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↓  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. Шукати й 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, який я 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 ...". 
 

Олександр Татаринов. 

"... 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. 
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Якщо ви неспішно та ретельно опрацювали правила оформлення відповідей, розміщених 
за Інтернет-адресою http://www.h-d.in.ua/ на україномовних сторінках (іконка вгорі праворуч UK), 
див. там вкладення/сторінки "Заходи" → "42-й захід "50 слів"-зима 2018 р." → "Умови"), то ось: 

 

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

1. Обласний центр України, який знаходиться найближче від точки перетину 
відрізків, які сполучають такі пари міст: Ужгород 

з Полтавою та Рівне з Миколаєвом. 
 

2. Університет, який закінчили 8 президентів 

США і 50 нобелівських лауреатів. 
 

3. Про одного з авторів цієї знаменитої 
картини ви добре начувані. Але є дані, що до неї 

"приклав руку" (пензля) ще один художник.  
Яке прізвище цього другого митця? 

 

4. Напишіть двослівну назву одного з найбільш штучних (з точки зору дати) 
свят. Згідно з забаганками то того, то іншого правителя ця дата переносилася безліч 

разів. Вона була і в березні, і в вересні ... . Штучність прив'язки цього свята до 
якогось дня очевидна. Адже його в принципі можна приурочувати/зустрічати в 

будь-яку мить року. Бо немає абсолютно ніякого підґрунтя в тому, що саме цього 
дня саме о цій годині в Сонячній системі відбувається щось супер-пупер-незвичне. 
 

5. Давайте всі дати цього ХХI століття тимчасово стандартизуємо ось так: 
ab.cd.ef, де ab ‒ це порядковий номер дня місяця, cd ‒ порядкове число місяця, ef ‒ 

дві останні цифри року. Для прикладу: 20 грудня 2017 року згідно зі щойно 
сказаним запишеться так: 20.12.17. 

Скільки повних років відділяє сьогодення від найближчої такої дати, де було 
таке: ab = cd = ef? 
 

6. У пішохідному туризмі є поняття "навмисна (свідома) помилка".  

Ось ‒ умовна схема 

фрагменту теоретичного 
маршруту. Навіть не так, а 

стосовно можливої життєвої 
ситуації:  

Вам треба вийти з точки А, з 
місця "дислокації", до пункту В, 

розташованому на відстані в ...надцять кілометрів на березі річки, яка має рівні не 
звивисті та погані для орієнтування береги. На маршруті між А та В немає ні 

якихось природних орієнтирів, ні серйозних перешкод, тобто можете прокладати 
його практично як завгодно. І єдине, що ви знаєте ‒ що точка В знаходиться на 
північ від А. У вас немає навіть простого компасу, не те, що якогось навігатора 

GPS. Але приблизний напрям на північ ви чітко знаєте.  
Вкажіть (згідно з вісьмома початковими словами першого речення цього 

запитання) азимут (в градусах), який виберете. 

А 

В 

http://www.h-d.in.ua/
https://uk.wikipedia.org/wiki/GPS-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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7. З певною умовністю: для Франції вона є східною, для Італії ‒ північною, для 
Німеччини ‒ південною, для Ліхтенштейну ‒ зокрема західною. Це ‒ країна ... . 
 

8.  (← увага! Цей смайлик ‒ основа ідеї цього запитання. Але попереджаємо: 

логіка чи антилогіка цього запитанння сидить у головах лише частини осіб 
чоловічої статі та зовсім не є життєвим законом). 

Напишіть буквено найкоротшу можливу відповідь, заховану під трикрапкою: 

"..." ‒ погодилася вона. 
 

9. Розшифрувати однослівний ребус. 
Якщо хтось "не дружить" з 

ребусами, то даємо невеличку 
підказку: ця відповідь є в 

відповідях кросворду 2-го туру. 
 

10. Вид транспорту, у якого 

початок та закінчення кожного 
кілометра його магістральних 

шляхів людині, обізнаній в деяких 
радянських нюансах, нагадує про 

Москву. 
І ‒ "політична" (чи 

антиполітична?) репліка автора: 

дивно, що якимось чином цей нюанс ще проходить повз увагу русофобів.  
 

11. Назва навісного замкá, яка пішла від назви неопалюваної холодної 
сільськогосподарської будівлі для зберігання чого-небудь. 
 

12. Найнижчий континент на Землі. 
 

13. На сьогоднішній день світовим лідером (щоправда ‒ сумним) у цих зовсім 
не обов'язкових у майбутньому витратах є США. За ними з відставанням утричі йде 

Китай, далі з відставанням ще десь утричі від Китаю йде Росія. Наступні в цьому 
рейтингу ‒ Саудівська Аравія, Індія, Франція, Велика Британія ... . 

На радість пацифістам, Україна "відстає" тут від лідера десь у 170 разів.  

Витрати лідерів цього списку здебільшого називаються різними термінами і, 
як правило, це робиться завуальовано, хитро (хитро ‒ бо країнами-"лідерами" ці 

витрати використовуються зовсім не в значенні слова, яке входить в традиційну 
офіційну назву їхнього відповідного Міністерства).  

