
Запитання 39-го конкурсу "50 слів" весни 2017 року. 
 

Другий тур: 
 

26. Обласний центр України, який знаходиться найближче до перетину діаго-

налей чотирикутника, утвореного містами Ужгород, Харків, Полтава, Чернівці. 
 

27. Скільки американських Президентів обиралося більш ніж на два терміни? 
 

28. Корисна копалина, яку видобувають, за даними деяких Вікіпедій, в найбі-

льшому в Узбекистані кар'єрі, який має такі розміри: 

довжина - 3,5 км, ширина - 2,7 км, глибина - 430 м.  
 

29. Тварина, яка згідно з деякими народними ле-

гендами "захована" в назві міста Чернівці. 
 

30. На цій знаменитій картині Ван Дейка зобра-

жено не три людини, а одна. І ця одна людина - анг-

лійський король Карл I, який намальований у про-

філь, анфас і впівоберта. 

Назвіть професію того митця, якому вирішив допомогти Ван Дейк. 
 

31. Запис українськими літерами арабської вимови одягу, який є обов'язковим 

для дівчини/жінки в, наприклад, Афганістані, Арабських Еміратах, Саудівській 

Аравії, Ірані та Ємені. 

Там це вбрання настільки обов’язкове, що, скажімо, на великому шаховому 

турнірі в Тегерані в лютому цього року примусили всіх до одної з 64-ти шахісток з 

усього світу весь час бути в чомусь подібному до нього. 

І ще в тему. В кінці лютого ц.р. виник міжнародний якщо й не конфлікт, то ін-

цидент, коли прибалтійські митники примусили жінку-посла з ОАЕ прилюдно в 

присутності мужчин зняти це. А це для неї було неймовірною ганьбою.  
 

32. Цей специфічний процес, що супроводжує один із життєвих процесів лю-

дини та тварин, анаграма наукової назви якого - аіноопртхя, часто спричинюється 

або ослабленням тонусу м'язів, або запальними набряками. 

А як він називається по-народному, не науково? Не сплутайте його українську 

назву з одним із варіантів удвічі коротшої (за кількістю букв) російської назви. 
 

33. Країна, на території якої перебуває найбільше, ніж в будь-якій іншій країні 

світу, пам'яток всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, - 51 об'єкт. 

До речі, в Україні їх, таких пам'яток, станом на 2015 рік - сім. 
 

34. Назва океану, особливо бурхливого в тих "ревучих сорокових" широтах, де 

майже півтисячі років тому його східні береги вдруге, і, до речі, майже одночасно з 

першим рáзом, побачили європейці. 
 

35. З практики (зовсім без, скажімо, єхидства). 

Голова оргкомітету "50 слів" щоконкурсу "риється" в Інтернеті, відшуковуючи 

без перебільшення десятки тисяч e-mail можливих потенційних учасників. При 



цьому він відзначає, що користувачі, особливо слов'янські, досить часто придуму-

ють собі дуже короткі оригінальні адреси, які складаються всього з декількох зна-

ків. Для прикладу: zc.12@ukr.net, gnv.ua@bk.ru, m-ira@gmail.com, uran@list.ru. 

А, на відміну від описаної групи користувачів, є країни, де в  e-mail найчасті-

ше повністю вписують латиною спочатку імена, які "по довжині" ще якось співмі-

рні з нашими іменами Іван, Ольга чи Олена, а потім ще й прізвище, яке найчастіше 

значно-значно довше за, скажімо, українські Рєва, Єсипова, Глушко і навіть за такі: 

Шевернога, Козаченко, Городнянський. Крім того, там, в e-mail, мабуть, з остраху, 

що є ще декілька мешканців цієї країни з такими само іменами/прізвищами, часто-

густо вставляються ще й деякі числа, наприклад, номера телефонів. 

Тож спробуйте вгадати країну, де, на думку голови оргкомітету, e-mail її меш-

канців найдовші. 
 

36. Або ім'я, або прізвище, або рік народження людини, яка першою виготови-

ла лук. 
 

37. Повчальна студентська байка, яку приписують харків’янам. 

Екзамен на радіотехнічному факультеті. В аудиторію заходить викладач, сідає, 

оглядає студентів, починає постукувати пальцями по столі. 

Всі нервово сидять, чекають, що буде далі. 

Раптом один студент зривається з місця, підбігає до викладача, той мовчки ста-

вить йому в заліковку та в відомість п'ятірку. Студент радісно вибігає з аудиторії. 

Подібне повторюється знову, але другому студенту викладач ставить четвірку. 

А вже після цього стандартно розпочинається сам екзамен, де викладач "допи-

тує" студентів уже прискіпливіше. 

Поясніть ситуацію. Залік - або за прізвищем одного американського винахід-

ника, або за смислом декількаслівної відповіді. 
 

38. Прізвище росіянина, який для більшості українців є найвидатнішим украї-

нським авіаконструктором. 
 

