
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓  Мудра - ні, геніальна! - реакція  Анатолія 

Афанасьєва на прохання оргкомітету підтвердити чи 

оскаржити  відповідь на одне з запитань 38-го конкурсу: 
 

"... Ніколи не силкуюся "після бою махати 

руками". Свої сумніви з якогось питання чи 

відповіді намагаюсь озвучити до того, а не після. 

Не заперечую щодо того, що правильною 

відповіддю є слово маїс. Шукатий підраховувати 

кількість мов, в яких маїz, а в яких rizo - шкода часу. 

Це питання не принципове.  

І, взагалі, для мене не є важливим, яке місце 

я посяду у Вашому конкурсі - п'яте чи сто п'яте. 

На перших місцях є той драйв, якийя отримую, 

коли "з голови" знаходжу правильні відповіді, 

і кайф від дайвінгу сторінками Інтернету. 

А от що ще не вдається, то це вміння бачити 

дуалі (шаховий термін: задача одна, а розв'язків - 

декілька), тобто вміння деяких учасників конкурсу 

з тексту запитання "витягти" різні варіанти 

відповіді. Наприклад, запитання №1 з 23-го конкурсу 

про ніготь середнього пальця. Крім пальців на руці 

побачити варіант з пальцем на нозі - це вищий 

пілотаж ... " 

"... Сучасні методи навчання ще не зовсім задушили [в мені] святу 

допитливість, бо ця ніжна рослинка вимагає поряд із заохоченням насамперед 

свободи, - без неї вона неминуче гине. Велика помилка думати, що почуття 

обов'язку і примус можуть сприяти знаходити радість у тому, щоб дивитися і 

шукати. Мені здається, що навіть здорова хижа тварина втратила б жадобу до 

їжі, якби вдалося за допомогою бича примусити її безперервно їсти, навіть коли 

вона не голодна, і особливо якщо примусово пропонована їй їжа не нею обрана ... ".  
 

Альберт Ейнштейн. "Творча автобіографія". Травень 1956 року. 

"...  Щиро дякую за неймовірне задоволення 

та за можливість подальшого розвитку.  

Ви дуже допомагаєте вчитися, особливо – 

пошуку інформації, підбиранню ключових слів 

тощо. Намагаюся переконати в цьому людей 

навколо (колег, учнів), але які ж вони ледачі  

 "-Таки-так, дуже цікаві питання. Обов’язково 

знайду конкурс і спробую…" – і нуль.  

Тож почуваю себе людиною, що знайшла скарб  

 і хоче поділитися з іншими, а вони осліпли 

 й не бачать коштовного каміння 

та золота під ногами ...". 
 

Світлана Козаченко. 

"... Хоча всі й ганять 

Сороса, але його предметні 

олімпіади, механізм 

проведення певною мірою 

нагадують "50 слів":  

досить складні та 

різноманітні  запитання, 

значний проміжок часу 

на виконання, можливість 

користуватися різними 

джерелами інформації ...". 
 

ОлександрТатаринов. 

"... Навіть не думала, 

що так захоплюся 

пошуками відповідей. 

Здавалося б, уся інформація 

тепер є в Інтернеті, але ж 

ЩО саме треба шукати, 

підкаже лише логіка, 

вдумливість. Знайшовши 

відповідь, починаєш глибше 

вникати в тему ... . 

... Для сучасних  дітей 

це є неоціненно корисним. 

Адже вони звикли "хапати 

вершки", й зразу ж 

забувають про те, 

що дізналися. А тут 

короткочасна пам'ять 

не спрацьовує, бо треба 

думати, аналізувати  ... ". 
 

Ольга Рудницька. 



41-й конкурс "50 слів". Перший тур. 
 

1.Кількість разів написання виразу 50 слів у тексті умов цього 41-го конкурсу 

"50 слів" (див., приміром, https://vmk-garmonia.blogspot.com, вставку 41_умови-

блог). На підкреслення, на лапки, на величину літер чи на шрифт не звертайте 

увагу. Але при цьому не рахуйте схожі вирази 50 словах, 50 словами ... . 
 

