39-й конкурс "50 слів". Відповіді.
1. 60 ... 90.
2. Дмитро.
Дмитро "Байда" Іванович Вишневецький (близько 1517 - 1563/1564). Власник
маєтків у містечку Вишнівець Крем'янецького повіту. Збудований ним замок на
острові Мала Хортиця вважається прототипом Запорозької Січі.
Байда - 0 балів (уважно читайте запитання).
3. 25. 30.03.1867 - США за 7,2 млн. доларів придбали у Росії Аляску з
Алеутськими островами. 31.03.1917 - США за 25 млн. доларів купили у Данії
володіння в Вест-Індії, теперішні Американські Віргінські острови.
Цікаво, що якщо вірити українській Вікіпедії, то це - єдина територія США з
лівостороннім рухом.
З роботи Рєви Ані: "В першій половині 1960-х років в Радянському Союзі серед
населення стали розповсюджуватись чутки, що начебто Росія свого часу продала
Аляску США "не на зовсім", а здала в аренду за гроші строком на 100 років. І ось в
1967 році, коли сповняться ці сто років, "ми зажадаємо свою землю назад. Одна з
версій цієї ж чутки свідчила, що "Аляску продала Катерина ІІ строком на 150 років".
Кому і для чого знадобилося розповсюджувати цю чутку в інформаційно повністю
закритому цензурою СРСР, можна лише здогадуватися".
4. Очима. Мовчки. Бровами. Мімікою. Обличчям. Душею. Уві сні. ...
Але, приміром, не "... на мене". Бо тоді немає куди "притулити" перший
смайлик запитання.
Додаткові частини балу за декілька відповідей тут НЕ нараховувалися.
5. Телемарафон української пісні "Пісня об'єднує нас" (у практично будьякій логічній послідовності цих слів). 29 березня - 2 квітня 2012 року. Категорія
Книги рекордів Гіннесса
"Найтриваліший музичний телевізійний марафон
національної пісні у прямому ефірі".
6. E40. Це (увага! - згідно з даними і української, і російської Вікіпедій.
Стосовно Вікі та супутнього ще дивіться трішки нижче зауваження А. Афанасьєва та
репліки оргкомітету) - європейський маршрут довжиною 8500 км, що з'єднує
французьке місто Кале через Бельгію, Німеччину, Польщу, Україну, Росію,
Казахстан, Узбекистан, Туркменістан і Киргизстан із казахським містом Ріддер біля
кордону з Китаєм. Довжина його шляху територією України - 1452 км.
Як виняток та як розуміння того, що слова цього запитання можна було
інтерпретувати дещо не "по-оргкомітетівському": 1 бал давався і за відповідь
"Европейський. Е-40". Але ще раз наголошуємо на майбутнє: шановні учасники!
Вчасні посилання на конкретні джерела інформації повністю в ваших інтересах!
І ще.

1. Репліка А. Афанасьєва: "Відповідь траса Е40, на мою думку, є не зовсім
коректною, адже значна частина її проходить Азією. Швидше вважати
європейською трасу Е50: французький Брест – Махачкала. Тут Азії належить лише
малесенький відрізок. І, взагалі, якими вважати трансконтинентальні країни?
Росія - це Європа чи Азія? А Єгипет до яких країн відносити: африканських чи
азіатських? Дивитися, де столиця розміщена? Що тоді робити з Туреччиною?
Стамбул лежить в обох частинах. Тоді трасу АН1 Японія – Туреччина слід вважати
правильною відповіддю. Адже це понад 20000 км".
2. Відповідь на цю репліку одного з членів оргкомітету: "Аргумент про Е40 в
дечому слушний. Але: а) з питання, так мені здається, зрозуміло, що йдеться про
офіційне, термінологічне тлумачення (наприклад, ось ці словосполучення: "офіційна
назва", "на протязі всього маршруту"); б) "проблема" полягає в тому, що саме
мається на увазі ("ховається") під словами "європейський автошлях". Якщо цей
термін інтерпретувати як автошлях, який лежить у межах Європи, то тоді репліка А.
Афанасьєва абсолютно слушна. Але крім такого "здорово-глуздного" розуміння є ще
термінологічне: європейський автошлях визначається Європейською економічною
комісією ООН, і як такий він може проходити навіть по країнах Середньої Азії (які
також підпадають під егіду цієї комісії). І українська та російська Вікіпедії цю
інформацію містять з посиланнями на офіційні документи".
3. І - черговий наголос оргкомітету, і не лише стосовно цього запитання:
шановні учасники! Не вірте сліпо Інтернетівським джерелам інформації!
ДУМАЙТЕ! АНАЛІЗУЙТЕ!
7. Зірка, повернута "гостряком" донизу (саме в розташуванні
"гостряка" ховався 1 бал за це запитання). Це - елемент (частина)
так званого знаку Бафомета, офіціного символу Церкви Сатани.
