
Вікторина «Великі відкриття» 

        Учні отримують  завдання з портретами 

великих вчених та перелік їх винаходів, їм 

потрібно як можна швидше співставити 

портрет з переліком. За кожну вірну відповідь 

– 1 бал. Переможців нагородити в кінці тижня 

фізики. 



 

Даніель Бернулі  ( 1700 – 1782 ) 

 

Альберт Ейнштейн (1879 – 1955) 

 



 

Галілео Галілей 

 

 

Архімед (287 – 212 до н.е) 

 



 

Кулон Шарль Огюстен (1736 – 1806) 

  

Михайло Ломоносов (1711 – 1755) 

 



 

Д.І. Менделєєв (1834 – 1907) 

 

Ісак Ньютон 



 

Ом Георг Симон (1787 – 1854) 

 

Майкл Фарадей (1791 – 1864) 

 



(лист правильних відповідей) 

Даніель Бернулі – математик і механік, 

займався фізіологією. Вперше ввів у фізику 

означення «робота», дав виведення закону 

руху рідини. 

 

Альберт Ейнштейн – «великий божевільний» 

ввів теорію про простір і час. 

 

Галілео Галілей – італійський фізик та 

астроном. Відкрив закон руху тіл, застосував 

телескоп, відкрив супутник Юпітера, сонячні 

плями Венери. 

Архімед – давньогрецький вчений. Встановив 

правило важеля. 

Кулон Шарль Огюстен – французький 

вчений. Дослідив взаємодію заряджених тіл. 

 

 

Михайло Ломоносов – перший російський 

вчений, академік, поет, історик. «Він був 

першим нашим університетом» 

Д.І. Менделєєв – російський вчений, склав 

періодичну систему елементів, ввів поняття 

«критична температура» 

Ісак Ньютон – англійський фізик і математик. 

Відкрив закон падіння тіл. 

Ом Георг Симон – німецький фізик, йому 

належить відкриття у сфері «електричного 

струму» 

 

Майкл Фарадей – англійський вчений, 

вперше ввів поняття поля, відкрив закон 

електролізу. 

 

 



(лист-перелік) 

Математик і механік, займався фізіологією. 

Вперше ввів у фізику означення «робота», дав 

виведення закону руху рідини. 

 

 «Великий божевільний» ввів теорію про 

простір і час. 

 

Італійський фізик та астроном. Відкрив закон 

руху тіл, застосував телескоп, відкрив 

супутник Юпітера, сонячні плями Венери. 

 

Давньогрецький вчений. Встановив правило 

важеля. 

 

Французький вчений. Дослідив взаємодію 

заряджених тіл. 

 

Перший російський вчений, академік, поет, 

історик. «Він був першим нашим 

університетом» 

 

Російський вчений, склав періодичну систему 

елементів, ввів поняття «критична 

температура» 

 

Англійський фізик і математик. Відкрив закон 

падіння тіл. 

 

Німецький фізик, йому належить відкриття у 

сфері «електричного струму» 

 

Англійський вчений, вперше ввів поняття 

поля, відкрив закон електролізу. 



 

 