2. З однієї сторони її листки ніжні, м'які, "теплі", а з іншого - "холодні". Яка 

назва цієї рослини? 

З двох рівноправних її назв напишіть ту, до якої більше стосується 

протиставлення "теплі"/"холодні". 
 

3. Звичайно, що Вам, тим, які не промовляють наступні числа САМЕ ТАК, 

доведеться провести своє міні-дослідження. Тож: 

11; 12; 13; 14; 15. Яку кількість із цих п'яти числівників неправильно (не за 

правилами української мови) вимовляє значна частина українців, хибно беручи за 

основу вимови кальку російського звучання? 

Дані про "значну кількість" неофіційні, їх взято з життєвих спостережень 

автора запитання. 

Оцінювання відповіді буде подвійним (детальніше розшифрувати цю нашу 

репліку поки що не можемо). 
 

4.Розгадайте стандартний однослівний ребус: → 
 

5.☺. Завершіть гумористичну фразу: 

Справи йшли добре, але невідомо ... . 
 

6. В одному з елементів герба цього обласного центру України, герба, який в 

різних інтерпретаціях існує протягом понад 170 років, в усіх його варіантах крім 

радянського присутні відразу мінімум два нюанси, які трішки перегукуються з 

однією з відповідей попереднього 40-го конкурсу "50 слів". Ці збіги-нюанси ще 

цікаві й тим, що це місто ніяким чином не є центром, скажімо, мусульманської 

культури в Україні. 

Напишіть назву цього міста. 
 

7. "Там-там", "за ріками-дóлами", "на заході" підприємці називають черги 

втраченим ... . 
 

8.  Який із семи смертних гріхів католицизму одна людина, яка буде 

фігурувати в одному з запитань другого туру, десь біля тисячі років тому 

визначила як "матір всіх вад, мачуху чеснот і ворота до спокус"? 
 

9. Прізвище першого в історії офіційного Героя України. 
 

10.Хімічний елемент, запаси руд для видобутку якого в Україні є одними з 

найбільших у світі ‒ 2,3 мільярди тонн, або 11% від усіх її покладів на планеті. 

https://vmk-garmonia.blogspot.com/
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7727778357094202273#editor/target=post;postID=5659008894359958325;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=3;src=postname
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7727778357094202273#editor/target=post;postID=5659008894359958325;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=3;src=postname


Як стверджують деякі ЗМІ, на жаль для України, саме ця руда зараз не 

користується світовим попитом. Точніше: кажуть, що у світі всі ринки її збуту 

давно повністю розподілені. 

До речі, ризикнемо передбачити, що дехто "на рівному місці" тут не 

дорахується пів-балу. 
 

11.  Навіть офіційно цю одну з найбільших політичних подій XX-го століття 

різні люди характеризують/оцінюють по-різному: змова, заколот, путч, вибух, 

переворот, повстання, революція, подія, катастрофа ... . До неї й ставлення часто 

діаметрально протилежне. Ця подія була настільки значною, що вплинула на 

подальший хід всесвітньої історії. 

Напишіть чотирибуквену українську абревіатуру повної назви цієї події, яка 

більше ніж 50 років використовувалася в СРСР, тобто ‒ українську абревіатуру 

офіційної назви, яка утвердилася перед Другою Світовою війною.  
 

12. Природне явище, яке зруйнувало чи то три, чи то чотири з семи так 

званих чудес стародавнього світу. 
 

13. Місто, в якому жили і творили Берг і Бетховен, Брамс і Брукнер, Гайдн і 

Глюк, Малер і Моцарт, Штраус і Шуберт, та багато інших композиторів. 
 

14. Прізвище єдиного унікального боксера, який за свою 12-річну кар'єру був 

чемпіоном світу аж у восьми вагових категоріях. 
 

15. В громадському транспорті жіноча стать, як правило, не робить такого. А 

от хлопці/чоловіки довели оточуючих їх пасажирів до того, що починають лунати 

гучні протести аж на рівні деяких країн, і навіть у вигляді відповідних державних 

застережень, законів, постанов, указів. 