На жаль, через деяку неточність формулювання дехто ще
рисував навколо якісь "сатаністські" та подібні до них кола та інші
елементи. Взагалі кажучи, в запитанні йшлося лише просто про
зірку. Тому ми вирішили "заплющити очі" на ті зайві елементи зображення.
Ще уривки (хоча й не зовсім "в тему" цього запитання) з роботи Рєви Ані :
"Пентагра́ма (пентальфа, пентагерон; грец. πεντάγραμμον від πέντε — "п'ять" і
γράμμα — "риска, лінія")— геометрична фігура, утворена правильним
п'ятикутником і рівнобедреними рівновисокими трикутниками, побудованими
назовні п’ятикутника на його сторонах як на основах.
Піфагор стверджував, що така зірка, або, як він її називав, гігієя (ύγιεια) (на
честь грецької богині здоров'я Гігієї) є математичною досконалістю, оскільки
приховує в собі золотий перетин (φ = 1,618).
Християни зазвичай використовують пентаграму для символічного зображення
п’яти святих ран Ісуса.
Древні різали яблука по лінії екватора, і цю традицію дотепер зберігають
цигани. Тому що так можна побачити древній символ – пентаграму, яка міститься
всередині яблука і постає перед нами у вигляді п’ятикутної зірки із зернятками в
променях".

8. 50.
В день народження Г.-К.Андерсена святкуємо Міжнародний день дитячої книги.
І знову Рєва Аня: "Для авторів дитячої літератури премія Андерсена є
найпрестижнішою міжнародною нагородою. Часто її називають Малою
Нобелівською премією.
Міжнародну премію імені Г. К. Андерсена вручають за видатний внесок у
дитячу літературу найкращим письменникам (з 1956 р.) і художникам-ілюстраторам
(з 1966 р.) дитячої книги. Організована 1956 року Міжнародним комітетом з дитячої
та юнацької літератури ЮНЕСКО за рекомендацією його засновника та першого
президента, видатної діячки світової дитячої літератури ЙєллиЛепман.
Найвищою та найпочеснішою з цих премій-нагород вважають Золоту медаль з
профілем казкаря. Вручають на конгресі Міжнародної ради з дитячої книги (IBBY)".
9. Залізничних. 21655 км, за іншими даними - 22050 км і навіть 22473 км.
Аня: "За довжиною автомобільних доріг Україна на 32-му місці. А за довжиною
магістральних трубопроводів – на 5-му (після США, Росії, Канади та КНР)".
10. Площа.
Поверхня(і).
В рукавиці буде меншою загальна площа поверхні кисті руки, тобто менша
загальна площа поверхні притиснутих один до одного пальців. Тому в ній і втрати
тепла організму будуть меншими. І саме для такої економії втрат тепла в холоднечу
й котики/собачки/тваринки, й люди скручуються в клубок.
За об'єм практично всім (крім єдиного учасника, хто пояснив, який об'єм він
мав на увазі, а цей учасник говорив про об'єм ізолятора/повітря в як правило товстій
рукавиці) - 0.
11. Підкова (ПІД ЯК без Я О В А).
За оригінальне коза - на жаль, 0. "О з А" зашифровується в ребусах не так.
Більше того: для"кози" немає куди "притулити" натяк про двоповерховість ребусу.
12. Ганнібал (інші версії етимології фінікійського ḤNBʻL такі:
Ḥannibaʻ(a)l,
Ḥannobaʻal, ʼDNBʻL, ʼAdnibaʻal. Грецькою - Ἁννίβας, Hanníbas.
Стратегія Ганнібала характеризується умінням правильно оцінювати військовополітичну обстановку і використовувати протиріччя в таборі супротивника;
турботою про тил армії; забезпеченням стійкості комунікацій і баз постачання;
ретельної організацією розвідки і глибоким вивченням поля битви і театру
військових дій; всебічної підготовкою та забезпеченням тривалих переходів військ.
Для прикладу Корнелій Непот наводить ось таку розповідь про його хитрощі в
морському бою з пергамським флотом.
"Коли обидві ескадри побудувалися, але ще не було дано сигнал до бою,
Ганнібал вислав вперед гінця з жезлом, щоб викрити своїм людям місцезнаходження
Евмена. Підпливши до судів противника, посол пред'явив лист і заявив, що має
вручить його царю. Оскільки ніхто не засумнівався, що в посланні містяться якісь
мирні пропозиції, його негайно доставили до царя, а він, визначивши для своїх

корабель командуючого, повернувся туди, звідки прибув. Евмен ж, розкривши лист,
не знайшов в ньому нічого, окрім образ. Здивований меті такого візиту, він все ж не
забарився негайно розпочати бій. При зіткненні супротивників віфінці, як наказав
Ганнібал, дружно атакували судно Евмена. Опинившись не в змозі витримати їх
натиск, той став шукати порятунку у втечі, і не знайшов би його, якби не сховався в
одній зі своїх укріплених гаваней, які були розташовані на найближчому березі.