39. Кількість місяців, на які відрізняється обрахунок тривалості життя людини 

у монголів і китайців порівняно зі, скажімо, слов'янськими звичаями. 
      

40. Прізвище уродженця Львівщини, багаторазового чемпіона світу з веслуван-

ня на каное, який на Олімпійських іграх виступав під чотирма різними прапорами. 
 

41. Напишіть назву (не значення!) математичного числа, яке безпосередньо 

стосується назви однієї з найвідоміших компаній у світі Google та однойменної 

пошукової системи. 
 

42. Рослина, про яку є румунська приказка: “Коли проходиш повз неї, зніми 

капелюха і скажи їй: “Здрастуй, лікаре!” 
 

43. Цікаво, що протягом майже 150-річного етапу досліджень ЦЕ варіюється в 

досить великому діапазоні. Ось - майже повна послідовність офіційного фіксуван-

ня цього значення: 8367; 8184; 10863; 11034; 11023; 10920; 10971; ... . 



Напишіть найостанніші офіційні дані (у нас вони, до речі, шестирічної давни-

ни). Можете не писати позначку ± та те, що стоїть після неї. 
 

44. Ідея висловлення Ернста Нєізвєстного: "З генієм легше розмовляти, аніж із 

нездарою. Геній ... , а сірість все рівняє по собі". Ми не вимагаємо точно написати всі 

п'ять слів, які йдуть після слова “геній”. Оцінювання Вашої відповіді буде по смислу. 
 

45. Ці й видатний мислитель та філософ, і знаменитий оратор та політичний 

діяч народилися в один і той само рік, біля 2400 років тому, а також померли в 

один й той само рік. 

Напишіть ім'я або того, або іншого. 
 

46. "По слідах" сучасного життя, а також "по слідах" 38-го конкурсу "50 слів". 

Вже декілька років ми бачимо жахливі факти щодо стосунків між собою двох 

братніх слов'янських народів: українців та росіян. І ці трагічні явища вочевидь не 

викликані об'єктивними причинами, а потрібні недалекоглядним сучасним політи-

кам (а, може, й навпаки: необхідні прозорливим політиканам, і підхожі щодо їхніх 

амбіцій та гаманців). Тому, хоча й розуміємо, що поки що "поїзд вже пішов", ми ціл-

ком серйозно російськомовно закликаємо всіх: РЕБЯТА! ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО! 

А ці політичні колізії, до речі, напряму позначилися й на нашому конкурсі "50 

слів". Колись навіть декілька разів було таке, що росіяни "окуповували" всі призові 

місця. А от потягом останніх конкурсів вже немає жодного учасника з Росії. 

А тепер, ураховуючи цей довгий болючий та вимушений вступ, "розлузайте" 

ось таку цікавинку. Три місяці тому ми несподівано отримуємо аж 16 робіт, в яких 

адресою навчання всіх тих учасників написано РФ та поряд із цим скороченням - 

абревіатура навчального закладу імені ... Т.Г.Шевченка. Так само, як і Ви зараз, ми, 

допоки не "полізли" в Інтернет, спершу були збентежені. Але нам було легше, ніж 

вам. Адже коли ми увели все те в пошуковик, то відразу все стало на свої місця. А 

от вам буде трішки важче "докопатися" до відповіді. Тож: 

Напишіть місто, з якого ці "РФ"-учасники. 

Щоб вашу думку не збила преамбула, скажемо, що ці учасники були НЕ з Росії. 
 

47. Один крок; два кроки; швидкий крок. Для певних груп прибічників цих, 

так би мовити, дійств кожен з цих українських двохслівних термінів іншою мовою 

досить часто записується одним своїм словом. 

Напишіть перше слово не навмисне спотвореного кіногероєм аж трислівного 

"варіанта" другого перерахованого тут терміну, "варіанта", який звучить в кінокоме-

дії, прем'єра якої відбулася рівно 50 років тому, про, звичайно, вигадані події майже 

сторічної давнини на теренах України, і яка, до речі, знімалася в селах Полтавщини. 
 

48. Також і по сторінках сайту http://quest.in.ua/ (а конкретніше – то зокрема й 

по сторінках “2016. Осінь” із сайту ВДГО “Гармонійний розвиток”). 

Після того як: а) розгадаєте ось цей стандартний кросворд (до речі: не надси-

лайте  нам ці відповіді!), 

б) порахуйте і напишіть, скільки слів цих відповідей Є відповідями до запи-

тань попереднього 38-го конкурсу.  

http://quest.in.ua/


По горизонталі:  5. Ровер (лайба, біциґлі). До речі, в 2005 році за підсумками 

опитування громадської думки в Великій Британії він визнаний найвизначнішим те-

хнічним винаходом рахуючи від 1800 року. За нього проголосувала більша кількість 

опитаних, ніж за інші винаходи разом узяті.  6. 