То в контексті всього щойно сказаного: що неестетичне та егоїстичне 

роблять деякі представники сильної статі? 

Розуміємо, що, хоча в українській мові й є слово, яке це описує, але воно 

дуже специфічне, мало вживане, тому, мабуть, відповісти одним словом тут вам 

буде важко. Тож залік може бути й по декільком словам. 
 

16. Прізвище засновника та постійного керівника найбільшого в Європі 

виробника систем захисту від шкідливого та небажаного ПЗ, хакерських атак і 

спаму. До речі, в червні цього року виповнилося рівно 20 років з дня заснування 

цієї компанії. 
 

17. "Два чоботи пара", "з одного тіста", "на одну колодку", "одного дуба 

жолуді", "схожі, як барани в стаді" ... . 

А ще є один трислівний вислів-синонім, але який походить від одного 

християнського церковного обряду. 

Тож правильно напишіть те слово, яке є основою виникнення цього 

синонімічного виразу. До речі, воно пишеться так, що дехто мимовільно не 

розуміє правильне утворення і його, і всього цього вислову. 



Врахуйте, що в вашій відповіді на це запитання нами НЕ буде 

застосовуватися правило розходження на одну літеру. Тож навіть за розходження 

в одну букву тут ви отримаєте 0, а не 0,5. 
 

18. Між іншим констатуючи НЕвипадковість цього запитання саме в ці дні, 

вставте останнє російське слово в такий російськомовний текст:  

День ненастный в сыромсентябре - 

Этотпраздникбольшихчудаков, 

Что с дороги приходятдобрей, 

Жизнь не мысля без ... . 
 

19. Зараз саме в такій (первозданній) інтерпретації ви зустрічатимете ЇХ все 

рідше. Адже економія на всьому, зокрема - на часі, витраченому на листування, 

призвела до ЇХНЬОГО ще більшого спрощення. А колись, рівно 35 років тому, 

ВОНИ починалися з   :-)   . Потім придумали ще багато подібного. 

А як називається умовне подання емоцій саме за їхньою допомогою? 

Вчитуйтеся в те, про що запитуємо. Адже те, що вам поверхово спало на 

думку як варіант відповіді, може бути неправильним. 
 

20. У ґратці угорського кросворду 

(філворду) розміщено 23 слова-відповіді на 

запитання 27-го конкурсу "50 слів" 

(наприклад, див. вкладення Відповіді 27-го 

конкурсу "50 слів" на блозі https://vmk-

garmonia.blogspot.com). З літер, які 

залишаться, утворіть слово-відповідь на це 

завдання. 
 

21. У нас в Україні, так само, як і в 

Росії, ‒ дуже популярні 7,62 (мм). А як вони 

записуються в США? 

На відміну від №17, тут ми прискіпливо 

будемо враховувати розходження відповідей 

хоча б на один символ. 
 

22. Китайське слово-родич японського 

слова ієна та корейського слова вóна. 
 

23. Її ширина в самому вузькому місці становить біля 820 км (а це більше ніж 

відстань між Києвом і Москвою!), досягаючи в окремих місцях аж 1120 км. В той 

же час при глибині від 276 до 5250 метрів її довжина ‒ лише 460 км. 

Напишіть прізвище мореплавця (принагідно підкреслимо, що значна частина 

тодішніх мореплавців була піратами), на честь якого вона названа. 
 

24.Завершіть мудрий життєвий, пов'язаний з політичними реаліями, 

єврейський вислів: 

Коли дме вітер, найлегше та найвище піднімається ... . 

м а н м і с а в л л а в 

е т и е н т р р а н а с 

а е ч ч о г и р и п р о 

м о р о л к б ц а м у т 

і н ь и м а л е т е р а 
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Щоби зменшити кількість Ваших пропозицій, кажемо, що дуже логічна 

відповідь пилюка (курява) не зараховуватиметься. 
 

25. Напишіть міжнародний двослівний термін (вкотре акцентуємо: пишіть 

українською мовою!), який означає, що це вже можуть поширювати і 

використовувати всі без ніяких обмежень, зокрема ‒ без дозволу автора. 
 