Решта пергамських кораблів усе запекліше тіснили противника, як раптом на них
посипалися якісь глиняні горщики. Ці метальні снаряди спочатку викликали в бійців
сміх, оскільки неможливо було зрозуміти, що все це означає. Коли ж вони побачили,
що судна їх кишать зміями, то жахнулися від нової зброї і, не знаючи від чого
рятуватися в першу чергу, пустилися навтіки і повернувся на свої стоянки. Так
Ганнібал хитромудро здолав пергамську рать. І не лише в цьому бою, але і в
багатьох інших вже сухопутних боях він перемагав ворога за допомогою усіляких
подібних прийомів ".
13. П (понеділок чи п’ятниця).
Ось один із можливих виходів на відповідь. В запитанні йдеться про якихось
6 + 1 = 7 складників. Ось деякі числа-складники, які у всіх більш-менш "на слуху":
365 або 366 (днів у році); 12 (місяців року, або знаки зодіаку); 7 (кольорів веселки,
або днів тижня); 60 (секунд у хвилині, або хвилин у годині); 24 (години в добі) ... .
Давайте спробуємо щось із перерахованого "прив'язати" до заданого переліку ... .
14. Казахстан.
Буркіна-Фасо. Там замість зірочки треба ставити слово "центральна" (див.
адміністративно-територіаль ний поділ Буркіна-Фасо).
За дві такі відповіді - суперзаслужені 1,5 бала.
Австралія не підходить (0 балів). Навіть якщо "закрити очі" на те, що там
немає областей, а є штати та території, в ній немає Східної Австралії.
Чехословаччина (хоча й "знімаємо шляпу" перед тими, хто знайшов цю
відповідь, і що там дійсно були такі області) - 0. Бо в запитанні сказано: "Країна, в
якій Є ...". Тож мова - однозначно про країну, яка існує зараз.
15. Сходинок - 1 бал.
Поверхів - 0,8 бала.
Vertical running (або stair climbing) - біг вгору по сходах в т.ч. найвідоміших у
світі хмарочосів. Ще його називають підйом по сходах.
Пояснення шкали оцінювання відповідей. Якщо висоти поверхів у будівлях
можуть варіюватися в дуже значних межах, від майже типових 2,7 м в житлових
будинках і до навіть утричі чи й більше вищими у будівлях спеціального
призначення, висота кожної сходинки, як правило, - це десь 17 см ± 3-5 см.
Згадуваний в запитанні результат - це біг по сходах на 86-й поверх (1576
сходинок) у Нью-Йорському Empire State Building, де такі змагання відбулися
вперше ще 35 років тому. Біг по сходах другого по висоті хмарочоса Тайбея - це
подолання рекордсменом за 10 хвилин 29 секунд 2046 сходинок 101-го поверху (за
деякими іншими даними - 91 поверху. До речі, число 91 є більш ймовірним, судячи з

того, що й там і там за деякими даними - один рекордсмен. За одними даними ним є
Пол Крейк, за іншими - Томас Долд).
Кроків - 0. Бо дуже індивідуальною є кількість кроків, які робить такий
спортсмен на горизонтальних ділянках дистанції. І, взагалі кажучи, в цьому
змаганні навряд чи існує статистика кількості кроків.
16. Столиця.
Репліка. В європейських мовах, зокрема і в українській (та інших слов'янських),
читання "Сеул" виникло через помилковий складоподіл латинської транскрипції.
Seoul — повинне читатися як Seo-ul, а прочитали "французькою", як Se-oul.
До речі, співчуваючи деяким учасникам з їхньою відповіддю "Київ",
пояснюємо: запитувалося "Яке українське слово звучить казахською та корейською
як відповідно Астана і Сеул?", а не "Яке українське слово відповідає казахському
слову Астана та корейському слову Сеул?"
А, як пише вгадайте хто (), ще є зараз: То́кіо (яп. 東京, とうきょう, Tōkyō,
МФА: [toːkʲoː], [Тōкьō]) – "Східна столиця"; Пекі́н (кит. 北京, піньїнь: Běijīng, МФА:
[pèɪtɕíŋ] – "північна столиця").
17. Денеб (α сузір'я Лебедя). Інші назви та позначення - α Cygni, Alpha Cyg, 50
Cyg, Arided, Aridif, Gallina, Arrioph, HR 7924, BD +44°3541, HD 197345, SAO 49941,
FK5: 777, HIP 102098. Одна з найяскравіших зір на нічному небі. Належить до класу
надгігантів. Він вважається однією з найяскравіших відомих зір, з очікуваною
світністю близько 60 000 - 200 000 світностей Сонця. Якби він був на відстані
знаменитого Сіріуса, то був би яскравішим повного Місяця.
До речі: схожі назви (а ця назва походить від арабського dheneb ("хвіст")
отримали принаймні сім зір, зокрема, Денеб Кайтос — найяскравіша зоря в сузір'ї
Кита, або Денебола — друга за яскравістю в сузір'ї Лева.
18. Антарктида.
