"... 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 ...".
О. Татаринов.

"... Щиро дякую за неймовірне задоволення та
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 ...".
С. Козаченко.

Якщо ви неспішно та ретельно опрацювали правила оформлення відповідей,
розташованих за Інтернет-адресою http://quest.in.ua/uk-50sliv.zima2017 або на
сайті quest.in.ua (див. там сторінки "Заходи" → "50 слів" → "2017 зима" →
"скачати файли" → "Положення про конкурс"), то ось Запитання 38-го конкурсу "50 слів" зими 2016/17р.
Перший тур:
Вступ до 1 (1). По сторінках сайту http://quest.in.ua/ (а конкретніше – то по
сторінках “2016. Осінь” із сайту ВДГО “Гармонійний розвиток”).
1. Область України, яка в 37-му конкурсі "50 слів" "делегувала" найбільшу
кількість учасників до групи кращих.
Уточнення. Групою кращих назвемо всіх тих, які є в відповідній сайтовій
таблиці результатів.
Знаки запитання, які стоять у відповідних рядках/клітинках у декого,
трактуйте як "невідомо яка область". Навіть якщо знаєте, звідки цей учасник. І
хай це буде хоч якимось символічним моральним покаранням їм за не виконання
умов оформлення робіт.
2. Назва океану, особливо бурхливого в тих широтах, де майже півтисячі
років тому його західні береги вдруге, і, до речі, майже одночасно з першим
випадком, побачили європейці.
3. ☺. Завершіть діалог двох єхидних подруг:
– Ой, як ти погладшала!
– Це я ще схудла. Місяць до цього я була такою, як ... .
4. У християн – "Старий завіт" і "Новий завіт", в ісламі – "Коран", в індуїзмі –
приміром, "Веди", в конфуціанстві – скажімо, "П'ятикнижжя". А в іудеїв?
5. Цьому такому зараз звичному для городянина винаходу щойно минуло
рівно 80 років. В тому продовольчому магазині, де господар вперше зробив та
виставив декілька його екземплярів для користування покупцями, спочатку його
почали використовувати лише люди похилого віку. Молодь вочевидь соромилася

цього, боялася виглядати з ним смішно. І тоді автор винаходу найняв трьох
молодиць і двох молодиків, які весь день демонстративно роз'їжджали з ним. І
"процес відразу набрав шалених обертів".
Мова тут – про ... .
6. Загальна назва живописного твору, виконаного
технікою малювання фарбами по свіжій (вологій) штукатурці.
7. Розгадайте стандартний однослівний ребус: →
8. "В тяжкій добі, – писав М. Грушевський, – коли велика
політична і соціальна криза розвела і поріжнила так глибоко
ріжні часті українського громадянства, культура сього
тисячолітнього нашого доробку являється тою нивою, на якій
сходяться і сходитимуться поріжнені групи нашої культурної
верстви, – над працею, що сто літ тому викликала наш нарід з національної
летаргії – і на сторожі коло них поставлю слово! Малим вкладом до сього діла
нехай буде ся праця". Про яке багатотомне наукове дослідження М. Грушевського
йдеться?
Оцінювання – по точній трислівній назві.
9. Наземна тварина, у якої найбільший кров'яний (артеріальний) тиск.
10. Орган людини, точніше – його частина, котрий (котра), коли на нього
(неї) впливати певним подразником, поки що не можемо сказати яким, звужується
протягом декількох секунд, а опісля, без впливу цього, розширюється уподовж аж
півгодини.
Залік – або по назві органу, або по назві його частини.
11. Красива логічна, хоча й не офіційна та не наукова версія:
Чому ми закриваємо очі, коли медитуємо, молимося, мріємо або цілуємося?
Тому, що найпрекрасніші речі в житті ми не бачимо, а ...
12. Попередник пергаменту в античному світі.
13. В ньому кулі (так звані м'ячі) мають поглиблення, бо, як показали
дослідження, це зменшує гальмування. Завдяки заглибленням такі кулі рухаються
швидше, ніж гладкі. Дві версії щодо цього явища:
1. Повітря наче "прилипає" до кулі, в результаті чого стає менше повітряних
завихрень, які віднімають енергію в кулі.
2. Мабуть, це прилипле повітря слугує наче своєрідною змазкою.
Для прикладу: якщо куля з заглибленнями може подолати до 275 м, то гладка
куля – значно-значно меншу відстань. Зазвичай на кулі роблять від 250 до 500
поглиблень глибиною 0,25 мм. Така форма/поверхня кулі утвердилася ще з 1908
року. Хоча зараз схиляються до того, що для поліпшення точності ударів краще
було б заглиблення замінити жолобками.
Як називається цей вид спорту?
14. Напишіть перше слово звання, якого дюжину "з хвостиком" років тому зпоміж 35-ти інших лауреатів удостоєні Наталія Бучинська, Руслана Лижичко,
Наталія Могилевська, а також росіяни Олександр Морозов та Олександр Малінін.
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15. Що у нас, людей, знаходиться між премолярами та різцями?
16. Гітлер; Каддафі; Ленін; Муссоліні; Піночет; Сталін;
Хусейн; Цзедун; Чаушеску. З-поміж наведеного переліку
напишіть прізвище автора цієї картини (з певних причин
наводиться лише верхня її частина).
17. Напишіть перше слово відредагованої фрази
"рахуватися з думкою".
18. Найбільша за об’ємом штучна так би мовити
архітектурна споруда на нашій планеті.
Залік – за смислом трислівної відповіді.
19. Єдина країна у світі, якій офіційно дозволено не друкувати свою назву на
поштових марках.
До речі, "порийтеся" в цій темі. Досить цікаво. Хоча б те, скільки та яких
вимог висувається до країни при використанні нею її марок.
20. Цей знак (див. праворуч) попереджає, що у творі використовується ... .
Можна відповідати двома словами. Головне у відповіді
те, щоб ми чітко зрозуміли, що Ви знаєте призначення
цього знаку.
21. Яким одним словом у побуті називається металічна
“коробка” з магнетроном?
До речі, з дня її патентування нещодавно минуло 70 років.
22. Наступна фраза, яку пропонуємо завершити, є поєднанням гумору та
реалій сучасної цивілізації.
☺. Перша країна, куди приходить Дід Мороз – Китай. Там він, вочевидь, і ... .
23. Прізвище п'ятдесятирічної співачки, яку вдома називали Падді, Паді.
Співає характерним "хрипким" голосом, який порівнюють з голосом Едіт Піаф і
Марлен Дітріх.
24. Яке чотирибуквене слово замінене зірочками в мудрій фразі Плутарха,
одного з найвідоміших античних філософів: "Співчуттям є **** від чужого
нещастя, а заздрістю є **** від чужого щастя"?
25. Йому десь біля двохсот років. А тому його різновиду, який зараз у моді –
біля ста років.
Як не парадоксально це звучатиме, а він, нащадок кадрилі та галопу, на
початку своєї "кар'єри" та протягом багатьох десятиліть найефективніше
виконувався найчастіше чоловіками. І лише під кінець ХIX-го віку, коли з'явилися
та увійшли в моду необхідні панчохи та білизна, десь протягом дюжини років тут
почали "відігравати першу скрипку" жінки, спочатку та традиційно – разом з
партнерами, а потім, увівши нові стилі та па, і самі жінки, хоча й з украпленням
винятків на кшталт сучасного Михайла Поплавського.
Мова – про танок ... .

