
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА З ЛОГІКИ «ЛОГІЧНИЙ БІЙ» 

Мета гри - розвивати  логічне мислення, кмітливість; прищеплювати 

інтерес до вивчення логіки, логічної математики; вчити етики та культури 

спілкування; формування зацікавленість у результатах спільної роботи. 

Організація гри Грають 2 команди по 5 учнів. Команди 

розміщуються за столами. Кожна команда заздалегідь продумує свою назву, 

емблему, вихід, привітання, готує газету. 

Привітання можу бути коротким або розгорнутим, прозовим або 

віршованим і з музичним супроводом. 

Хід гри 

1. Презентація команди (привітання) 

2. Гра «Логічний бій» 

3. Музична пауза. 

4. Конкурс для уболівальників. 

5. Підсумки і нагородження переможців та учасників. 

Ведучий 1. Добрий день, дорогі гості! Добрий день, шановні 

вболівальники! 

В е д у ч и й  1. Ми зібрались у гостинній залі, щоб провести змагання з 

логіки між командами . 

Ведучий 2. Сьогодні багато залежить і від вас, шановні уболівальники, 

від вашої активності та успішного виступу в змаганні вболівальників. 

Ведучий 1. Своє задоволення або незадоволення діями команд і журі ви 

можете виражати оплесками та плакатами. 

В е д у ч и й  2. Але не можна вигукувати з місця, тупотіти. 

В е д у ч и й  1. Категорично забороняється підказувати. 

В е д у ч и й  2. Журі може нагородити вболівальників за гарну підтримку 

своєї команди. 

В е д у ч и й  і. Але має право також і зняти бали з рахунку команди, якщо 

її члени або вболівальники порушуватимуть порядок змагань. 

В е д у ч и й  2. У спортивних змаганнях, як правило, першими на арену 

виходять судді.  



В е д у ч и й  1. Протягом усієї зустрічі нехай панує атмосфера добра, 

гумору та дружби! 

В е д у ч и й  2. Девізом нашого свята стануть слова: "У гарну подорож у 

Країну міркувань, фантазій, знань — з веселим настроєм!". 

Розпочинаємо гру «Логічний бій» 

На плакаті зображено поле для гри, а на ньому розміщені кораблі: 1 

чотирищогловий, 1 трищогловий, 2 двощоглові і 3 однощоглові. Проте 

клітинки таблиці (крім першого рядка і стовпчика) закриті. Учасники по черзі 

називають клітинку, яку слід відкрити. Ведучий відкриває її та ставить 

запитання, правильна відповідь на яке оцінюється 1 балом. 

Якщо в клітинці, яку відкривають, записано букву, то команда отримує 

додаткові 2 бали, відповівши правильно на запитання. 

 Якщо вгадано корабель, то команда має змогу заробити додаткові бали, 

відповідаючи на одне запитання сусідньої клітинки (по горизонталі або 

вертикалі навколо корабля). 

Логічний бій розпочинає команда «Плюс», продовжить команда «Ікс». 

- Назвіть клітинку. 

(Відкривається клітинка і читається відповідне запитання). 

(Після кожної відповіді — коментар ведучого). 

Неправильна відповідь — 0 балів. (Зачитується правильна відповідь). 

Правильна відповідь - 1 бал, команда отримує кружечок. 

Правильна відповідь і відгадано букву – 2 бали, команда отримує 

трикутник. 
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Закінчіть речення: 

Л1. "Поняття — це думка, передана …» (словом). 

Л2. "Судження - це думка, висловлена ..." (розповідним реченням). 

ЛЗ. "Порівнянні поняття можуть бути ..." (сумісні та несумісні). 

 Л4. "Якщо обсяг одного поняття повністю входить до обсягу іншого, то 

такі поняття є ..." (сумісними, підпорядкованими). 

 Л5. "Якщо обсяги понять мають спільні предмети, то такі поняття е ..." 

(сумісними, перехресними).  

Л6. "Будь-яке поняття має певний..." (обсяг). 

О1. "Якщо обсяг одного поняття повністю збігається з обсягом другого, 

то такі поняття є ..." (сумісними, тотожними).  

О2. "Судження за структурою поділяються на ..." (прості та складні). 

ОЗ."Судження за відповідністю дійсності бувають ..." (істинні та хибні). 

О4. "Якщо судження починається словом всі, кожний, жодний, то таке 

судження називається ..." (загальним).  

О5. "Якщо судження починається словом деякі, то таке судження 

називається ..." (частковим). 

О6. "Обсяг поняття можна графічно зобразити за допомогою ..." (кругів 

Ейлера). 

Г1. "Якщо на початку судження немає узагальнюючого слова і в ньому 

стверджується чи заперечується наявність певної ознаки в одиничному понятті, 

то таке судження називається ..." (одиничним).  

 Г2. "Складні судження із сполучником і (та) істинні тільки в одному 

випадку, коли ..." (дві частини його є істинними). 

ГЗ. "Складні судження зі сполучником чи (або) хибні тільки в одному 

випадку, коли ..." (дві частини його є хибними). 

 Г4. "Складні судження зі сполучником якщо..., то  хибні тільки в 

одному випадку, коли ..." (перша частина його є істинною, а друга — хибною). 

 Г5. "Якщо у складному судженні зі сполучником якщо…, то дві 

частини є хибними, то судження є ..." (істинним). 