Мінімум дві причини: 1. Для прогодування собак треба було б убивати,
наприклад, пінгвінів, морських котиків, тюленів ... . 2. Собаки могли заносити на
континент хвороби, бацили, які небезпечні для корінних не адаптованих до цього
"господарів"... .
Як пише Ольга Городнянська, останні лайки у відповідності з положенням
протоколу про охорону навколишнього середовища Антарктиди були вивезені
звідти в 1994 році. Хоча ще в 1973 році близько сотні собак розстріляні. Мудре. але
за реалізацією не зовсім гуманне рішення.
На знак дяки, а також, мабуть, відчуваючи певну провину, англійські полярники
зібрали кошти та встановили пам'ятний монумент, де перераховані найвідоміші
їздові собаки, з написом: "Встановлений для наших товаришів і друзів".
19. Ізраїль. Там пишуть і читають з праворуч до ліворуч.
Анютка Рєва: "Схожа історія сталася з американською рекламою знеболюючого
засобу в Саудівській Аравії. Ідея була така: три бігборда зліва направо – на першому

жінка з обличчям, спотвореним болем, на другому – жінка, яка приймає ліки і на
третьому – усміхнена і задоволена жінка. Американські рекламщики не врахували
лише того факту, що араби читають справа наліво".
З можливістю визвати досить поширене невдоволення в декого з учасниківюдофобів (а, може, таких учасників немає? То тоді робимо еківок у сторону
обивательських "застільних" чи "транспортних" розмов): інші країни-"претенденти"
(скажімо: Пакистан, Єгипет, ОАЄ ...), мабуть, все ж є менш багатостраждальними та
водночас більш успішними.
20. Авербах. Юрій.
Але не Юрій Авербах, див. умови конкурсу!
Трішки в тему Анюточка Рєва вказує: "Одним із факторів довголіття Авербаха є
унікальна особливість організму: його серце працює дуже економно, здійснює 20—
25 ударів за хвилину".
21. Республіка.
Шкід.
22. Крук. Ворон (хоча дехто каже, що в українській мові такого слова немає).
Репліка про розходження - це щоб "відсікти" ще одну відповідь - ворона. Адже
ворона - це зовсім не те, що ворон. На підтвердження цитуємо пояснення Анатолія
Афанасьєва: "Словом ворОна (лат.Corvus) в біології позначають рід птахів, а
представниками(видами) цього роду є крук, сіра ворона, чорна ворона, галка, грак і
т.д. Із усього роду ворОн лише вОрон обыкновенный (рос.) або крук (укр.) (лат.
Corvus corax) є символом передбачливості та довголіття в геральдиці. Решта
представників роду ворОни- поширені в Європі чорна та сіра ворОна (лат.Corvus
corone corone та Corvus corone cornix), як і галка з граком, до геральдики ніякого
відношення не мають. Аналогічно: пантера в геральдиці відсутня, а представники
роду пантер – лев і леопард - "прописалися" назавжди.
А "вічна чемпіонка" (соррі за такі нахабні слова В. Косенка. Смисл цих його
слів має два не однозначні підґрунтя: або розслабити Анечку, або по-доброму
розізлити інших наших корифеїв) додає: "Емблематичне зображення ворона
розроблено в німецькій геральдиці, де ця фігура застосовується у декількох видах.
Ворон зображується завжди чорним, включаючи озброєння, тобто дзьоб, язик, кігті,
як птах із сильним, великим і лише злегка зігнутим дзьобом і з непропорційно
великими лапами і кігтями.
Як гербова фігура ворон може бути зображений стоячим, готовим до бою,
суперечащим, готовим до зльоту, а також тримаючим у дзьобі кільце, що
блазонується як "ручний ворон" або "злодійкуватий ворон", оскільки відображає
схильність цього птаха в прирученому вигляді ковтати або ховати блискучі металеві
предмети. Стоячий ворон зображується в профіль із закритим дзьобом, з трьома
пір'їнами у крилі і хвості. Стоячий, готовий до бою ворон — з розкритим дзьобом, з
язиком і піднятою правою ногою. Ворон, готовий до зльоту, зображується на
геральдичній горі в три чверті, з піднятими крилами і розкритим дзьобом

В українській геральдиці ворон зображується вкрай рідко, в повороті корпусу
вліво і з головою, повернутою в протилежний бік. Так званий "ворон, що обернувся".
23. Пошитися в дурні.
Бути ошуканим - 0, бо то не редагування фрази, а заміна її синонімічною.
24. Ваннабі, ванабі, воннабі, вонабі.
Celebrity Worship Syndrome (CWS) – синдром "культ зірки".
(хоча щодо другого варіанту відповіді - з реплікою одного члена оргкомітету:
"Це все ж, як на мене, не зовсім точно, і включає в себе багато чого іншого, аж до
психічних розладів. Крім того, це не має стосунку до того, як це називають
неформали. Це якийсь медично-психіатричний термін).
