Захід: БРЕЙН – РИНГ ДО ТИЖНЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ШКОЛІ
Мета: Узагальнити знання учнів про географію, історію, культуру, традиції,
населення, державний устрій основних англомовних країн.
Розвити ерудицію учнів, їхню зорову та слухову пам′ять.
Виховувати інтерес та повагу до культури англомовного світу.
Обладнання: столи й стільці для команд-гравців, гонг, табло для демонстрації
рахунку, секундомір.

ЗАПИТАННЯ БРЕЙН-РИНГУ:
1. Яка повна офіційна назва Великобританії? (Об’єднане Королівство Великої
Британії і Північної Ірландії).
2. З яких частин складається Об’єднане Королівство? (Англія, Шотландія,
Уельс, Північна Ірландія).
3. Яке одне й те саме слово у назвах двох англомовних країн перекладається
по-різному? (United-Об’єднане Королівство і Сполучені Штати).
4. Назвіть столиці 5 англомовних країн? (Лондон, Вашингтон, Оттава,
Канберра, Веллінгтон).
5. Яка найстаріша частина Лондона? ( Сіті).
6. Що є квітковим символом Уельсу? ( Нарцис).
7. У якої частини Об’єднаного Королівства символ – конюшина? (Північна
Ірландія).
8. Назвіть національний символ Шотландії? (Волинка, кілт).
9. На честь якого племені – завойовника Британії називається частина
Об’єднаного Королівства та мова? ( Англо - сакси (Vст.)).
10. Яка найвища гора Британії? ( Бен Невіс).
11. Яка найдовша річка Британії? (Северн).
12. Який найвідоміший ліс в Англії? ( Шервуд).
13. Який найсухіший сезон в Британії? ( Весна).
14. На скількох островах розташоване Об’єднане Королівство? (Два великих і
понад 5 000 малих).

15. Яку частину Об’єднаного Королівства називають « Край пісень» - Land of
Songs? (Уельс).
16. Де відбувається коронація англійських королів і королев? (Вестмінстерське
Абатство).
17. В якому будинку мешкає королева? ( Букінгельський палац).
18. Яка адреса у Прем’єр - Міністра Великобританії?( Даунінг Стріт, 10).
19. Чим був і є Лондонський Тауер? (Фортецею, палацом, в’язницею, музеєм,
обсерваторією).
20. Які легендарні істоти постійно проживають в Тауері Лондона? ( Чорні
ворони).
21. Чим прославилась мадам Тюссо? (Створила музей воскових фігур
знаменитостей).
22. Що таке Скотланд Ярд? ( Поліцейська служба в Лондоні).
23. Яке місто є батьківщиною Вільяма Шекспіра? (Стретфорт- на –Ейвоні).
24. Які два англійські міста з’єднала перша у світі пасажирська
залізниця?(Ліверпуль – Манчестер).
25. Як називається відомий лондонський стадіон? (Уемблі).
26. Де проводиться славетний тенісний турнір? (Уімблдон).
27. Якого відомого англійського письменника звуть Чарльз? (Діккенз).
28. Хто відомий як автор « Робінзон Крузо»? (Даніель Дефо).
29. У якому жанру творив Герберт Джорж Уельс? (Наукова фантастика).

30. Один відомий поет стверджував, що десь залишив своє серце. Хто цей поет
і де його серце? (Роберт Бернс « Моє серце в Верховині»).
31. Хто описав пригоди Джеймса Бонда? (Йен Флемінг).
32. Скільки детективів написала Агата Крісті? (75).
33. Де народився Чарлі Чаплін? (Лондон).
34. Яка британська актриса зіграла роль Скарлет О’хари у легендарній
голлівудський картині « Віднесені вітром»? (Вів’єн Лі).
35. Під чиїм керівництвом Британський флот завдав поразки французькому у
Трафальгарській битві? (Адмірал Нельсон).
36. Який британець винайшов перший антибіотик пеніцилін? (Олександр
Флемінг).
37. Чим прославився Джон Констебль? (Живописними пейзажами).
38. Яка форма державного правління у Великобританії? (Парламентська
монархія).
39. Хто очолює державу Великобританію? ( Королева Елізабет).
40. З яких палат складається Британський Парламент? (Палата Лордів + Палата
Общин).
41. На якій термін обирають депутатів до Палати Общин? (5років).
42. Як називаються посади головуючих у Палаті Лордів та Палаті Общин?(
Лорд Канцлер і Спікер).
43. Які дві основні політичні партії існують у Великобританії?( Консервативна і
Лейбористська).

