
В І Т А Є М О  

учасників ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської  

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») – «Джура-2022» 
 

Інтелектуальний конкурс «Відун»  

                             (молодша вікова група) 

 
Рій – ____________________________________________________ 

Заклад освіти – ___________________________________________ 

Громада –  _______________________________________________ 
 

 

Запитання 1 
Як називається острів на Дніпрі, на якому  

довгий час знаходилася  

Запорозька Січ? (1 б.) 

варіанти відповідей 

  

а) Хортиця; 

б) Кривий Ріг;  

в) Січ. 

 

 

 
Запитання 2 
Якого відомого козацького гетьмана стосуються дані ілюстрації? 

Назвіть його. (2 б.) 

 

                         
 

 

 

____________________________________ 

 



 

Запитання 3 
Позначте Святу – покровительку козаків,  

зображену на іконі? (1 б.) 

варіанти відповідей 
  

а) Казанська Божа Матір; 

б) Покрова Пресвятої Богородиці; 

в) Семистрільна ікона Божої Матері. 

 
 

 

 

 

 

 

Запитання 4 
Назва цієї козацької клейноди, символа гетьманської влади, складається 

з двох прадавніх основ: «бала» (сила, влада) та «ла» (володіти, осягати). 

Назвіть її. (2 б.) 
  
___________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

Запитання 5 
Продовж прислів'я.  

Козацькому роду… (1 б.) 
варіанти відповідей 

  

а) нема переводу; 

б) не до турботи; 

в) немає роботи. 

 

 

 



 
Запитання 6 
Як називали козаки свої човни? (1 б.) 

варіанти відповідей 

  

а) Чайки; 

б) Галери; 

в) Ластівки. 

 

 

 

 
Запитання 7 
Який з видів зброї не належить козакам? (1 б.) 
варіанти відповідей 

  

а) ;    б) ;    в) . 

 

 

 
Запитання 8 
Яку деталь одягу козак прив’язував шнурочком  

до цвяха і обертався, поки на себе не намотає? (1 б.) 
варіанти відповідей 

  

а) шарф; 

б) онучі; 

в) пояс. 

 

 
 

Запитання 9 
В якому рясному стегновому одязі козаків можна було розмістити 30 

кавунів? (2 б.) 

 

________________________________ 



Запитання 10 

Як на Січі називали юнака, який був помічником  

і зброєносцем досвідченого козака, опановуючи при 

цьому козацьку науку та військову справу? (1 б.)  
варіанти відповідей 
 

а) побратим;  

б) підсобник;  

в) джура. 

 

 
 

 

Запитання 11  

Відгадайте пропущене слово – зачіску козака:  

«  ____________  – не рибина, 

А козацькая чуприна, 

Він за вухо зачіпався 

Та під шапкою ховався.»    (2 б.)   

 

 

 

 
Запитання 12 

Відгадай козацьку страву за рецептом:  

«Пшоно і картоплю кидали в кип’яток,  

варили до готовності, заправляли зеленню 

та підсмаженим салом із цибулею»    (2 б.)  

  

______________________________ 
 
 

 

Запитання 13 

Згідно легенди, чумаки, перевозячи сіль з Криму, розсипали її. 

Обернувшись світлою небесною смугою, вона освітлює дорогу 

невтомним мандрівникам. Про який дороговказ іде мова?   (2 б.) 
 

_______________________________ 

 

 



Запитання 14 
Що, згідно звичаю запорозьких козаків, батько підсипав у першу купіль 

синові, щоб добрим воякою виріс? (1 б.) 
варіанти відповідей 

 

а) сіль; 

б) порох; 

в) пісок. 
 

 

 

Запитання 15 
Останнє слово прислів’я зашифроване. Відгадайте і напишіть його. (2 б.) 

 

 «Коли козак у полі, то він на     лі     » 
 

______________________________ 

 
 

 

Запитання 16 
Оповіді про цього козака-бандуриста,   

духовного символа України, зустрічаються 

серед народних легенд і переказів. 

Його малювали на полотнах, стінах 

хат, кахлях та скринях.  

Назвіть його.    (2 б.) 
 

______________________________________ 

 

 

 

 

Запитання 17 
Який танок ставав у нагоді козака як на дозвіллі, так і в поході, як 

бойове мистецтво?   (2 б.) 

 

_______________________________________ 

 

 

 



Запитання 18 
Оберіть найсвятіше і найпочесніше «престольне місце» в українській 

хаті, де, за повір’ям, люблять перебувати ангели:    (1 б.) 
варіанти відповідей 

  

а) піч; 

б) стіл; 

в) покуть. 

 

 

 
Запитання 19 
Оберіть, що український народ завжди глибоко шанував, називаючи 

матір’ю, святою, годувальницею? Клятва на ній вважалася 

найвірнішою:   (1 б.) 

варіанти відповідей 

  

а) піч;  

б) землю;  

в) церкву. 

 

 

 

Запитання 20 
Про що йдеться?  

«За гріх вважалося недоїсти шматок, а якщо він падав на землю, 

годилося підняти, почистити від пилу, поцілувати і доїсти» (2 б.) 

 

_________________________________ 

 
 

 

Запитання 21 
Оберіть пропущене слово: «Хата без  ... , що родина без дітей» (1 б.) 
варіанти відповідей 

  

а) рушників; 

б) козаків; 

в) пирогів. 

 

 



 

Запитання 22 
Поєднайте свята з їхніми атрибутами:    (5 б.) 

 

 

Великдень 

  

 

Різдво Христове 

  

 

Св. Миколая 

  

 

Івана Купала 

  

 

Св. Василя 

  

 



Запитання 23 
Позначте, кому з відомих постатей, зображених на українських 

банкнотах, належать слова: 

«Поховайте та вставайте, 

Кайдани порвіте 

І вражою злою кров’ю 

Волю окропіте...» 

(1 б.) 

 

а)      

 

б)    

 

в)      

  

 

 
Запитання 24 
Розподіліть за історичним часом зміну гривні? (2 б.) 

варіанти відповідей 

 

- )     

 



- )     

 

- )    

 

 

 
Запитання 25 
Оберіть княжий знак Київської Русі, який зараз використовується як 

Малий державний герб України. (1 б.) 

варіанти відповідей 

 
а)       б)      в)  

 

 
 