За дві ці відповіді - 1,5 бала.
Фрік - 0. Бо то здебільше не наслідувач. Фрік хоче демонстративно показати,
що він не такий, як всі, він один-єдиний в світі, такий от оригінал, тоді як ванабі
намагається копіювати когось аж до найменших дрібниць.
Косплеєр та похідні від нього - 0. Бо тоді будуть не в тему словá "не сповна
розуму".
Гік, емо, готи, фендом - також дещо не в тему запитання.
Субкультура -- 0 балів. Бо це надто загальне поняття. Якщо приймати відповідь
"субкультура", то, якщо бути послідовним, треба зараховувати ще й, приміром,
"явище".
За "крейзі" як вільний переклад/інтерпретацію англійського слова "фан" - 0.
Адже ми наперед застерігали: не чіпайте слова фан!
25. 10. Виповнилося з дня реєстрації ВДГО "Гармонійний розвиток" в
Міністерстві юстиції України. Інформацію можна побачити, приміром, на сторінці
"Статут та емблема", нашого сайту, скачавши там файл "Статут ВДГО "Гармонійний
розвиток".
26. Черкаси.
27. Один. Єдиний. Франклін Делано Рузвельт.
Буш - неправильно. То - два родичі (батько та син).
Безліч учасників неправильно інтерпретувати слова запитання "... більш ніж на
два ...", чомусь хибно вважаючи ці слова аналогом "... на два і більше ...".
І знову - слово чемпіонці (з деякими свавільними вставками В. Косенка): "До
Франкліна Рузвельта жодна людина не обіймала пост президента США більше двох
разів. Багато в чому це було наслідком традиції, що йде від Джорджа Вашингтона,
першого президента США, що (увага, сучасні політики!) відмовився балотуватися на
третій термін.
Порушення Рузвельтом цієї традиції призвело до її оформлення у вигляді
закону та прийняття 22-ї поправки до Конституції США. Поправка була

запропонована вже через 2 роки після смерті Рузвельта, у 1947 році, і вступила в
силу в 1951 році, під час другого терміну Гаррі Трумена.
Оскільки пост Президента США можна зайняти не лише в результаті виборів,
приміром, віце-президент стає президентом після смерті або відставки свого
попередника, в поправці передбачено положення про те, що виконання повноважень
Президента США протягом хоча б двох повних років прирівнюється до повного
президентського терміну.
Поправка не мала зворотної сили, тому Г. Трумен мав теоретичну можливість
балотуватися на третій термін (хоча його перший термін тривав майже повні 4 роки,
він не був обраний на нього, а отримав у результаті смерті Рузвельта (через 3 місяці
після чергової інавгурації). Трумен не скористався цією можливістю, і в 1952 році
(увага, сучасні "ненажерливі" політики!) відмовився від участі у виборах".
28. Золото. На території Тамдинського району в Узбекистані є найбільші в світі
родовища золота, срібла, платини, урану, ренію, цинку та інших корисних копалин.
Розробка цих родовищ ведеться в основному відкритим способом. Тут знаходиться
найбільше в світі родовище золота - кар'єр
Мурунтау (див. фото), який знаходиться на
другому місці за обсягами видобутку золота
(після підприємства "Грасберг" в Індонезії).
Станом на 2007 рік залишкові запаси золота тут
оцінювалися в 1750 тонн, і за цим показником
родовище Мурунтау знаходиться на другому
місці після родовища Пеббл, США.
Будучи однією з найбільших золотоносних
територій, Республіка Узбекистан вийшла на
четверте місце за розвіданими запасами і на восьме за видобуток золота у світі.
29. Вівця. Дехто вважає, що назва міста походить від словосполучення "чорні
вівці". Саме там їх колись випасали.
Дослідники історії Чернівців писали, що немає ніяких підстав пов’язувати назву
міста з чорними вівцями. Дійсно, важко собі уявити, що колись розводили чорних
овець лише в цьому місці, а навкруги - іншої масті.
Вівця чорна - за нашими правилами механічності оцінювання по першому
слову - це 1 бал.
Чорна вівця - 0,5 (як виняток. Бо жаль учасника).
30. Скульптор. Такий портрет був виконаний художником для того, щоб
полегшити роботу італійцю Лоренцо Берніні, якому було замовлений бюст короля.
http://ni-kolenka.livejournal.com/229428.html
31. Хіджаб.
Інші відповіді на кшталт покривало, завіса, перепона, паранджа, бурка, чачван,
нікаб, абая за рішенням деяких членів оргкомітету вважалися неправильними. З
приблизно такими аргументами:

В ісламі не обов’язково закривати обличчя: це або територіальний звичай, або
правило, що встановлюється особливо радикальною владою. Тому всі "одяги", що
закривають обличчя, відпадають.
Чадра - використовується в Ірані, але це тюркське слово. І не використовується
повсюдно. Не підходить.
Бурка, паранджа - очі закриті очі сіточкою-чачваном. Не підходить.
