
 
 

План проведення КВК 

1. Вступне слово ведучих.  

2. Запрошення команд-учасників до гри. Привітання команд. 

3. Розминка. За одну правильну відповідь — 1 бал. (Команда, яка готова 

відповідати, піднімає прапорець.) 

4. Команди обмінюються кросвордами. По два учні від класу розгадують 

кросворди (за окремими столами) і потім віддають журі для оцінювання. 

5. Конкурс на кращий дослід за допомогою предметів побутового ужитку. 

Кожна команда показує 2-3 досліди за допомогою підручних засобів і 

пояснює їх. 

6. Розповідь, що містить фізичні помилки. Представник команди читає 

текст, а учасники інших команд на аркушах відмічають фізичні помилки. 

Кількість знайдених помилок — кількість отриманих балів. 

7. Конкурс віршів та пісень з використанням фізичних явищ. Команди 

відповідають одна за одною, кількість наведених пісень — це кількість 

отриманих балів. Виграє та команда, яка останньою назвала пісню або 

вірш. 

8. Прислів'я та приказки, пов'язані з фізикою, команди теж називають 

почергово. 

9. Конкурс капітанів. Ведучий читає текст, а капітани повинні виписати з 

нього фізичні величини та їх одиниці вимірювання. 

10.Конкурс уболівальників. Поки журі підраховує набрані командами бали, 

проводиться конкурс уболівальників. 

11.Підбиття підсумків зустрічі й нагородження переможців. 

ХІД КВК 

1. Вступне слово ведучих 

1-й   в є д у ч и й. Увага!  

2 - й   ведучий. Увага! 

1 -й   ведучий 

На вечорі цьому 

Немає артистів, еквілібристів, 

Дуетів, квартетів, відомих солістів. 

2 - й   ведучий  

Ровесники, друзі,  

Тут ваші знайомі, 

 Що разом із вами  

У класі сидять. 

 



1 - й   ведучий  

Ми в школі своїй,  

Як у рідному домі, 

 Ми всі намагаємось  

Більше пізнати. 

2 - й  ведучий  

На «добре» й «відмінно»  

Вчимось, як годиться, 

 Підручник і книжка —  

Наш друг повсякчас. 

1 - й   ведучий  

Розкрити ми прагнемо 

Всі таємниці 

Природи, яка всіх оточує нас. 

2 - й   ведучий  

Це легко сказати:  

«Розкрить таємниці»,—  

Бо фізика, брат, 

           Не якась таємниця, 

           Відомо це всім, 

          Кожен зна по собі. 

1 - й   ведучий. Отже, уважно глядіть, придивляйтесь. 

 2 - й   ведучий. Секрети природи розкрити навчайтесь. 

Ведучі (разом) 

Що здійсните все ви — 

Одна запорука: 

Наука, 

Наука, 

Наука.  

                                       Фізика навколо нас 

Фізика на вулиці, фізика удома, 

Коли ти вмикаєш магнітофона, 

Коли ти дивишся телевізор, 

Коли ти граєш в комп 'ютерні ігри. 

Коли ти в поході і граєш «у квача», 

Купаєшся в річці і маєш м'яча. 

Чи на спортмайданчику граєш у футбол 

Стильно і класно отримуєш «гол». 

Коли на дорозі бачиш Марину, 



Біжиш їй на зустріч під машину. 

Інерцію треба було врахувати, 

Доводиться мамі ліки купувати 

Друже-школяре, пильнуй на уроках, 

Фізику вчи — не буде мороки. 

Фізику знати потрібно весь час, 

Фізика довкола нас. 

Фізику знати потрібно малятам, 

Кінорежисерам, медсестрам, медбратам. 

Усім, хто малює і зводить будинки, 

Хто вчиться у ВУЗІ і носить хустинку. 

Хто плавати вміє й сидить у човні, 

Хто книжку читає, а може, і ні. 

Хто має рушницю й іде полювати, 

Годинник майструє, чи вчиться літати. 

Фізику знати потрібно батькам, 

Олі, Миколі, Світлані і Вам. 

Фізику вчити потрібно час, 

Фізика — довкола нас. 

2. Привітання команд 

Команда «Архімеди» 

Стремимся мы познать науки. 

 Не помирать же нам от скуки.  

