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

26. Стисніть пальці в кулак. Виміряйте та напишіть (увага! ‒ категорично в 

міліметрах!) НАЙМЕНШУ відстань між центрами ваших кісточок початків фаланг 
пальців. 

Форма запису результату: АБ (ГД), скажімо: 23 (67), де А та Б (а, може, ще й 
додаткові В; Е; Й; ...? ) ‒ відповідні цифри відповіді, а ГД ‒ складові віку учасника 

в роках. Навіщо останнє? Бо це буде враховуватися для визначення реальності 
відповіді. Якщо ваша робота колективна, то пишіть вік людини, яку ви обміряли. 
 

27. Дехто вважає, що це слово французького походження означає оголене або 
напівголе тіло. Але насправді колись цим словом називався жіночий і чоловічий 

прогулянковий костюм, який також використовувався для подорожей. А в 
дев'яностих роках сімнадцятого століття цим словом називали одяг, який було 

заведено носити недбало і нарозхрист. Однак він виявився надзвичайно зручним, 
тому мсьє та мадам швидко взяли його на озброєння.  

Напишіть це слово. 
 

28. ☺. Завершіть жартівливу фразу невідомого нам автора: 

Найкоротший день року – 1 січня. Прокидаєшся – а за вікном уже ... . 
 

29. Розріжте заготовку для торта на вісім однакових частин рівно трьома 
прямолінійними рухами. Бажаний формат відповіді ‒ по тих трьох схематичних 

лініях, які ви проведете на рисунку, схожому на цей . 

Зовсім не бажаний формат відповіді описом. Бо боїмося, 
що дехто напише та-а-акий трактат, що ... . 

 

30. Будь-який із двох обласних центрів України, 
анаграми яких різняться лише однією літерою. 
 

31. Це запитання навіяне сучасним життєвим спостереженням.  

В одному елітному житловому комплексі м. Києва що не легкова машина, то з 
номерами **NNNN**, де замість N стоїть якась одна й та само цифра, скажімо: 

**9999**, а замість зірочок ‒ ті літери українського алфавіту, які в традиційній 
міжнародній практиці можна використовувати для номерів авто. 

Тож теоретично (ТЕОРЕТИЧНО! Не зважаючи на те, що згідно з останніми 

вказівками перші літери автономерів у сучасній Україні можуть бути лише А, В, С 
або І) оцініть кількість (десятки; сотні; тисячі; десятки тисяч; сотні тисяч; мільйони 

...) різних таких номерів. 
За точний підрахунок, який вирахуваний, а не навмання взятий зі щойно 

наведеного списку ‒ додаткові 0,5 бала. 
Між іншим, продовження ідеї цього запитання ви побачите в літньому 44-му 

конкурсі "50 слів". 
 

32. Чесність – це одна з основних граней людських чеснот. 

Між іншим та доречно: конкурс "50 слів" спрямований не тільки на розвиток 
інтелекту, але й на демонстрування рівня чесності, порядності.  



2 
 

Тож: який університет мав скандал у серпні 2012 року щодо непорядності 
великої кількості студентів, коли з'ясувалося, що на іспиті 125 студентів 

допомагали один одному? Близько 60-ти студентів були відраховані з університету 
за списування, ще приблизно така ж кількість учнів отримала інші покарання. 
 

33. Переставте одну з 18-ти однакових паличок, з яких утворений запис 
праворуч, таким чином, щоб утворилася правильна 

рівність.  
Що та куди будете пересовувати, можете 

показати чіткою зрозумілою стрілочкою. 
Врахуйте, що за відповіді на це запитання можна отримати навіть 1,5 балу 

(більш чітко пояснити цю репліку поки що не можемо). 
 

34. Цей український письменник, який прожив лише 32 роки, і який, щоправда, 

писав російською мовою, в ході української декомунізації 2015–2016 років 
потрапив до так званого "ліквідаційного списку". Хоча його перебування в цьому 

переліку аргументоване не фактами, а насамперед міфологізованими подробицями 
його біографії, яку деякі люди інтерполювали, приписуючи віхи біографії його 

героя йому, автору (дочекайтеся відповідей на конкурс та опису там деяких 
нюансів). Але мова в запитанні про зовсім інше: 

Його головний та епохальний патріотичний твір відразу набув великої 

популярності і став найвидаванішим твором літератури цієї країни за 1918-1986 
роки. Загальний тираж багатьох сотень його видань склав більше ніж 36 мільйонів 

екземплярів. Крім того, цей твір був декілька разів екранізований (і не лише в 
країні, в якій жив письменник). 

І от далі мова буде саме про екранізації та про деякі цікаві нюанси, які можна 
розповсюдити і на більш широкі підходи до режисерських робіт.  