Нікаб - залишає для очей вузький проріз. Не підходить.
Чачван - волосяна сітка, тому точно не підходить, бо це специфічний елемент.
За "крейзі" як вільний переклад/інтерпретацію англійського слова "фан" - 0.
Адже ми наперед застерігали: не чіпайте слова фан!
32. Хропіння (науково - ронхопатія. Російською - храп).
Супровідна цікавинка з роботи Мамико Олени: "До речі, ще одне слово, що
підходить до цієї анаграми – хронопатія - аномалія, патологія в протіканні часу або у
здатності його відчуття; розлад часових процесів людської діяльності, порушення
зв'язків між об'єктивним і суб'єктивним часом".
33. Італія.
http://whc.unesco.org/en/list/?&delisted=1
34. Тихий (експедиція, якою керували спочатку
Фернан Магеллана, а після його загибелі - Хуан Себастьян
Елькано. 1520 рік. А вперше його побачив з панамського
перешийку в 1513 році іспанець Васко Нуньєс де Бальбоа
з його загоном).
35.
Грузія.
Для
прикладу:
avtandil.mamulashvili@yahoo.com
,
Zurabigachechiladze06@mail.ru , svetlanamshvidobadze3412259@gmail.com .
Вірменія (скажімо: spandaryansyun1980@schools.am) - 0,9,
Азербайджан (selminaz.allahverdiyeva@gmail.com) - 0,9.
У двох останніх випадках (зі щойно перерахованих трьох країн) також є e-mail"монстри", але, на думку автора запитання (ще раз підкреслюємо: це спостереження
взяте з аналізу тисяч Інтернет-адрес), таке явище не є таким масовим, як у Грузії.
Відповідь США (з акцентом на людину-рекордсмена, див. нижче) - на жаль, 0.
Бо зрозуміло, що то - одноразове, а не масове явище (ще раз наголошуємо деякі
слова запитання, які говорять про те, що очікувалася відповідь щодо масовості
використання: ".... e-mail її мешканцІВ ...".
Щодо того, приблизно яким чином треба було міркувати, щоб поменше гадати.
1. В запитанні сказано "... користувачі, особливо слов'янські, досить часто ...". Тобто
треба було відразу "відсікти" багато європейських країн. 2. Треба було здогадатися,
що "як не крути", а ми в першу чергу шукаємо потенційних учасників з-поміж
пострадянських країн. Адже запитайте себе, чому умови та завдання конкурсу
друкуються лише українською та російською мовами. От і виходить, що треба було
вибирати між Закавказзям та Середньою Азією. Але якби відповіддю було "щось" із
Середньої Азії, то в запитаннях/відповідях був би очевидний "середньоазіатський

перегин": Казахстан (в №14), Узбекистан (№28), та ще й тут (№35) ... . А ми
традиційно та зі зрозумілих причин намагаємося охоплювати майже весь світ.
На жаль, скажімо, варіант відповіді "Іспанія" оцінювався нулем. Бо в Іспанії
часто використовуються, скажімо, географічні назви, офіційні назви
підприємств/закладів, які, між іншим, також бувають дуже довгими. А в запитанні
постійно акцентується на використанні в e-mail імен/прізвищ.
А кому вчергове надаємо слово (хоча й дещо не по темі запитання)? Правильно.
Анечці. Тож: "Американець Пітер Крейг (PeterCraig) зробив усе з точністю до
навпаки та потрапив до книги рекордів як володар найдовшої в світі e-mail-адреси.
Запам'ятати її, що складається з 345 символів, практично неможливо, незважаючи на
те, що там присутня не набір слів, а більш-менш зв'язний текст, що оповідає, власне,
саме про те, що "це найдовший e-mail у світі і запам'ятати його у вас ніколи не
вийде". Якщо ви захочете поспілкуватися з Крейгом, пишіть йому на адресу contactadmin-hello-webmaster-info-services-peter-crazy-but-oh-so-ubber-cool-english-alphabetloverer-abcdefghijklmnopqrstuvwxyz@please-try-to.send-me-an-email-if-you-canpossibly-begin-to-remember-this-coz.this-is-the-longest-email-address-known-to-man-butto-be-honest.this-is-such-a-stupidly-long-sub-domain-it-could-go-on-forever.pacraig.com.
А зараз максимально дозволена довжина email лише 254 символи. Тобто той
рекорд перебити вже неможливо".
36. Немає відповіді. Невідомо хто. - . Не знаю. ...
Саме про таку не традиційну ідею "відповіді" ми казали прямим текстом в
поясненнях до відповідей попереднього 38-го конкурсу "50 слів". Тож і в наступних
наших конкурсах урахуйте це.
І - жартівлива "підказка" щодо можливої стратегії участі в наступних наших
конкурсах: бажаєте мати остаточний результат, більший за нуль? То понаписуйте в
усіх відповідях слова "немає відповіді". І мінімум в одному випадку вгадаєте та
будете мати +1 бал.
