Інтелектуальний змаг. Питання зі сфери економіки.
1. Річка Клондайк, що знаходиться на території Канади стала знаменитою на весь світ, як символ
багатства. Дослідження її басейну на початку 20 ст. викликали суспільне явище, котре часто
описує у свої романах Джек Лондон. Що це за явище?
Відповідь: Золота лихоманка.
2. Початково ім’ям цього фрукта називали республіки Латинської Америки. Зараз цю назву
застосовують до багатьох слаборозвинених країн з економікою аграрного типу. Про який фрукт
йдеться?
Відповідь: банан (бананова республіка).
3. У статті одного з номерів журналу «Гроші» за 1999 рік розглядалося питання про введення в
оборот нової світової валюти. Стаття називалася словом YES, що зображалося значками трьох
основних світових валют. Ця назва цілком відповідала позитивному змісту статті, оскільки її автор
писав про те, що їх існування покращить стан справ у світовій економіці. Про які валюти йдеться?
Відповідь: єна, євро і долар. (¥€$)
4. У цей період усі товари стають дорожчими, дешевшими стають тільки гроші. А як називають
цей період економісти?
Відповідь: інфляція.
5. Хто, згідно з приказкою платить двічі?
Відповідь: скупий.
6. Про який продукт економісти кажуть: «це вміння продати одну картоплину за ціною
кілограма».
Відповідь: чіпси.
7. На островах Полінезії – морські мушлі, на Русі – хутра, в Азії – сіль, в Мексиці – какао-боби.
Всі ці предмети об’єднувало те, яку функцію вони виконували для своїх народів. Що це за
функція?
Відповідь: гроші (валюта, слугували як еквівалент обміну).
8. В деяких американських кафе, популярним є коктейль «Рокфеллер». Особливою є трубочка,
через яку від п’ється. З чого вона виготовляється?
Відповідь: банкнота (скручена в трубочку стодоларова купюра).
9. В дослівному перекладі з німецької ця професія звучить як «тримач книг». А як вона
називається українською?
Відповідь: бухгалтер.

10. Цей хижий звір з родини котячих називається так само як валюта однієї Східно-Європейської
країни. Про яку країну йдеться?
Відповідь: Болгарія (лев).
11. Це казкове місто із відомої дитячої книжки авторства Лімана Френк Баума було натяком на
Вашингтон, у якому всі жителі дивляться на світ через зелені окуляри доларів, а цегляна дорога
до нього вимощена золотими злитками. Про яку книжку йдеться?
Відповідь: чарівник країни Оз (чарівник смарагдового міста).
12. У 2001 році британський економіст Джим О’Ніл написав статтю про новий будівельний
матеріал для світової економіки. Від запропонував термін БРІК, що з англійської означає
«цеглина», а також є абревіатурою чотирьох країн, що стануть майбутніми економічними
лідерами. Назвіть ці країни.
Відповідь: Бразилія, Росія, Індія, Китай.
13. Назва цього банківського терміну походить від латинського слова «довіра», що це за термін?
Відповідь: кредит..
14. Назва цієї гри означає стан на ринку, коли одна фірма домінує у певній галузі. Ця гра
зародилася в Америці і особливої популярності набула під час економічної кризи 30х років, коли
люди, хоча б у грі могли відчути себе багатими. Що це за гра?
Відповідь: Монополія.
15. Чому пластуну Степану Бандері була необхідна така посвідка?
«Оцим посвідчаємо під словом чести, що Бандера Степан, розвідчик ІІ к. ст.пл. ім. Івана Богуна в
Стрию, за заощадження купив собі однострій та мандоліну». Стрий, 28 травня 1928.

Відповідь: це було обов’язковою вимогою для здачі ІІІ проби (підвищення в ступені).

16. Нижче – вірш уривок з вірша Олександра Ірванця, котрий був написаний 1996 році на честь
впровадження нової української валюти . Про які грошові одиниці у ньому йдеться?
Ми тебе чекали довго-довго.
Наш _ _ _ _ _ нарощував нулі,
А над нами з-поза Дону й Волги
Кепкували кляті москалі.
Та вагома, як німецька _ _ _ _ _,
Вийшла ти із сейфів НБУ,
Наче Попелюшка з закамарка,
В збуджену і радісну юрбу.
Наша предковічна, наша древня,
Наша світанково-молода
По планеті вже крокує _ _ _ _ _
І повік тверда її хода!!!
Відповідь: купон, марка, гривня. (Вірш «Ода гривні»).
17. Грошові одиниці Української
розшифровувалася така абревіатура?

