41-й конкурс "50 слів". Другий тур.
26. В кімнаті з висоти біля 2,5 метрів (це десь висота над рівнем підлоги
кінчиків пальців піднятої руки людини середнього зросту, яка стоїть на табуретці)
треба випустити рівний білий вертикально розташований "до старту" папірець
формату (увага!) А5 щільністю 80 г/кв. м.
Скільки секунд, з точністю до десятих, аркуш буде падати на підлогу?
Додатковий (шостий) бал отримаєте за це запитання в тому випадку, якщо
переконаєте нас, що ви дійсно виконували завдання, а не написали відповідь за
допомогою "трьох П". Щодо "трьох П" ‒ старожили, пам'ятаєте одне з запитань,
яке було колись? ‒ "Напишіть російською мовою розшифрування виразу "Три П"
з такою відповіддю: "Пол, потолок, палец". Найлегше переконати нас тоді, коли,
приміром, напишете результати хоча б п'яти спроб.
27. Він ‒ святий подвижник, який за деякими оцінками є найнезвичайнішою
людиною західного світу тієї епохи. Бо, як стверджує дехто, можливо, ніхто й
ніколи не здійснював такого позитивного впливу на свою епоху, як він.
Він вважається покровителем альпіністів, гірськолижників, всіх, хто живе й
подорожує в горах.
Але, як не парадоксально, нам набагато відоміша порода собаки, названа на
його честь. А яке ім'я носив легендарний пес цієї породи, який врятував у горах
декілька десятків людей, і який за красивою та сумною легендою (на щастя ‒
легендою!) був трагічно убитий людиною, яку хотів врятувати, і якій привиділося,
що то ‒ вовк?
28."Сільськогосподарське" запитання.
Ось - зображення першого герба СРСР. Він був саме таким аж 14 років.
А вкажіть (можна й натяком), яка частина якого знаряддя на
ньому зображена, можна сказати, не так, як у більшості його
"родичів", тобто навіть можна сказати, що зображена
неправильно.
29.. Хто здає "хвости"?
30. Країна, яка в Україні має шість консульств: у Києві,
Львові, Харкові, Луцьку, Вінниці та Одесі.
31. Цьому спортивному інциденту щойно минуло 45 років. На останніх
секундах фіналу одного з видів спортивних ігор між командами двох наддержав
м'яч тричі вводився в гру здебільшого через проблеми з відліком ігрового часу.
Для команди-переможниці це було перше золото в цьому виді спорту, а
також 50-те для її країни в цьому масштабному олімпійському змаганні.
Срібні медалі досі зберігаються в сейфі головного офісу МОК в Лозанні, бо
друга країна досі не визнала поразку. Любителі переможеної команди досі
згадують про той матч як про одне з найбільших розчарувань і гнітючу
несправедливість великого спорту.

Напишіть, яка кількість секунд тоді зчинила бурю, закрутила веремію, тобто
скільки хронометражних секунд вирішували тоді долю золотих медалей.
32. На знак поваги автора цього запитання, який є космополітом, до всіх
націй та народностей, а також поваги до деяких періодів життя ЦІЄЇ неординарної
людини, нашого сучасника:
Політична діяльність ЦЬОГО українського єврея дуже неоднозначна. І,
швидше за все, ВІН припустився грубої життєвої помилки, що поліз у політику.
Бо це вочевидь не ЙОГО "коник". І недаремно багато хто зараз нещадно висміює
ЙОГО саме за це, зокрема й за клоунство.
А от ЙОГО фінансова підприємницька банкірська практика, яку ВІН вів до
своєї політичної кар'єри, була прекрасною, вдумливою, позитивною, мабуть,
навіть зразковою і для НЬОГО, і для багатьох людей, і взагалі для країни. Тож ми
присвячуємо ЙОМУ це запитання саме у зв'язку з ЙОГО глибокими ідеями, яким
чином порівняно чесно збагатитися, ідеями, втіленими в практику та описаними в
його автобіографічній книзі.