Повертаємося до роз'яснень. Луку - мінімум із десять тисяч років.
Про неправильну відповідь Адам (десь те саме стосується й інших міфічних
персонажів). По-перше, для значної кількості людей це не реальна людина. Подруге, оргкомітет не має даних про те, що саме він видумав лук. І не рятує ситуацію
навіть те, що, як пише один з учасників, в якомусь "От Матфея" написано, що хтось
там приніс Адаму лук, щоб той устрелив якусь пташку, яка десь там поїдала зерна.
На переконання, приміром, голови оргкомітету все те - "чистої води" фантастика.
37. Морзе.
Викладач почав вистукувати пальцями азбукою Морзе десь приблизно
такий текст: "Той, хто бажає мати п'ятірку, підійди сюди". А потім, у другій
спробі, слово "п'ятірку" він замінив на "четвірку".
38. Антонов. Олег Костянтинович.
Сікорський (Ігор Іванович) - на жаль, 0. Бо він був українцем.
А, між іншим, щодо конструктора Сергія Павловича Корольова (1906 (1907),
Житомир – 1966, Москва), то тут все навпаки. Він – українець, радянський вчений у

галузі ракетобудування та космонавтики, який вважається основоположником
практичної космонавтики, і який майже все життя працював на території сучасної
Росії. Академік АН СРСР, очолив ракетну програму СРСР. Під його керівництвом
було запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний
супутник Землі, перший політ людини в космос та вихід людини в космос.
39. 9 (Монголія) або 12 (приміром - Китай). Там традиційно враховується ще й
внутрішньоутробне життя. Чому в Китаї 12, а не 9? Для необізнаних в китайському
літочисленні є нюанси. Там ще щось автоматично рахується, додається ... (для
прикладу спробуйте розібратися в цитаті з роботи Ані, див. нижче).
За дві відповіді (9 або 12), але при цьому хоча б з якимись поясненнями - 1,5.
Безліч учасників чомусь писали не кількість місяців, а кількість років.
Аня: "Східноазіатський рахунок віку — система і практика відліку років
людського життя, яка виникла в стародавньому Китаї і широко використовується в
інших культурах Східної Азії і у В'єтнамі, які поділяють цю традицію. Відразу від
народження дитини нараховується, умовно кажучи, один рік життя, і кожне
проходження Нового року за місячним календарем, а не дати дня народження, додає
один рік до віку людини. Іншими словами, перший рік життя порахований як один
замість нуля, так, що дитина на другому році від народження вважається дворічна, і
так далі. Оскільки вік збільшується в Новий рік, а не в день народження, на
східноазіатському обчислення чисельне вираження віку може бути на 1-2 роки
більше, ніж за рахунком віку, прийнятому на Заході".
40. Сливинський. Михайло. На своїх п'яти Олімпіадах виступав під 4 різними
прапорами: 1988 - СРСР, 1992 - олімпійський прапор Об'єднаної команди, 1996 і
2000 - Україна, 2004 - Польща).
41. Гугол (число, яке записується у вигляді одиниці зі ста нулями. До речі:
якщо не знаєте історії створення слова google, то рекомендуємо знайти цю
цікавинку).
Між іншим, гугол більший, ніж є кількість атомів у ... відомій нам частині
Всесвіту, яких, за різними оцінками, налічується від 1079 до 1081.
42. Ромашка (аптекарська, лікарська).
43. 10994 ± 40. Найглибше місце світового океану (Маріанська западина).
Складність вимірювання полягає в тому, що швидкість звуку у воді залежить
від її властивостей, які є різними на різних глибинах.
44. Допускає можливість існування іншого генія.
45. Аристотель. Арістотель.
Демосфен.
Щодо Аристотеля. Аристотель був першим мислителем, який створив всебічну
систему філософії, що охопила всі сфери людського розвитку: соціологію,

філософію, політику, логіку, фізику. Карл Маркс називав Аристотеля найбільшим
мислителем давнини.
Щодо Демосфена. Від оратора були потрібні не тільки внутрішня не
пересічність, але й прекрасна міміка, різні прийоми рук, пальців, положення тіла під
час промови, гра фізіономії. Тим часом Демосфен був недорікуватий, мав слабкий
голос, коротке дихання, звичку здвигати плечем та інші не припустимі недоліки.
Наполегливістю й енергією він переміг всі ці недоліки. Він навчався ясно вимовляти
слова, набираючи в рот черепки і каміння, виголошуючи промови на березі моря,
при шумі хвиль, що замінювали в даному випадку шум натовпу; сходив на крутизни,
голосно читаючи поетів; вправлявся в міміці перед дзеркалом, причому меч, який
спускався зі стелі, вколював його всякий раз, коли він, за звичкою, піднімав плече.
Вивчаючи зразки красномовства, Демосфен по тижнях не виходив з кімнати, оббрив
собі половину голови, щоб уникнути спокуси. Його перші спроби говорити публічно
не мали успіху; але, підбадьорений актором Сатиром, Демосфен продовжував
працювати над собою.
