"... Сучасні методи навчання ще не зовсім задушили [в мені] святу допи тливість, 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, я кби 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.

"... 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.

"... 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 ...".
Світлана Козаченко.

↓ Мудра - ні, геніальна! - реакція Анатолія Афанасьєва на прохання підтвердити чи оскаржити відповідь оргкомітету 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 ... "

"... 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.

Якщо ви неспішно та ретельно опрацювали правила оформлення відповідей, розміщених за Інтернет-адресою http://quest.in.ua/uk-50sliv.vesna2017 або на україномовних
сторінках (іконка UK) сайту http://quest.in.ua (див. там сторінки "Заходи" → "50 слів" →
"2017 весна" → "скачати файли" → "Положення про конкурс"), то ось:
Запитання 39-го конкурсу "50 слів" весни 2017 року.
Перший тур:
1. Станьте босою ногою на підлогу. Виміряйте лінійкою та напишіть відстань
(увага - в міліметрах!) від підлоги до найбільш виступаючої вбік чи всередину частини (до так би мовити центру) будь-якої з кінців кісток щиколотки.
Хоча ось цим другим абзацом можна й знехтувати, але, хвилюючись, що дехто з прискіпливих спробує довести, що цей центр кісточки буде десь в районі пояса чи голови (, див. слова/преамбулу А. Афанасьєва перед запитаннями), для однозначності розуміння завдання наголосимо науково: мова - або про протуберанець на внутрішній
стороні щиколотки, утворений нижнім кінцем великогомілкової кістки (медіальна кісточка), або виступ на зовнішній
стороні щиколотки, утворений нижнім кінцем малогомілкової кістки (латеральна кісточка).

Не переймайтеся, що ці кісточки в декого знаходяться трішки на різних рівнях.
При оцінюванні відповідей буде солідний, як кажуть, наприклад, шофери, люфт.
2. Йому цьогоріч виповнюється десь біля 500 років (точна дата його народження невідома). Він - магнат, князь, військовий діяч, козацький ватажок, гетьман,
державний діяч ... .
В українській народній творчості поширені легенди, що він є прототипом козака, анаграма прізвиська якого - аабйд. Хоча й не знаємо, чи це була обробка самих тільки чуток, чи справді ... . У всякому разі, той козак, як історична особа, в тогочасних джерелах не зустрічається, і в жодному відомому на сьогодні документі
того часу він не згадується.
Ім'я (не прізвисько!) того, кому виповнюється 500 років - ... .
3. Цим двостороннім міжнародним угодам купівлі/продажу земель найближчими днями виповнюється відповідно "ювілейні" 150 та 100 років. Сума першої з угод
- 7,2 млн. доларів. Друга територія менша площею за першу майже в 5000 разів.
А якою в мільйонах доларів була друга угода?
4. . Вчимося в малюків. Завершіть діалог:
- Ти вчора сильно кричала на мене.
- Та ти що? Я ж мовчала!
- А ти кричала ... .
5. На честь п'ятиріччя цього досягнення. ЦЕ тривало 110 годин 4 хвилини 30
секунд, майже на сім годин перевершивши попереднє світове досягнення. І зрозуміло, що якби була така потреба, то цей результат міг би бути суттєво поліпшений.
І якщо деякі українські досягнення та "досягнення" є спірними, навіть сумнівними,
то це є беззаперечним позитивом. Мова - про ... .
Можна відповідати кількома словами, але так, щоб ми чітко зрозуміли, що Ви
чітко знаєте, про що йдеться. Тому оминайте загальні поняття, які можна "втулити"
куди завгодно.

6. Офіційна загальна (протягом усього маршруту) назва (кодування, нумерація) найдовшого європейського автошляху.
7. Ця емблема (умовний символ) використовується вже декілька тисяч років.
Вона зображувалася в Давньому Вавилоні, використовувалася піфагорійцями, була
та є на печатках, є на єгипетських статуях, є та використовується ще в багатьох місцях, зокрема досить часто на прапорах, а також ще - всілякими магами, окультистами, езотериками, астрологами, містиками, каббалістами.
Хоча вона присутня і в медалі США (між іншим: крім великої кількості всіляких пільг і привілеїв, закріплених законом США, існує традиція, згідно з якою інші
військовослужбовці, включаючи президента США (!), при зустрічі першими (!) салютують тим, хто нагороджений цією медаллю, незалежно від старшинства військових звань), і в першому та в одному з найпочесніших орденів СРСР,
зобразіть (нарисуйте, а не назвіть!) схожий символ, який використовується сатаністами. Крім одного дуже суттєвого нюансу на якість рисунка ми спробуємо не
звертати увагу.
8. На думку засновників ЦЬОГО міжнародного дня, саме Ганс Крістіан Андерсен є найвидатнішим автором дитячих книг. То скільки років скоро виповнюється
з дня ЙОГО запровадження?
9. За довжиною мережі яких шляхів Україна зараз перебуває десь на 14-15-му
місці у світі?
10. Натякніть/підтвердіть одним чітким математичним (але не біологічним,
хімічним чи фізичним) словом/терміном, що Ви чітко розумієте, чому рукавиця в принципі тепліша за рукавичку.
11. Розгадайте стандартний однослівний "двоповерховий" ребус: →
12. Рівно 2200 років тому, щоб не здатися своєму заклятому ворогу, ВІН випив отруту.
ВІН нарівні зі, скажімо, Олександром Македонським
та Юлієм Цезарем є одним з найвизначніших полководців
та великим стратегом того часу. Навіть Наполеон порівнював себе з НИМ.
Крім усього, ВІН відомий тим, що, щоправда, як і численні полководці тих часів, мав незвичних воїнів - слонів.
В одній з воєн в армії вторгнення їх у НЬОГО було 37. Потім, після одного чергового бою, їх залишилося семеро. А після неймовірно виснажливого переходу через Апенніни залишився єдиний.
Про НЬОГО є безліч версій-протиріч. Бо, скажімо, римські історики з певних
причин прикладали максимум зусиль, щоби спаплюжити його образ (кого зацікавлять ці нюанси, то порийтеся в відповідних джерелах інформації самі).
Його звали ... .