Наукам всем даем поклон,  

Однако физике — уклон.  

Всем желаем мы терпенья,  

И, конечно, вдохновенья.  

Наша школа знает нас  

Как восьмой веселый класс.  

Озорные непоседы,  

Мы зовемся Архимеды. 

Команда «Атоми» 

А — активні 

Т — творчі 

О — організовані 

М — мудрі 

И — інтелектуальні 



Команди «Еталони» 

Приветствуем сердечно всех, 

 Кто здесь собрался вместе с нами.  

И пусть звучит веселый смех,  

И шутки сыплются пудами.  

Друзья, так будем же знакомы  

Нас «Еталонами» зовут.  

Известно всем, что эталоны  

Без веса долго не живут. 

 Мы победить, готовы всех, 

 Но если выступим мы хуже  

И к вам тогда придет успех, 

 Пусть победит в итоге дружба. 

3. Розминка 

1. З якої речовини складається фізичне тіло — дощова крапля?(Вода) 

2. Назвіть одиниці швидкості, (км/год; м/с) 

3. У приміщенні, де використовують ефір, завжди чується запах. Як називається це 

явище? (Дифузія) 

4. Чи змінюється маса води при її замерзанні? (Ні) 

5. Повітряний транспорт минулого — дирижабль, транспорт сучасний -… ?(Літак) 

6. Атрибут водолаза, без якого він не занурюється у воду? (Акваланг) 

7. Температура, за якої кипить вода? (100 °С) 

8. Як називається сила, з якою Земля притягує до себе тіло? (Сила тяжіння) 

9. Прилад для вимірювання сили? (Динамометр) 

10. Який колір світлофора введено тільки тому, що існує інерція?(Жовтий) 

11. Кому належать крилаті слова: «Дайте мені точку опори, і я зсуну Землю»? 

(Архімеду) 

12. Як називають особливий стан пілотів-космонавтів на космічному кораблі? 

(Невагомість) 

13. Процес, зворотний пароутворенню? (Конденсація) 

14. Чи зміниться маса сіна в копні, коли це сіно запресували в тюк?(Ні) 

15. Чи однакові молекули води в гарячому чаї й у холодній газованій воді? (Так) 

16. Одиниця тиску. (Паскаль) 

17. Фізична величина, яка характеризує зміну внутрішньої енергії? (Кількість 

теплоти) 

18. Чи можна назвати рівномірним рух літака у час його підйому? (Ні) 

19. Яка сила викликає падіння на Землю граду, який утворився  у хмарах? (Сила 

тяжіння) 

20. Чи гріє шуба? (Ні) 

 



4. Командні кросворди 

Кросворд 1 команди 

1. АНГЛІЙСЬКИЙ виробник, який у 1784 році зробив універсальний 

паровий двигун. (Уатт) 

2. Газ, який є причиною того, що шерсть, пух та інші пористі тіла 

володіють поганою теплопровідністю. (Повітря) 

3. Посуд, який застерігає воду або їжу від теплообміну з навколишнім 

середовищем. (Термос) 

4. Учений, який першим придумав прилад для вимірювання тем-

ператури повітря. (Цельсій) 

5. Речовина, яка спалюється для отримання теплоти. (Паливо) 

6. Англійський фізик, один із засновників термодинаміки. (Кельвін) 

7.  Винахідник, який побудував парову машину. (Ползунов) 

8.  Теплообмін внаслідок перенесення речовин у газах та рідинах. 

(Конвекція) 

9. Як називається випаровування твердих тіл? (Сублімація) 

10. Що впливає на деякі властивості тіл. (Температура) 

11. Спосіб зміни температури тіла передаванням теплоти одними 

тілами до інших. (Теплопередача) 
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Кросворд 2 команди 

1. Прилад для зберігання теплоти. (Термос) 

2. Як називається теплообмін у наслідок якого переноситься речовина у газах 

та рідинах? (Конвекція) 

3. Що є об'єктивною характеристикою стану фізичних тіл? (Температура) 

4. Як називається процес переходу речовини з газоподібного стану в рідкий? 

(Конденсація) 



5. Що роблять усі без винятку тіла з тепловою енергією? (Випромінюють) 

6. Як   називається   внутрішнє   випаровування   рідини,   внаслідок якого 

всередині її об'єму утворюються бульбашки пари,що спливають і 

викидають її на зовні? (Кипіння) 

7. Як називається процес  переходу речовини з рідкого стануу твердий? 