А неперевершена Анечка ще дала декілька цікавих збігів років народження
деяких осіб (щоправда - без років смерті). Кому це цікаво, то зверніться до
оргкомітету, і ми, приміром, надішлемо вам її фантастичну роботу.
Хоча до чого такого несусвітнього закликаємо ми, наївні оргкомітетники?
Адже після попереднього 38-го конкурсу ми запропонували всім учасникам
(ВСІМ! Окремим повідомленням): кого цікавлять роботи кращих учасників сповістіть нам, і ми надішлемо вам роботи трьох призерів, бо протягом уже
декількох конкурсів з технічних причин ми не можемо робити на сайті такого
(себто - розміщувати на сайті кращі роботи). Вгадайте, скільки надійшло
заявок. Аж ... одна. Хто ж це зацікавився трьома кращими роботами? Це ...
Рєва Аня. Тож після такого масового "плювка в душу" ідей нашого конкурсу у
голови оргкомітету спонтанно виникла ідея (щоправда, вона через декілька днів
усе ж притупилася, згасла) взагалі закинути цю роботу, цей конкурс.
46. Рибниця (Рибницький філіал Придністровського національного
університету імені Т.Г.Шевченка).
Повертаючись до преамбули цього запитання. Цей славний навчальний заклад
згадувався "відкритим текстом" і в умовах 38-го конкурсу (див. там розділ
"Результати. Нагородження"), і в підсумкових таблицях. А якщо скажете, що в тих
таблицях не 16 учасників звідти, а менше, то кажемо: на жаль, дехто з них до сотні
кращих не потрапив.
47. В (ту степь). Кінофільм "Весілля в Малинівці".
На початку запитання йшлося про танці уанстеп, тустеп та квікстеп.
За тустеп - символічні 0,3. Вчитайтеся уважно в запитання.
Актор Михайло Пуговкін перед зйомками вивчав/тренував танець "В ту степь"
(англ. two-step) півтора місяця, тому що, на думку балетмейстера кінофільму, йому
не вистачало куражу. В подальшому танець став гордістю актора.
Як пише, наприклад, Люба Черкашина, в часи, коли за сценарієм відбувалися ці
кіноподії, Яшка-артилерист ніяк не міг знати про танок тустеп, який виник в США

пізніше. Але заради яскравості кіноперсонажу, заради привабливості сценаристи та
режисери пішли на таку "підтасовку" історичних фактів (а подібне, до речі, дуже
часто буває в художніх кінофільмах).
48. 9 (По горизонталі: 5. Велосипед. 6. Ти. 7. Візаві. 8. Щока. 10. Свічка. 11.
Прапор. 12. Біль. 13. Птеро. 14. Малаві. 17. Анемія. 18. Як. 20. Ляда. 21. Серце.
По вертикалі: 1. Великобританія. 2. Полова або Борова. 3. Динозавр. 4.
Сендвіч. 9. Вальді. 10. Соломія. 12. Бал. 15. Аякс. 16. Алюр. 19. Ре.
Враховуючи те, що це завдання порівняно з іншими запитаннями є одним із
найскладніших, за помилку у відповіді на одиницю ми НЕ ставили 0 балів, а все ж
нараховували "ні вашим, ні нашим": 0,5 бала.
Між іншим:
а) до №5. Рекомендуємо, приміром, в українській Вікіпедії прочитати щодо
історії винайдення велосипеда та про численні фальсифікації, пов'язані з цим;
б) до №10. Відоме арабське привітання ас-саляму алейкум дослівно означає мир
вам. Те саме означає й єврейське загальне вітання шалом;
в) як один із уроків тим учасникам, які не вміють "витискувати" з інформації
потрібне, Марія Пурій розказує: на першому етапі розгадала всі слова кросворду
крім №13 по горизонталі. Що робити? Панічно здаватися, бо як тоді відповісти на
головне запитання? Тоді вона, гарантовано знаючи, що друга буква цього
загадкового (невідомого) слова - "т", проглянула відповіді 38-го конкурсу з
очевидною метою: а в якій з них друга буква - "т"? А далі - без коментарів.
49. Закурим. У приспіві спочатку були слова ―Давайте-ка, ребята, закурим
перед стартом‖, але слово ―закурим‖ замінили на ―споѐмте‖.
В репліці йшлося про україномовну відповідь "закуримо".
Варіант "споѐмте" оцінювався нулем балів із, так здається, очевидних причин.
Бо вчитайтеся в запитання. Там - "... якЕ слово замінили ...", а не "... якИМ словом
замінили ..."
50. Заїд (Зайд). Заїд (Зайд) бін Султан Аль Нахайян. Шейх ОАЕ (Об'єднаних
Арабських Еміратів з 1971 по 2004 роки).
За перше слово, скажімо, шейх (навіть якщо далі все писалося правильно) - на
жаль, 0. Бо це - не ім'я, а, як правило, почесне звання.