Не ми і не ви.  7. Той, хто сидить навпроти, ча-

сто – опонент.  8. Бічна частина обличчя люди-

ни.  10. Джерело штучного освітлення. А також 

часто – предмет богослужіння. 11. Офіційна 

емблема держави. 12. Захисна реакція організ-

му. 13. Запис українськими літерами італійсь-

ких слів "крило", "літаючий". 14. Країна на пів-

денному сході Африки.  17. Малокрів'я. Недо-

крів'я.  18. Гімалайський бик.  20. Рухома пок-

ришка, яка прикриває вхід у погріб.  21. Орган 

вищих тварин, людини.  

По вертикалі:  1. Європейська держава. 

 2. Відходи при обмолочуванні й очищуванні зерна хлібних злаків, корм для домаш-

ніх тварин.  А можна зашифрувати №2 по вертикалі й по-іншому (хоча це інше сло-

во й відрізняється від першоваріанту, але на остаточну відповідь це ніяк не вплине): 

один із двох населених пунктів України, в якому Міністерством юстиції України за-

реєстрована юридична адреса більше ніж однієї Всеукраїнської дитячої організації. 

 3. Представник панівної групи наземних хребетних в мезозой.  4. А-ля російський ва-

ріант написання назви різновиду бутерброда.  9. Ім'я тваринки, першого офіційного 

талісмана Олімпійських Ігор.  10. Жіноче ім'я. Походить від давньоєврейського сло-

ва, що в перекладі означає мир. За даними Укрдержреєстру за останні роки це ім'я в 

Україні є одним із найпопулярніших. 12. Традиційний танцювальний захід.  15. І 

двоюрідний брат Ахіллеса, і нідерландський футбольний клуб.  16. Узагальнена на-

зва поступальних рухів коня.  19. Нота. 
 

49. Штришок на честь 60-річчя початку космічної ери людства. Текст знаме-

нитої в СРСР пісні "Я верю, друзья" (“14 минут до старта”), яку створили Оскар 

Фельцман, який народився та довгий час жив в Одесі, та "батько" солдата Івана 

Чонкіна Володимир Войнович, редагували безліч разів. А яке слово замінили в 

першоваріанті після зауваження першого українського космонавта Павла Попови-

ча? Відповідь пишіть російською. 

Хоча, на відміну від запитання №22, й один з українських варіантів відповіді 

тут дасть вам повноцінний бал. Адже він відрізняється від російського однією бук-

вою, останньою, і за нашими традиціями механічного оцінювання відповідей таке 

розходження в одну останню літеру тут не карається. 
 

50. На честь десь сторіччя від дня народження цієї непересічної особи (чому 

щойно вжите слово "десь"? Бо там, де народилася ця людина, тоді було не прийня-

то фіксувати дату появи на світ): 

Він зразково успішно правив своєю країною не максимум 5 + 5 = 10 років, як 

це передбачали закони цієї країни, а лише Президентом був аж 33 роки, до своєї 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%BD%D1%96%D1%82


смерті. Бо щоразу після завершення чергового терміну його правління народ "си-

ломіць" не відпускав його з посади правителя, еміра, а потім і Президента. 

Тоді (а це сталося 60 років тому), коли на території в ті часи однієї з найбідні-

ших убогих світових країн віднайшли та почали активно добувати нафту та газ, ця 

людина, яка співчутливо перейнялася проблемами неймовірно багатостраждальних 

мешканців її країни, які жили вкрай тяжко, і яка вочевидь була палким патріотом 

свого народу, вирішила певну частку прибутків віддавати ... простим корінним ме-

шканцям. І це призвело до того, що зараз майже всі так звані локальні корінні меш-

канці є мільйонерами. І вони працюють хіба що від нудьги, і лише на престижних 

державних посадах, наприклад, у поліції, в армії чи на митниці. А всю "чорнову" 

роботу виконують найманці з інших країн. 

Між іншим, репліка щодо щойно згаданої роботи від нудьги. Може, це є й 

життєвим мінусом мешканцям цієї країни. Адже якщо це байдикування проникне 

надто глибоко в переконання особи, то воно може створити їй величезні проблеми 

колись тоді, коли доведеться зіткнутися з труднощами та "засукати рукави". 

Але, далекоглядно передбачивши те, що запаси нафти колись врешті-решт за-

кінчаться, паралельно з цим бізнесом цей керманич, поки були гроші, почав готу-

вати "запасний аеродром". Він вирішив розвивати туристичний бізнес. Він запро-

сив у країну найрозумніших людей у світі: викладачів, архітекторів, інженерів. І 

зараз за інфраструктурою, з хмарочосами, за сервісом цієї країни не може зрівняти-

ся майже ніхто. Він, вирішивши (та успішно втіливши це в реалії) збудувати в пус-

телі місто-сад, перетворив країну в туристичну Мекку. 

Напишіть хоча б найголовнішу (ту, яка найбільше "на слуху") частину довгого 

офіційного імені цієї видатної для свого народу людини. 
 


