО» 
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Відповідаючи на запропоновані питання, вам потрібно 

зробити вибір між квадратом і колом, і тільки ними (або похідними від них). 

Правильна відповідь оцінюється в один бал. 

  
◘ Назвіть найвідомішу картину Казимира Малевича. (Чорний квадрат)                     

 

◘ Одна з форм публічного обговорення - це ... 

(Круглий стіл.) 

◘ Як називається процес, що закінчується поверненням до початкового положення, 

завершився цикл? 

(Кілоборот) 

◘ Як називають відповідальність всіх за кожного і кожного за всіх? 

(Кругова порука) 

◘ Як інакше називають секцію в школі? 

(Гурток) 

◘ Ящірки сімейства агам звуться ... Як? 

(Круглоголовики) 

◘ Назвіть спосіб посіву ряду культур. 

(Квадратно-гніздовий метод.) 

 

◘ Яким буває і повний дурень, і відмінник, і сирота? 

 

(Круглий дурень, круглий відмінник, круглий сирота.) 

 

◘ Назвіть синонім фразі «Весь рік».        (Круглий рік.) 

 

◘ Назвіть один з популярних видів рівнянь.  (Квадратное рівняння.) 

 

◘ Як називають широку і присадкувату фігуру?   (Квадратна) 

 

◘ Назвіть предмет, який кидають людині, що опинилася за бортом. 

  (Рятувальний круг.) 

 

◘ Обчислення площі поверхні або фігури - це ...  (Квадратура) 

 

◘ Як ласкаво називають значну суму грошей?(Кругленька сума.) 

 

◘ Як називається геометрична фігура, яку являє собою сім'я? 

(Коло - родинне коло.) 

Контрольний пункт №9 

 

„Доберися до торта ”  
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Спробуйте дістатися до торта, який знаходиться серед цифрового лабіринту. 

Дістатися до нього можна тільки якщо будеш рухатися вертикально і 

горизонтально клітинками, у яких є цифра 6 або число, що ділиться на 6. Команда 

яка першою дістанеться до торта отримує 3 бали, другою – 2 бали. 

 

 

 

 

 

Підсумки змагань 

 

3. Рівність 101 - 102 = 1, звичайно ж, неправильна. Але в ній можна переставити 

одну з цифр так, щоб отримати правильну рівність. Зробіть це!  

 (101 – 10²=1) 

 

 

Додаткові конкурси 

Казковому гномові щоночі потрібна нова свіча, якою він світить собі у дорозі, 

бродячи по місту. Він може зробити 1 нову свічу з 5 свічкових недогарків. Якщо в 

25 57 91 81 43 99 87 79 52 

49 88 54 86 68 62 76 31 29 

83 96 56 73 32 93 66 48 92 

51 90 41 38 56 94 53 36 80 

43 61 78 84  82 34 46 74 

71 58 75 33 28 44 95 42 32 

37 35 21 6 26 24 18 30 45 

72 16 60 12 55 40 87 77 59 

22 14 19 98 39 47 85 27 50 
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нього набереться 25 недогарків, то на скільки ночей йому вистачить запасу нових 

свічок? 

[ Відповідь ] 

     На 6 ночей. Він зможе зробити 5 нових свіч із 25 недогарків, а коли вони згорять, 

він може зробити шосту з тих 5 недогарків, що від них залишаться. 

 

2. Проведемо ще одну гру « Хто першим скаже 30». Запрошуємо по одному із учасників 

команд. 

      Гра полягає в тому, що один називає число від 1 до 4, його суперник до цього числа 

додає число від 1 до 4 і називає результат. Гра триває доти, доки один із гравців не скаже 

30. Він є переможцем і своїй команді принесе два бали. 

 

 

   5. Конкурс “Відгадай” 

Якщо слово, відгадане після першої підказки, то команда отримує 3 бали, якщо 

після другої підказки – 2 бали, після третьої підказки – 1 бал. 

1. –   Це поняття стосується дробу. 

– Він показує, на скільки рівних частин поділене ціле.  