І тепер, як вступ до конкретного запитання, розказуємо про один із епізодів,
який згаданий НИМ у цій дуже повчальній для читача його книзі (подальший
текст перефразований без ЙОГО дозволу).
Ось ‒ підслухана НИМ, героєм цієї оповідки, цитата з "просвітлення" одним
чинушею його товариша (той негідник-антисеміт "нюхом" відчув ЙОГО
єврейське походження):
‒ Всі жиди мають, крім явно єврейських прізвищ типу Авербах, Гройсман
або Рабинович, прізвища за назвами міст, приміром: Вінницький, Київський,
Рівненський тощо ... .
Насправді істинне прізвище ЙОГО батька було дійсно за назвою одного
міста.
А що вийшло? Коли ЙОГО батька поранили на війні, і всі документи в
кишені були пошматовані осколками від мін (це коли той з товаришами
розміновував мінне поле), то при відновленні документів напівписьменна чи
неуважна військова паспортистка записала прізвище ЙОГО батька неправильно.
Вона змінила в ньому одну букву.
То яке прізвище носить ВІН зараз?
Слова, виділені в тексті великими літерами, нічого не означають. Підказки
шукайте за іншими критеріями. А підказки є.
33. Австралія ‒ Сідней; Бразилія ‒ Сан-Паулу; В'єтнам ‒ Хошимін; Індія ‒
Мумбаї; Казахстан ‒ Алмати; Канада ‒ Торонто; Філіппіни ‒ Кесон-Сіті;
Пакистан ‒ Карачі; США ‒ Нью Йорк; Туреччина ‒ Стамбул ... . А Китай ‒ ..?
34. Румунія ‒ біля 29%; Болгарія ‒ десь 30%; Німеччина ‒ за 30%; Греція ‒
всі 44%; Фінляндія ‒ аж 64,7% ... . А який відсотковий результат України в цьому
переліку (можна вказати заокруглено)?
Між іншим, сумно скажемо, що по цьому показнику ми серед країн Європи
практично на останньому місці. І, враховуючи бізнес-тенденції деяких наших

співвітчизників, боїмося, що врешті-решт цей показник невдовзі становитиме в
Україні взагалі 0%.
35.Сленговою мовою професійного майстра цей як правило технологічний
брак є трьох основних видів: "черепаха", "тарілка" та "пропелер". Мова тут ‒
про...
36. Як мудро сказав Віссаріон Бєлінскій, усяка крайність є рідною сестрою ...
.
37. Таких днів у 2017 році лише шість: 27 січня; 17 лютого; 12 липня; 21
липня; 07 грудня і ... .
38. Назва естрадного гурту, якому, до речі, в цьому році минає 30 років, який
має пісню-хіт, де є нестандартна російськомовна рима: алкаш ‒ цэ два ашпять о аш.
39. Ви без сумнівів не раз спостерігали наступне. І хоча цей збіг є, мабуть,
трішки парадоксальним, але ці дві, можна сказати, діаметрально протилежні
зовнішні реакції людини з точки зору міміки дуже часто досить схожі між собою.
Напишіть хоча б одну з цих двох реакцій. Щоб трішки обмежити кількість
варіантів, накладаємо обмеження: в слові-відповіді повинно бути чотири літери.
40.☹. З життєвої практики та зокрема й щодо України однослівно завершіть
сумну фразу: "Хочеш угробити справу? Створи ...".
41. Сучасна назва засобу, перші інгредієнти якого складалися з суміші
вугільного пилу та вазеліну.
42. В Австралії на пустельній рівнині Налларбор прокладена залізниця, яка
не занесена до книги рекордів Гіннесса лише через якесь дивне непорозуміння. А
знаменита вона тим, що на відстані майже 500 км на ній немає жодного ... . Чого?
43. Учнівська назва процедури, яку
проводив в кінці кожного навчального тижня
учитель, намальований праворуч.
44. Вочевидь, що найпершими ворогами
пам'ятників у деяких країнах є політики,
якіприйшлидо влади.