Тож напишіть те хитре слово, яке згадане в попередньому абзаці. 
 

14. В цій російськомовній пісні (між іншим: має недолік, на якому зараз 
акцентуємо, й не лише ця пісня а й безліч інших, зокрема й українських) слова 
настільки безглузді, недолугі, настільки жахливо тупі, і які не мають ніякого 

стосунку до поезії, що їх легко можна перекласти українською без усілякого ризику 
щось зіпсувати. Ось слова перекладеного українською приспіву (щоправда ‒ не всі. 

Бо в кожному рядку пропущене по двічі вставлене авторами одне й те саме слово): 

я = ь 
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Я буду ніжною і вірною. 
Ти немов сніг, найперший. 

Любов, надія і віра. 
Нана-нана-лаірейра. 
Яке слово приспіву вісім разів пропущене тут? 

 

15. Цей вид (увага ‒ вид!) грибів назвали ... . 
 

16. Так сталося, що традиційно прапори 
країн світу мають прямокутну форму. І хоча 

прапори Ватикану й Швейцарії квадратні, але 
в геометрії квадрат ‒ це один із варіантів 

прямокутника. Тож сучасним винятком є лише 
єдиний прапор: ... . 
 

17. Рекорди в спорті в принципі не 
"живуть" довго. І вони "призначені" для того, 

щоб їх "били" наступні покоління. Тож сумно, 
прикро, що ось уже понад 45 (!) років ніхто в 

Україні не може побити ці два рекорди 
України двічі Олімпійського чемпіона. 

Причому ці рекорди дуже добре 
запам'ятовуються. Це ‒ рівно 10 (за деякими 

іншими даними ‒ 10,07) та рівно 20 певних 
одиниць вимірювань. 

Прізвище рекордсмена ‒ ... . 
 

18. "Кедр", "Орел", "Сокіл", ..., "Яструб", "Чайка". Це ‒ позивні певної 

порівняно нечисленної групи людей. А який позивний тут пропущений? 
 

19. У ґратці угорського 
кросворду (філворду) розміщено 23 
слова-відповіді на запитання 28-го 

конкурсу "50 слів"  
 (наприклад, див. на блозі 

https://vmk-garmonia.blogspot.com 
вкладення "Відповіді 28-го конкурсу 

"50 слів" або відповідну сторінку 
сайту http://www.h-d.in.ua/). З літер, 

які залишаться, утворіть слово-
відповідь на це завдання. 
 

20. Як називається вузька гірська долина, яка в поперечному перерізі утворює 
гострий (рідше прямий) кут? 
 

21. Слово, яке в давньогрецькому вжитку означало раба, який спостерігав за 

дитиною. 
 

 Р О  Л И К Д А И В К И Й  

 У С  І Б І П Р Н Д О К Ь  

 Є Ь О  Н Р О  Г О  Е К Н С   

 В Р С  К Т А Н Т С  С И Л  

 З А Л А А М Л А У Х О  М  

 І Я К С  С Е І О  С  Р О  Б  

 А Р А О  Н Ц Н К Ш И К А  

 С  Р Т Д О Р О  М А В Р І  

 П Е К О  Д А Н У Р У С  С   

 Р И Х У П К О  Н Ь Р Т Е  

 Т Ш П Р А З Л Е Ю Т О  Л  

 Ь Т А Н Г Д Ж Д И С Н М  

 Л І С  І С А В А Т Я З Е  

              

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82
https://vmk-garmonia.blogspot.com/
about:blank
about:blank


5 
 

22. Яка кількість мешканців є мінімальною для того, щоб населеному пункту 
України був присвоєний власний поштовий індекс? 
 

23. Напишіть ту частину поняття "коренеплід", яка є біологічно некоректною, 
але традиційною. 
 

24. Автор цього запитання пише: він буде радий, якщо нюанси, описані в 
наступному абзаці, відвернуть від цього процесу хоча б якийсь відсоток 

потенційних "клієнтів". Отже: 
Ця дуже популярна зараз і серед мужчин, і особливо серед жінок процедура 

має на меті візуально обдурити матінку-природу зокрема і шляхом розслаблення 
певних м'язів. І цим люди часто-густо заподіюють шкоду своєму здоров'ю. І 

зокрема тому, що головний інгредієнт усього цього є сильною отрутою. 
Захворювання, що виникає в результаті отруєння цим токсином, до речі ‒ описаним 

рівно 200 років тому, отримало назву "ботулізм" від лат. botulus, що означає 
"ковбаса". Чому? Знайдіть цю цікаву інформацію та прочитайте її самостійно. 

Анаграма назви цієї косметичної процедури ‒ абеіілноопрттуя.  

А яка комерційна назва головного препарату, який застосовується при у цій 

процедурі? 
 

25. В це нашим сучасникам важко повірити, але, якщо не брати до уваги його 

невдалі прототипи, перший його екземпляр став успішно функціонувати лише 50 
років тому (точніше ‒ 50,5 років тому) у Лондоні. Зараз їх у світі працює вже 

декілька мільйонів, зокрема в Україні ‒ багато десятків тисяч штук. З літер 
кабманто складіть відповідь. 
 