(Кристалізація) 

8. Як називається «випаровування» твердих тіл? (Сублімація) 

9. Як називається газоподібний стан води? (Пара) 
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Кросворд 3 команди 

1. Процес переходу речовини з газоподібного у рідкий стан? (Конденсація) 

2. Змішування молекул різних речовин. (Дифузія) 

3. Наука, що вивчає найпростіші і разом з тим найбільш спільні 

закономірності природи, властивості будови матерії та закони її руху. 

(Фізика) 

4. Перехід речовини з рідкого стану в газоподібний. (Випаровування) 

5. Спільна назва протонів та нейтронів. (Нуклон) 

6. Агрегатний стан речовини,  що характеризується наявністю  великих проміжків 

між молекулами та слабкими силами, які взаємодіють між ними. (Газ) 

7. Електрично нейтральна частина. (Нейтрон) 

8. Перехід речовини з рідкого у твердий стан. (Кристалізація) 

9. Тверде тіло, здатне обертатися навкруги центра рівноваги. (Важіль) 

10. Перехід речовини з твердого у рідкий стан. (Плавлення) 

11. Позитивно заряджена частинка. (Протон) 



12. Величина, яка показує, яка маса речовини зберігається у одиниці об'єму. 

(Густина) 

13. Спосіб теплопередачі, за якого відбувається переміщення речовини. (Конвекція) 

14. Маленька частинка даної речовини. (Молекула) 

 

1             
2          
3        
4             
5         
6     
7  

      
8             
9           
10          
11          
12        
13          
14          

 

5. Конкурс на кращий дослід за допомогою підручних предметів 

Можна провести такі досліди: 

1) Кипіння води у паперовій коробці. До лапки штатива горизонтально 

підвішують паперову коробку на нитяних дужках. Наливають у коробочку  

20-25 см
3
 води і нагрівають її на спиртівці. Через декілька хвилин вода закипає, 

паперова каструля не загоряється, бо по капілярах паперу підіймається вода і  

змочує його, внаслідок чого температура паперу буде така, як і температура води, 

тобто не вище 100 °С, а спалахує він при температурі понад 200 °С. 

2) Лід, що не тане в кип'ятку. У пробірку опускають кусочок льоду з тягарцем і 

наливають холодної води, узявши пробірку щипцями так, щоб нагрівалися тільки 

верхні шари води. Через деякий час верхні шари води в пробірці нагріваються до 

кипіння, а лід лежить на дні пробірки й тане. Цей дослід пояснюється поганою 

теплопровідністю води. 

3) Хустинка, що не горить у вогні. Заздалегідь намочену у воді носову хустинку 

показують глядачам, намочують її в спирті і підпалюють: хусточка палає, але не 

згоряє. Щоб хусточка не загорілася, полум'я треба вчасно загасити. 

4) Олівець, що висить на попелі перегорілої нитки. Складену вдвічі котушкову 

нитку № 10 прив'язують до середини олівця і закріплюють її в лапці штатива. 

Запалюють нитку, вона горить, олівець падає. Після цього до олівця 



прив'язують згорнуту вдвоє котушкову нитку № 10, заздалегідь намочену в на 

сиченому розчині кухонної солі й висушену. Запалюють нитку вона горить, але 

олівець не падає. Попіл нитки не руйнується через те, що його утримує соляний 

панцир. Олівець треба брати не цілий, а на 2/3 його довжини, щоб був легший. 

Якщо дослід хочуть зробити таємницею, то просолену нитку слід намотати 

на котушку і до неї прив'язати таку саму нитку, не змочену розчином. При 

проведенні досліду нитку обидва рази відривають від однієї котушки. 

5) Самозаймання свічки. Навколо ґноту свічки кінчиком ножа роблять маленьку 

заглибину і насипають у неї розтертого марганцевокислого калію. Скляну 

паличку занурюють у флакон з гліцерином і одну-дві краплини його капають на 

гніт: через кілька секунд гніт займається. При сполученні марганцевокислого 

калію з гліцерином відбувається окиснення гліцерину до вуглекислого газу і 

води, причому виділяється дуже велика кількість теплоти. 