– Він записується під рискою дробу. 

(знаменник) 

2. –   За допомогою неї розв’язують деякі задачі. 

– Добуток її крайніх членів дорівнює дорівнює добутку          середніх. 

– Це рівність двох відношень. 

(пропорція) 

3. –   Він вказується на білетах до цирку. 

– Це кусок торта. 

– Це частина круга, обмежена двома радіусами і дугою. 

(сектор) 

 Остання загадка. Відповідає, хто швидше підніме руку. 

4. –   Це арифметична дія ІІ ступеня. 

javascript:show_hide('n1')
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– Для неї виконується переставна, сполучна, розподільна властивості. 

– Її  можна замінити сумою однакових доданків. 

 

 

 

Один чоловік мав у своєму гаманці 50 грн. Поступово він витрачає гроші: 

     спочатку 20 грн          -        залишається 30 грн 

     потім       15 грн          -        залишається 15 грн 

     потім        9 грн           -                -//-              6 грн 

     нарешті   6 грн           -                 -//-              0 грн 

всього:        50 грн                    Всього:           51 грн. 

Пояснити, чому це так? 

(Чоловік підраховує різні суми: гроші, які він витратив, і гроші, які в нього 

залишаються) 

Помнож число на 3, до результату додай 2, знайдену суму помнож на 3, до 

результату додай задумане число. Тепер закресли першу цифру і до числа, що 

залишилося, додай 2, знайдену суму поділи на 4 і до результату додай 8. У тебе 

вийшло 10. 

 

11.Перед вами вираз 987654321=100. Зробіть його вірним, використовуючи 4 

знаки "+" або "-" у його лівій частині. 

Відповідь 

     98 - 76 + 54 + 3 + 21 = 100 

5.У місяці три неділі випали на парні числа. Який день тижня був сьомого числа 

цього місяця? 

Відповідь 

П'ятниця. Неділі випадуть на числа: 2, 9, 16, 23, 30. 

20. Є дві каструлі: одна вузька і висока, а друга вдвоє нижча, але вдвоє ширша. Яка 

з каструль має більшу місткість? 

(Місткість ширшої каструлі в 2 рази більша) 

11. Розвага. Блискавичне завдання: 
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Ведучий пише на дошці чотирицифрове число (1-й доданок) і пропонує одному з 

присутніх підписати під ним друге чотирицифрове число (2-й доданок). Потім 

ведучий пише під цим числом третій доданок. Четвертий доданок пише хтось з 

учнів і, нарешті, п'ятий доданок пише ведучий і відразу підбиває підсумок. 

Наприклад: 

 

7648 - ведучий 

2356 - учень 

7643 - ведучий 

5924 - учень 

4075 - ведучий 

27646 

Відгадайте секрет блискавичного додавання. 

 

 «Перекладач» 

Ведуча. Потрібно перекласти мовою математики вислови. Відповідає та команда, 

яка перша натиснула кнопку. Правильна відповідь оцінюється 3 балами. 

1. Сума двох боргів є борг. ( Сума двох від’ємних чисел є від’ємним числом.) 

2. Ворог мого ворога мені друг. (Добуток двох від’ємних  чисел є додатнім 

числом.) 

3. Що далі в ліс, то більше дров. (Зростання функції.) 

4. Як гукнеться, так і відгукнеться. (Графік парної функції симетричний 

відносно осі оу.) 

 

Бліц 

1. Для відповіді на запитання відводиться 1 хв. На обдумування. Якщо команда 

готова відповідати раніше, капітан підіймає руку. 

1. Де на Землі найдовша доба (скрізь однакова)? 

2. Відомий фізик Ландау на вступних іспитах ставив питання: продовжіть ряд літер: 

О, Д, Т, Ч. Увага, питання! Як потрібно було його продовжити? (Один, два, три, 

чотири, П, Ш, С .) 

1. Кого у світі більше, чоловіків чи жінок? (чоловіків) 

5. Багатогранник з Єгипту – це …( жінка – піраміда) 