44. Хто очолює уряд Великобританії? (Прем’єр - міністр).
45. Яка відома британська жінка ввійшла в історію як « Залізна Леді»? (
Маргарет Тетчер).
46. На чому сидить Лорд Канцлер у Парламенті? ( На мішку з вовною).
47. Яка стародавня пам’ятка у Великобританії складається з 30 велетенських
сірих каменів? (Стоунхендж).
48. Скільки штатів входить до США ? (50).
49. Який з американських штатів знаходиться найближче до Росії (за 50 миль)?
(Аляска).
50. На якій річці стоїть столиця США – Вашингтон? (р. Потомак).
51. Хто був першим президентом США? ( Джордж Вашингтон).
52. Хто з американських президентів відмінив рабство? ( Абрам Лінкольн).
53. Якої національності Статуя Свободи? ( Француженка).
54. Скільки Статуй Свободи є у світі? (Дві: у США і Франції).
55. Як називається штат, розташований в Тихому океані? ( Гаваї-50-ий штат з
1959 р.).
56. Яка найдовша річка США? (Міссурі).
57. Який найдовший гірський масив у Північній Америці? (Кордильєри).
58. Який найвищий хмарочос у світі? (Сеарс Тауер – 443м – 110 поверхів в
Чікаго).

59. Що означають літери Д.С. біля назви столиці: Washington Д.С.? (District
Columbia).
60. Яких американський президентів висічено велетенськими погруддями у горі
Рашмор у Південній Дакоті? (Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон,
Теодор Рузвельт, Абрам Лінкольн).
61. Яке прізвисько має місто Нью-Йорк? ( Велике яблуко-від слова apple).
62. На якій річці стоїть столиця Канади? (р. Оттава).
63. Назвіть озера, що входять до Великих Озер? (5 озер: Верхнє, Гурон,
Мічіган, Еріо, Онтаріо).
64. На якій річці знаходиться Ніагарський водоспад?( р. Святого Лаврентія).
65. У якій країні знаходиться Ніагарський водоспад? (по р. Святого Лаврентія
проходить кордон між Канадою і США , отже північний берег – канадський,
а південний – американський).
66. Яка річка пробила собі шлях через Великий Каньйон? (р. Колорадо).
67. Що спільного у « Титана» і « Фінансиста»? (автор – Теодор Драйзер).
68. На які адміністративні одиниці поділяється Канада? (Провінції).
69. Який птах, що не вміє літати, живе у Новій Зеландії? (Ківі).
70. Який птах вважається символом США? ( Кондор – лисий орел).
71. Символ якої англомовної країни є пташка вільшанка (англ. – robin)
(Об’єднане королівство Великої Британії і Північної Ірландії).
72. Де мешкає знаменитий детектив Шерлок Холмс? (Лондон, Бейкер – стріт
13).

73. Яка загальна довжина червоної килимкової доріжки у Букінгемському
палаці? (3 милі).
74. Яка англійська монета не є круглою? (20 пенсів – має 7граней).
75. Яка з нині діючих Конституцій у світі найстаріша? (Конституція США з
1776 р.).
76. Як називаються 26 доповнень і змін до Американської Конституції?
(Поправки).
77. Коли над Букінгемським палацом в Лондоні майорить Британський прапор?
( Коли королева вдома).
78. Назвіть дві найбільші бібліотеки світу? (1. – Британського музею, 2. –
Американського Конгресу).
79. До якої англомовної країни суворо заборонений ввіз будь – яких тварин, що
навіть при проведенні Олімпіади у цій країни, змагання з кінного спорту
були перенесені до Англії?( Австралія).
80. Який відомий архітектор зробив такий вагомий внесок у відбудову Лондона
після Великої Пожежі 1665 р., що заслужив наступний напис на могилі: «
Якщо ви хочете бачити його пам’ятник , озирніться!»? (Сер Крістофер Рен).
81. Який з двох відомих англійських університетів старіший? Оксфорд чи
Кембрідж? ( Оксфорд (ХІІст.) старіший на століття ).
82. Де батьківщина крікету, гольфу, футболу, тенісу та боксу? (Велика
Британія, або зокрема Англія).
83. Кого і що у день Подяки дякували корінні американці?(Природу за дари
зібраного врожаю).
84. Який вид спорту народився у США, Спрінгфілдському університеті?
(Баскетбол).

85. У якій англомовній країні найчисленніша і найпотужніша українська
діаспора? ( У Канаді).
86. На американському прапорі є горизонтальні червоні – білі смуги по
кількості перших штатів, що проголосили себе незалежними від
Великобританії. Скільки їх? (13) .
87. Скільки зірок на прапорі США? (50) .
88. Яким чоловічим іменем називають Британський прапор? (Джек).
89. У 1626 році один прибулий датчанин купив за кілька пляшок джину і
пригорщу прикрас вартістю 24 $ у індіанців островів Ман хетен– зараз центр
Нью – Йорку. Що означає назва « Манхетен» на мові індіанців? (« Воно
надурили нас»).
90. В якому будинку мешкає і працює президент США? ( в Білому Домі).
91. Що відбувається у Капітолії? ( Засідає Конгрес США).
92. В якому місті знаходиться штаб – квартира ООН?( Нью – Йорк).
93. Які основні політичні партії є у США? ( Республіканська і Демократична).
94. Що означають кольори американського прапора? ( червоний – мужність,
білий – чистота, синій – справедливість).
95. Що відбувається у США в листопаді кожного високосного року? ( Вибори
Президента).
96. У якому штаті розташований всесвітньо відомий Діснейленд? (у Флориді).
97. Де проходить Пан – Американський Хайвей? (магістраль через Північну,
Центральну та Південну Америку).