6) Кип'ятіння води без вогню. Круглодонну колбу закріплюють на штативі і на 

1/3 наливають у неї підігрітої до кипіння води. У колбі цю воду кип'ятять 2-3 

хвилини на спиртівці, щоб пара витіснила з колби все повітря. Потім колбу 

щільно затикають гумовою пробкою, щоб у колбу не зайшло повітря, й одночасно 

гасять спиртівку, щоб пара не витіснила пробки або не розірвала колбу. Виймають 

колбу з лапки, перевертають догори дном і вставляють її в кільце штатива; під 

колбою встановлюють великий кристалізатор або таз. Зосередивши увагу 

глядачів на колбі, обливають її холодною водою і спостерігають, як вода в колбі 

починає бурхливо кипіти. Щоб переконати глядачів, що вода кипить при 100 °С, 

дають колбу їм у руки; продовжуючи обливати колбу холодною водою, знову 

спостерігають кипіння, яке триває до вирівнювання температур киплячої і 

холодної води. Якщо на колбу покласти кусок льоду, то вода продовжуватиме 

кипіти. Причиною кипіння води в колбі є зниження тиску над нею в міру 

конденсації пари в колбі при обливанні її холодною водою. 

6. Розповідь про фізичні явища, яка містить помилки  

Розповідь 1 команди 

Як ми знаємо з курсу фізики,речовина може перебувати в трьох станах: 

твердому, рідкому та газоподібному. І в природі існують тверді тіла, рідини і 

гази. Наприклад, олівець, зошит, будинок, школа — все це рідини. Як ми знаємо, 

молоко, сік, вода, бензин — газоподібні, а повітря, кисень, природний газ є 

твердими тілами. 

Рідини 

Візьмімо дерев'яний брусок, металеву кульку, скляну пластинку. За зовнішніми 

ознаками: кольором, прозорістю, формою — вони відрізняються одне від 

одного. Проте ці предмети мають і спільну властивість, за якою їх 

називають рідинами, вони зберігають свою форму. Рідини можуть бути 

крихкими або пластичними. З життєвого досвіду нам відомо, що внаслідок 

нагрівання до певної температури рідини плавляться і стають газами. 



Гази 

Візьмімо гази. Наповнимо кілька посудин різної форми газами. Всі гази 

набувають форми посудини. Не раз ми помічали, 

що розлиті на підлогу гази розтікалися тонким шаром по поверхні. Під час 

охолодження гази тверднуть і кристалізуються. Тверді тіла 

Тверді тіла легко стискаються і так само легко розширюються. Досліди 

показують, що з охолодженням твердих тіл вони починають скраплюватись і 

стають газами. Отже, тверді тіла легкі і тому заповнюють увесь наданий їм 

простір; вони не мають власної форми і легко її змінюють, але, на відміну від 

газів, тверді тіла не утворюють вільної поверхні. 

Всього у цій розповіді допущено 14 помилок.  

Розповідь 2 команди 

Одного разу у вихідні дні ми з друзями пішли у похід за місто. Ми зібралися 

вдома у нашого товариша Мені о 7 годині ранку. Всі набрали чимало речей, 

щоб було легше нести. 

Нас було шестеро: Женя, Славко, Андрій, Наташа та Юля. Ввечері ми 

прийшли в ліс і на галявині поставили палатку. Всі дуже втомилися й 

полягали спати. Ніч була прохолодна, і ми не стали вкриватися, щоб не 

було жарко. Вранці Славко вирішив скип'ятити чайник і для иього розвів 

вогонь на його кришці. Женя ходив лісом і збирав дрова, а щоб було швидше, 

рубав їх рукою. Андрій підкидав дрова у вогонь, щоб він не був такий сильний. 

Коли чайник закипів, хлопці покликали дівчат пити чай. Вони зробили його з 

льодом, що знайшли у калюжі. 

Дівчата вирішили вранці скупатися в річці, що протікала неподалік. Коли вони 

вийшли з неї, подув сильний вітер, і їм відрази стало гаряче. Під час купання 

дівчата на дні річки побачили великий камінь, який ледь підняли у воді й винесли на 

берег. Женя легко поніс його на стоянку табору, де він служив нам замість столу. 