Г6. "Якщо поняття — географічна назва, то таке поняття є…» 

(одиничним).   

І1.  "Якщо поняття називає групу предметів, то таке поняття є ..." 

(загальним або родовим).  

 І2. "Якщо поняття називає конкретний предмет з певної групи 

предметів, то таке поняття є ..." (конкретним або видовим). 

 ІЗ. "Якщо поняття не називає предмет, до якого можна доторкнутися, 

потримати в руках, то таке поняття є ..." (абстрактним). 

І4. "Якщо, називаючи поняття, ми уявляємо декілька груп 

предметів/об'єднаних в єдине ціле, то таке поняття є ..." (збірним). 

І5. "Для того щоб визначити поняття, необхідно до цього поняття 

підібрати найближчий рід і сформулювати ..." (видову відмінність).  

І6. Якщо число без остачі ділиться на 10, то остання цифра цього числа 

... (нуль). 

К1. Сучасні знаки для позначення чисел (цифри). 



 К2. Вставте пропущене слово: "Для того щоб чотирикутник став 

квадратом ,... щоб його сторони були рівні" (необхідно). 

КЗ. Що означає крилатий вислів: "Сім разів відміряй, один раз щось 

зробити). 

К4. Що таке 45 хвилин у гімназії? (Урок). 

 К5. Вставте пропущене слово: "Для того щоб прямокутник став 

квадратом ,... щоб його сторони були рівні" (достатньо). 

К6. Вставте пропущене слово: "Для того щоб навчитися грати у 

футбол,... мати м'яч (необхідно). 

А1. Що означає крилатий вислів: "Сім п'ятниць на тиждень"? 

(Непослідовність). 

А2. Вставте пропущене слово: "Для того щоб купити певну книгу у 

магазині ,... щоб були гроші" (необхідно). 

АЗ. Що означає крилатий вислів: "Сьома вода на киселі"? (Дуже далекий 

родич). 

А4. Вставте пропущене слово: «Для того щоб тротуари стали мокрими, 

… щоб пройшов дощ» (достатньо). 

А5. У колесі 10 спиць. Скільки проміжків між спицями? (Десять). 

А6. Як називається кожна дія в алгоритмі? (Операція). 

 

Запитання для вболівальників 

Утвори слово-поняття і вкажи його вид: 

а) улюблене слово ворони + головна карта в колоді = назві головного 

убору (відповідь: картуз – конкретне поняття); 

б) головна пісня країни + назва материка = назві навчального закладу 

(відповідь: гімназія – конкретне поняття); 

в) назва напою + назва опадів = назві фрукту (відповідь: виноград – 

конкретне поняття); 

г) назва найбільшої річки у світі (відповідь: Ніл – одиничне поняття); 

ґ) радість – мир = __________  - війна (відповідь: горе – абстрактне 

поняття). 

Вказівка: може бути і поняття «сум», теж абстрактне поняття. 

 

 

 

 

 



Задачі до конкурсу капітанів 

Майстриня пришиває ґудзики до карнавальних костюмів Ведмедика та 

Білочки. В неї було 7 червоних, 5 коричневих, 9 синіх та 6 жовтих ґудзиків, од-

накових за розміром та формою. Напередодні ґудзики розсипались і 

прибиральниця зібрала їх в одну скриньку. Скільки ґудзиків навмання треба 

вибрати майстрині, щоб серед них обов'язково були 2 коричневих та 3 жовтих? 

(Відповідь: 24). 

На конкурсі флористів було запропоновано незвичайне завдання. У 

темній кімнаті у відрі були троянди однакових розмірів, але різні за кольором: 

10 білих, 5 червоних, 8 рожевих, 4 жовті. Конкурсант має скласти святковий 

букет з 5 білих, 3 червоних І З рожевих троянд. Скільки троянд у темряві 

потрібно взяти щоб впоратись із завданням? (Відповідь: 25). 

Ведучий 1.  А поки капітани планують найгірший варіант, ми проведемо 

заключний етап конкурсу газет. 

Ведучий 2.  Запрошуються представники команд для проведення захисту 

своїх газет, у яких намагалися розповісти про свою гімназію, клас та як 

допомагає їм логіка у різних життєвих ситуаціях. Максимальна оцінка - 7 балів. 

(Захист газет). 

Ведучий 1. Першим із розв'язанням задачі ми заслухаємо капітана 

команди "Плюс". 

Ведучий 2. А тепер - капітан команди "Ікс". 

Ведучи й 1. Шановне журі! Ваші оцінки другої частини конкурсу 

капітанів. 

Ведучий 2. Оцінки капітана команди "Ікс". А тепер оцінки капітана 

команди "Плюс". 

Ведучий 1. Журі потрібен час для підрахунку балів. Тому, шановні 

вболівальники, знову вашій увазі музична пауза. (Музична пауза). 

Ведучий 1. Для підбиття підсумків конкурсу капітанів та конкурсу газет 

слово надається журі. (Підсумок конкурсу капітанів та конкурсу газет). 

Ведучий 2. Для підбиття підсумків гри та оголошення переможця 

команди запрошуються на Сцену. 

Ведучий 1. Настав найурочистіший момент нашого свята. Команди 

сьогодні довели, що вони найрозумніші, найвеселіші, найкмітливіші. Заключне 

слово надається найвимогливішому і найсправедливішому глядачеві — журі. 

Оголошується команда-переможець та нагороджуються всі учасники 

брейн-рингу. 

 