Повстанської

Армії

називалися

БОФОНами.

Як

Відповідь: на БОйовий ФОНд.

18. Ще у Стародавньому Римі відбувалися зібрання торгівців з метою обміну інформацією та
укладання угод. У ХХ столітті їх центр перемістився у Америку, а їх учасники стали героями
багатьох фільмів про бізнес та торгівлю. В Україні вони розвинуті дуже слабо. Як називаються
такі зібрання?
Відповідь: біржі.

19. Назва цієї установи походить від німецького слова «лавка», на якій, кажуть історики,
відбувалися розрахунки. Однак початок розвитку цієї справи пов’язують із Вавилоном. А першу
таку установу під її сучасною назвою було створено в Англії у 1694 році. Що це за установа?
Відповідь: банк.
20. Кажуть, що вислів «гроші не пахнуть», що означає прагнення до наживи будь-якою ціною,
належить римському імператору Веспасіану. Згідно з легендою він промовив ці слова після того,
як отримав перший дохід від податку, який нещодавно ввів. На що накладався цей податок?
Відповідь: на туалети.
21. Видатний британський економіст Адам Сміт вважав, що в ринковій економіці роль держави є
незначною. Всі рішення приймаються учасниками ринку самостійно. Але не зважаючи на те, що
кожен з них діє виключно у своїх інтересах, їх діяльність скеровується «Невидимою рукою
ринку», котра розставляє все на свої місця. Що мав на увазі під цим словосполученням Адам Сміт,
якщо у перекладі з латині це слово перекладається як «зіткнення»?
Відповідь: конкуренція.

22. У тяжкі часи після закінчення ІІ світової війни, з метою захисту ослаблено економіки
правління Великобританії пішло на оригінальні заходи контролю за виїздом з країни. Виїзджати,
зрозуміло дозволялося всім, але що заборонялося брати з собою?
Відповідь: гроші.
23. Англійський король Генріх V настільки любив часник, що видав указ, що дозволяв підданим
робити ЦЕ часником. Робити ЩО, якщо указ короля наніс шкоду і державній казні і економіці?
Відповідь: платити податки.
24. Політолог Ольга Балакірєва пише, що розвиток економіки у 21 ст. буде обумовлений двома
ресурсами «чорним золотом» і «сірою речовиною». Що вона має на увазі?
Відповідь: нафта і мозок (людський капітал).
25. Ініціатором введення єдиної з нобелівських нагород, не установлених самим Нобелем став у
1968 році Банк Швеції. В якій області надається ця нагорода?
Відповідь: в області економіки.
26. В Єгипті у бедуїнів є цікавий туристичний бізнес: вони пропонують туристам прокататися на
верблюді, помагають навіть на нього залізти, причому за зовсім малу, буквально символічну
плату. Але бізнес процвітає і приносить непогані доходи. Чому?
Відповідь: злізти з верблюда коштує набагато дорожче.
27. Пропонуючи експрес-кредити для розвитку малого бізнесу один з російських банків висунув
слоган «Розкрутимо ваш бізнес!». Яка дитяча іграшка була зображена на афіші, що рекламувала
цю послугу?
Відповідь: дзиґа.
28. Згідно із словником бізнес-сленгу, термін «відмивання грошей» виник у 20-і роки в Чикаго,
після того, як один, нечистий на руку комерсант, що таємно торгував спиртним, купив мережу

підприємств, що надавали побутові послуги. Кожен вечір він додавав до доходів у цій мережі
прибуток від продажу спиртного. Про які підприємства йдеться?
Відповідь: пральні.
29. У 1904 році на великому ярмарку в Сент-Луісі стояла жахливе спека і продавець, що торгував
певним видом солодощів ніяк не міг продати свій товар, бо всі покупці бігли до ятки з
морозивом. Але там справи йшли не краще, оскільки морозиво постійно тануло, і це не
подобалося покупцям. Тоді кмітливий продавець солодощів запропонував сусіду співпрацю, і
тоді бізнес у обох пішов вгору. Вони навіть запатентували спільну ідею. Якими солодощами
торгував перший продавець?
Відповідь: вафлями (винахід – вафельний стаканчик).
30. Одна мудра людина сказала, що вести бізнес без цього, все одно, що підморгувати дівчині в
повній темряві – ніхто крім тебе не буде знати, що ти робиш. Про що це він?
Відповідь: про рекламу.