13. В, Н, П, С, С, Ч. Для ускладнення завдання слова, які заховані під початковими літерами, наведеними на початку запитання, перераховані не так, як вони
йдуть насправді, а в алфавітному порядку. Яку літеру, що відповідає ще одному
складнику, пропущено?
14. Країна, в якій є Східно-*, Західно-*, Північно-*, Південно-* області (в
цьому запитанні з певних причин, які стануть зрозумілими після того, як довідаєтеся відповідь, скрізь замість одного слова написана зірочка).
15. На таких не стандартних для сучасного спорту змаганнях атлети ніяким
чином не можуть розвинути швидкості, які були б навіть порівнянними з 40 км/год,
як це роблять кращі спринтери світу на легкоатлетичних змаганнях (а ковзанярі то й узагалі 50-55 км/год). Швидкість руху по дистанції цієї когорти бігунів разів у
10 менша. Приміром, із декількох традиційних щорічних змагань у багатьох містах
світу (зокрема в Сан-Паулу, Лондоні, Мілані, Тайбеї, Берліні, Сінгапурі, ...) на одному, найстарішому, майже рекордну по довжині дистанцію завдовжки десь біля
400 метрів рекордсмен подолав тільки за 9 з лишком хвилин, тобто з середньою
швидкістю, меншою за 3 км/год.
Якщо Ви знайдете інші дані щодо довжин дистанцій, то врахуйте, що практично скрізь вона вимірюється НЕ в метрах, а в кількості ... .
Тож якщо врахувати ще й горизонтальні ділянки цієї траси, й, так би мовити,
кути нахилу, то й вийдуть не згадані 400 метрів, а навіть більші числа.
То яке слово треба вставити після трішки вище написаних слів “а в кількості”?
(Увага! Відповідь пишіть у родовому відмінку).
Із двох майже рівноправних відповідей одна, точніша, оцінюватиметься одним
балом, а інша - лише 0,8 бала.
16. Яке українське слово звучить казахською та корейською як відповідно Астана і Сеул?
17. Назва найяскравішої для земного спостерігача зірки, яка знаходиться в
межах (хоча й не обов'язково в центрі) трикутника, який утворений зірками Альтаїр, Вега і Шедар (це α сузір'я Кассіопеї).
18. Континент, на якому за мудрими міжнародними угодами суворо заборонено тримати собак.



19. Для реклами своєї продукції одна фармацевтична фірма придумала таку ідею: розмістити
поряд, зліва направо, три обличчя: сумне, нейтральне та веселе (ідею див. на рисунках), з таким підтекстом: спочатку, тобто до прийому наших ліків, вам, клієнте, досить зле; потім ваше самопочуття поліпшується;
і, нарешті, ви радісно забуваєте всі свої болячки.
Але ті, хто читає на будь-якій із двох офіційних мов цієї багатостраждальної,
але все ж успішної країни, можуть сприйняти цю послідовність зображень зовсім
по-іншому, протилежно. Тож напишіть назву цієї країни.

20. Серед тих, хто зараз живе, - прізвище найстарішого шахового гросмейстера, а також поряд із цим - теоретика, історика, літератора, перекладача, нумізмата,
спортсмена, любителя подорожей, атеїста. Як бачите, на відміну від значної кількості його колег він є дуже ерудованим у багатьох галузях, напрямках. Тож і з цієї
причини він так і не став шаховим професіоналом у звичному розумінні цього слова. Адже паралельно з участю в змаганнях завжди вчився і працював.
21. Це був культовий фільм, якому в грудні 2016-го виповнилося рівно 50 років. В 1967 році він був одним з лідерів кінопрокату в СРСР, а також отримав Гранпрі на фестивалі дитячих фільмів у Москві.
Крута тема, вільні погляди, вічно актуальні освітянські проблеми і чудова гра
акторів, зокрема С. Юрського, який за його політичні погляди внесений Міністерством культури України в так званий "білий список", та П. Луспєкаєва, який декілька років мешкав та працював у театрах Ворошиловграда та Києва, і якого після ролі в незабутньому "Білому сонці пустелі" назвали "головним митником Росії".
Назвіть будь-яке одне зі слів назви цього фільму.
22. В геральдиці - символ передбачливості та довголіття.
Застерігаємо, що в цьому запитанні щодо вашої версії відповіді НЕ буде застосоване правило оцінювання при розходженні на одну літеру.
23. Відредагуйте фразу "опинитися в дурнях" (у відповіді лапок не ставте).
24. У неформалів, дехто з яких, судячи з їхньої поведінки, часто не сповна розуму: загальна назва (але не назви "фан", "фанат" та похідні від цих слів) наслідувачів кумира, наприклад, поп-зірки, які сліпо бездумно переймають елементи зачіски, одягу та іншого іміджу.
25. По сторінках сайту http://quest.in.ua .
Кількість років, які пройшли з того дня до ось такої дати: 3 квітня 2017 року.
Йдеться про певний скромний так званий міні-ювілей.