Про, умовно кажучи, "середню" (другу) екранізацію ми не можемо нічого 
незвичного чи суттєвого сказати. Стандарт. А от перша та остання (третя) 

екранізації цікаві тим, що в першій на догоду потребам країни, яка в той час була 
охоплена війною, акцент робився на тому, як герой запекло воював. А в третій 

екранізації, в часи так званого "піднімання цілини", здебільше показано, як цей 
кіногерой працював на трудовому фронті.  

Напишіть назву сплаву, який фігурує і в творі цього автора, і в першій та третій 
його екранізаціях. 
 

35. Замініть побутовим синонімом перше слово словосполучення "боксерські 
труси". 
 

36. Стародавні римляни вважали що ця тварина походить від гібриду 
(схрещування) верблюдів і леопардів. Це підтверджується й латинською назвою 

цієї тварини. Мова ‒ про ... .  
 

37. Деякі вчені за своїми підрахунками/прогнозами вказують, що доплисти 
туди на, приміром, круїзному лайнері можливо буде десь у 2050 році. Напишіть цю 

точку Землі усталеним виразом, двома словами. 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1,_%D1%89%D0%BE_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E
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38. Ім'я (ім'я ‒ це кажучи по-сучасному) одного з перших найвідоміших в 
історії цивілізації філантропів, який абсолютно безкорисливо сприяв розвитку 

культури, науки, мистецтва і надавав із власних коштів матеріальну допомогу. У 
контексті запитання це ім'я стало загальновживаним та одним із синонімів слова 
"філантроп". Для однозначності: роки його життя ‒  біля 70 р. до н.е. ‒ 8 до н.е. 
 

39. Загальна назва астрономічного явища, яке люди спостерігають щороку, і 

три найінтенсивніші "представники" якого мають ось такі анаграми: деиілно, 
дееиїпрс, дииілр.  
 

40. В статуті цієї міжнародної організації деякі країни ще й досі мають статус 
ворожої країни. Адже там навіть в останній редакції 2005 року чітко прописано 

(вдумайтеся в наступні слова!): "Термін "ворожа держава" ... стосується будь-якої 
держави, яка в другій світовій війні була ворогом будь-якої з держав, які підписали 

цей Статут". 
Але зміна тексту цього документа є настільки кропіткою справою, що ніхто це 

не ініціює, за це не береться. 
Напишіть абревіатуру міжнародної організації, яка керується цим статутом.  

 

41. По сторінках і сайту  www.h-d.in.ua  ВДГО "Гармонійний розвиток", і блогу 
https://vmk-garmonia.blogspot.com (там і там див. відповідні сторінки).  

Після того як: а) розгадаєте ось цей стандартний кросворд (до речі, не 
надсилайте нам ці відповіді!), – 

б) порахуйте і напишіть, скільки слів із цих відповідей Є відповідями до 
запитань попереднього 41-го конкурсу. При цьому рахуйте не однакові 

шифрування слів тут і там, а сáме 
однакові написання слів-

відповідей. 
Зважаючи на те, що при 

виконанні цього завдання вам 

треба буде "перелопатити" досить 
велику кількість інформації, 

оцінювання його буде таким: 
навіть помилка на одиницю дає 

учаснику 1 бал. А от бездоганне 
виконання – це 1,5 бали. 

По горизонталі:  3. Рослина 
пустель. Деякі її види 

одомашнені.  6. Візитна картка, 
рекламна конструкція на фасаді 

будинку.  7. Сторож.  9. Лепеха.  12. Прізвище українського єврея, зараз ‒ 
громадянина Грузії, екс-бізнесмена та екс-політика.  13. Відходи, що утворюються 

в результаті життєдіяльності людей і видаляються ними як небажані чи непотрібні. 
16. Пов'язані між собою або перевиті в малюнок початкові літери власних імен.  18. 
Частина старої побутової назви сузір'я Велика Ведмедиця.  20. Горизонтальні 

верхні стулки вікна, бічні або верхні стулки дверей (мн.).  21. Антонім плачу.  22. 
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Прізвище династії українських вчених зі світовим визнанням (до речі, одному з них 
уже пішов 100-й рік із дня народження).  

По вертикалі:  1. В християнстві спеціальна олія, що використовується для 
помазання тіла людини.  2. "Песимістичний" музичний лад.  3. Прізвище 
останнього кошового отамана Запорозької Січі.  4. Прислівник зі значенням: у яке 

місце? у якому напрямку?  5. Він “знаходиться” між прометієм і європієм.  8. 
Вузький і довгий мисливський човен у народів півночі.  10. Стихійне лихо. До речі, 

серед усіх стихійних лих, за даними ЮНЕСКО, вони посідають перше місце у світі 
за заподіяною економічною шкодою і кількістю загиблих.  11. Марка німецько-

австрійських спортивних автомобілів.  14. Невелика музична п'єса, що виконується 
як урочисте привітання.  15. Один із найвідоміших пунктів контролю через 

державний кордон України.  17. Людина, яка цілковито втратила контроль над 
своїми свідомістю і тілом, перебуваючи під владою сторонньої сили.  19. 