Потім ми вдягнули залізні жилетки, щоб не потонути, і продовжили купання в 

річці. 

Після купання хлопці вирішили зробити шпаківню. У Андрія в рюкзаку 

випадково опинилася дриль, і всі взялися до роботи. Коли Андрій просвердлив 

отвір у дошці, Наташа випадково доторкнулася до дрилі — свердло 

виявилося дуже холодним. 

Раптом Женя поскаржився: «Щось у мене болить горло, мабуть, я 

перекупався у річці». Тоді ми приклали до його шиї лід, щоб біль затих, і 

вирішили повернутися додому. 

В електричці хлопці пригостили дівчат морозивом, яке вони гріли у 

рукавичках, щоб не було таким холодним. Всім дуже сподобався наш похід. 

Всього допущено 14 помилок. 

 

 



7. Конкурс віршів та пісень 

1 - й  ведучий. Фізику, як і математику, прийнято називати точною наукою. 

Деякі вважають, що література, мистецтво, поезія повинні поступитися місцем 

точному експерименту, доведенню та формулам. Потрібно визнати 

помилковою думку про несумісність науки та мистецтва на уроках фізики. 

Команди по черзі співають уривки з пісень чи з віршів, у яких 

зустрічаються фізичні явища або терміни.  

Наприклад: 

   Зима, холода, одинокие моря. 

 

  Облака — белокрылые лошадки, 

         Облака — что вы мчитесь без оглядки.  

 

  Ох, мороз, мороз, Не морозь меня. 

  

 Листья желтые 

         Над городом кружатся.  

 

 Снег кружится, Летает, летает. 

 

 Он уехал прочь 

          На ночной злектричке.  

 

 Пусть бегут неуклюже  

          Пешеходы по лужам. 

 

 В лютый холод 

          Песня нас с тобой согреет. 

 

 За 4 моря, за 4 солнца  

          Ты меня увез бы. 

 

 И тогда наверняка 

          Вдруг запляшут облака.  

 

 И уносят меня в звенящую снежную даль  

         Три белых коня: декабрь, январь и февраль. 

 

 Ты неси меня, река, 

          За крутые берега. 



8. Прислів'я, пов'язані з фізикою 

• Більше снігу, більше хліба. 

• То сніг, то завірюха, бо вже зима коло вуха. 

• До завірюхи треба кожуха. 

• Такий мороз, аж зорі скачуть. 

• Хто літом спеки боїться, той зимою не має чим грітися. 

• Готуй літом сани, а взимку воза. 

• Тяжко тому жити, хто не хоче робити. 

• Роботящі руки гори вернуть. 

• Багато диму — мало тепла. 

• Синиця море запалила. 

• Зима без снігу — літо без хліба. 

• Уночі тріщить, а вдень плющить. 

9. Конкурс капітанів 

Ведуча читає текст, а капітани кожної команди повинні виписати з нього у 2 

колонки фізичні величини та їх одиниці вимірювання. 

Паскаль, атмосфера, вага, густина, градус Цельсія, сила, кілограм, 

температура, питома теплота плавлення, метр в секунду, швидкість, шлях, 

джоуль, маса, метр, кількість теплоти, потужність, тиск, ват, дифузія, секунда, 

кипіння, ньютон. 

10. Конкурс уболівальників 

Уболівальникам пропонуються такі питання: 

1. Пушбол — спортивна гра з м'ячем діаметром 1,8 м. Кожна із команд прагне 

проштовхнути м'яч у ворота суперника. Здалека видно лише цей великий м'яч, 

що рухається по полю в різних напрямках, а гравців не видно. Яке фізичне явище 

нагадує гра в пушбол? (Броунівський рух) 

2. Чому спітнілого після їзди коня покривають на морозі попоною? 

(При випаровуванні поту відбувається охолодження тіла.)  

3. Великий давньогрецький вчений, математик, фізик, винахідник народився  

287 року до н. є. в Сіракузах, на острові Сицилія. Як звуть цього вченого? 

(Архімед) 

4. Який вчений вперше виміряв атмосферний тиск? (Торрічеллі) 

5. Якщо необхідно остудити напій, куди його поміщають:на лід чи під лід? (Під лід) 

11. Підбиття підсумків зустрічі й нагородження переможців 





6)  