А будь-який перехожий підтвердить, що
другими ворогами пам'ятників є ... .
Пропонуємо написати відповідь "в ракурсі" (в тему) смайлика☺.
45.Навіть ураховуючи те, що розбіжності дослідників-істориків у датах його
народження становлять більше року, він гарантовано був і залишається одним із
найстаріших українських довгожителів. Бо він прожив ніяк не менше 110 років. І
це – при тому, що він провів на засланні на Соловках здебільшого в одиночному
казематі та в одиночній камері аж 25 років.

На жаль, ми не можемо поки що навести інші деталі його життя та
діяльності, і зробимо це лише у відповідях до цього конкурсу.
Яке його прізвище?
46.Цей Міжнародний день всі роки припадає на, так би мовити, міжсезоння
нашого конкурсу. Цього року в цей день, швидше за все, ви будете отримувати
відзнаки за участь в 41-х "50 словах".
Тож, запровадженню цьогодня цьогоріч минає рівно 40 років.
О-о-о, якби ж люди, які роблять те, проти чого направлені заклики цього дня,
"мали клепку в голові"! І їм би було краще, і оточуючим!..
Проти якої не зрозуміло з яких причиндуже поширеної у світі згубної звички
направлені гасла тих, хто не підпадає під, так би мовити, "масове одурманення"?
47.Також і по сторінках нашого сайту (а точніше, поки не працює сайтВДГО
"Гармонійний розвиток" – то див. вкладення Відповіді 40-го конкурсу "50 слів" на
блозі https://vmk-garmonia.blogspot.com ).
1
2
3
Після того як: а) розгадаєте ось цей стандартний
4
кросворд (до речі, не надсилайте нам ці відповіді!), –
6
б) порахуйте і напишіть, скільки слів із цих 5
8
відповідей Є відповідями до запитань попереднього 40- 7
10
11
го конкурсу. При цьому рахуйте не однакові 9
12 13
шифрування слів тут і там, а однакові слова-відповіді.
14
Зважаючи на те, що при виконанні цього завдання
вам треба буде "перелопатити" досить велику кількість 15
інформації, плюс до того зіткнетеся з не традиційним
шифруванням однієї з залікових відповідей (4 по горизонталі + 6 по горизонталі),
оцінювання його буде таким: навіть помилка на одиницю дає учаснику 1 бал. А
от бездоганне виконання – це 1,5 бали.
По горизонталі: 4 + 6. Фізична величина, назва якої складається з двох слів:
загальна назва емульсійних фарб для живопису та назва шахової фігури (цю
відповідь 4 + 6 зарахувати як одну з відповідей 40-го конкурсу). 5. Заперечення. 7.
Глядачі. 9. Сленгова назва піднесеного настрою. 12. Електрично заряджена
частинка речовини. 14. Числівник. 15. Вид збірника правил, інструкцій.
По вертикалі: 1. Столиця країни, однієї з найбільших у світі за кількістю
населення. 2. Один із шарів шкіри. 3. Провидець. 5. Грабіжник, злочинець (цю
відповідь зарахувати як одну з відповідей 40-го конкурсу). 8. Клична форма
жіночого імені, яке в перекладі з латини означає інша, чужа. 10. Один з
електродів. 11. Традиційний складник свічок. 13. Прізвище видатного естонського
оперного та естрадного співака ХХ-го сторіччя.
48. Найчисельніший народ, який населяє Середню Азію.
49. Прізвище легендарного коміка США, який мав неймовірний успіх 33
роки поспіль веденням декількох своїх телешоу.
50. Останнє, що робили переписувачі книг до появи друкарства ‒ вони
розставляли ... .

Не хвилюйтеся, що вам кортить написати аж три слова. Залік ‒ за
правильним смислом відповіді.
Та й зараз, скажімо, у Німеччині, роблять подібне не відразу, а після того, як
закінчили писати речення. І, до речі, з деяких причин у Німеччині таке
зустрічається порівняно частіше, ніж у нас в Україні (для підтвердження див.
німецький алфавіт).