Консульська відмітка-дозвіл в паспорті на в'їзд в країну або проїзд нею. 
 

42. Тренуємося в розумінні/трактуванні змісту документів. 

Поясніть хоча б не завуальованими зрозумілими натяками, чому в 
підсумкових таблицях 41-го конкурсу (див. сторінки "41-й конкурс "50 слів" - осінь 

2017 на http://www.h-d.in.ua/events/50words/ ) прізвище учасниці Олени Шийсу 
згадується аж двічі, та ще й з зовсім різними результатами.  
 

43. Колись з однієї сторони цього виробу в сім'ях аристократів вишивали 
літеру "Г", а з іншої ‒ літеру "Н". Цей виріб називається ... .  
 

44. Зокрема й знавцям англійської. 

☺. Штат США, який своєю назвою стверджує, що він незайманий.  
А кажучи серйозно, то цей штат отримав свою назву на честь однієї  королеви-

діви. 
 

45. Деякі джерела інформації стверджують, що кількість творів, написаних для 
нього, є найбільшою порівняно з будь-яким іншим музичним інструментом. 

Для нього писали зокрема Томас Морлі; Александр Гільман; Габріель Форе; 
Фелікс Мендельсон; Шарль Кеф та багато хто ще ... . 

А для, мабуть, більшості пересічних громадян напишіть прізвище 
найвідомішого (найпопулярнішого) композитора в цій царині. 
 

46. В середньовіччі ‒ польська назва (яка своїми коріннями йде до латини) 
позацехового ремісника. 
 

47. Ґрунтуючись на даних, які наведені в шкільних словниках, ми підібрали 

такі приклади: 
річки ‒ Дон, Ганг, Кама, Ніл; 

гори ‒ Альпи, Піренеї, Татри, Хібіни; 
пустелі ‒ Гобі, Сахара, Тар. 

Напишіть перший складник назви французького регіону, яка також підходить 
до цього списку за обраним нами критерієм. 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://www.h-d.in.ua/events/50words/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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48. Єдиною картярською грою з офіційно визнаних МОК у якості навіть виду 
спорту, є ... (відповідь напишіть одним словом, не використовуючи також 

обов'язкове там слово "спортивний"). 
Між іншим: як не дивно буде дізнатися пересічному громадянину, який не 

знайомий із продуманою системою майже виключення не рівних стартових умов 

учасників, Вікіпедія характеризує її як гру, яка потребує значних інтелектуальних 
зусиль, гру з високим рівнем стратегії та гру з незначним відсотком випадковості.  
 

49. З практичного досвіду. Сніжна зима. десятиградусний мороз. Приватний 

будинок, в якому проводиться великий капітальний ремонт.  
Двірнику загадали навести лад на гранітних сходах, які засипані тонким шаром 

дрібного будівельного сміття (будівельною пилюкою). Яким чином довести сходи 
до більш-менш належного стану? 

Відразу кажемо:  

1. Якщо просто підмітати сходи віником, то пилюка, яка втопталася ("в'їлася") 
в граніт, не дасть належної чистоти сходів. 

2. Якщо змиватимете сходи водою, то клопоту лише збільшиться. Вода буде 
миттєво замерзати, утворюючи льодяну кірку, яку треба буде ще якимось чином 

сколупувати. 
2а. Якщо утворений в п. 2 наст посипати сіллю чи її аналогами, після чого 

змітати ту "кашу", то "шкурка вичинки не варта". Бо на всі ті етапи очищення 
сумарно буде даремно витрачено безліч зайвого часу та сил. 

То запропонуйте (можна й одним словом. А в поясненнях вже розтлумачте 
свою ідею), що з "підручного" найефективніше підійде для очищення сходів.  

Не шукайте відповіді в назвах усіляких технічних засобів.  
До речі, таке можна використовувати не лише стосовно гранітних сходів, а й 

до, скажімо, асфальту чи бетонних плит. 
 

50. Він органічного походження і утворюється в організмі переважно жуйних 

тварин. В стародавній медицині він посідав унікальне місце. Вважалося, що він 
приносить користь при багатьох захворюваннях.  

Він неодноразово згадується у, приміром, літературі та в кіно. Так, за версією 
відомої британської письменниці, книги якої стали основою для серії фільмів, він 

дістається з цапиного шлунку та рятує від більшості отрут.  
Яка його назва? 

 


