
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓  Мудра - ні, геніальна! - реакція  Анатолія Афанась-

єва 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 відпо-

віді намагаюсь озвучити до того, а не після. 

Не заперечую щодо того, що правильною від-

повіддю є слово маїс. Шукатий підраховувати кіль-

кість 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, якийя отримую, ко-

ли "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 від-

повіді. Наприклад, запитання №1 з 23-го конкурсу 

про ніготь середнього пальця. Крім пальців на руці 

побачити варіант з пальцем на нозі - це вищий пі-

лотаж ... " 

"... Сучасні методи навчання ще не зовсім задушили [в мені] святу допитли-

вість, 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 зда-

ється, що навіть здорова хижа тварина втратила б жадобу до їжі, якби 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. 

"...  Щиро дякую за неймовірне задоволення 

та за можливість подальшого розвитку.  

Ви дуже допомагаєте вчитися, особливо – по-

шуку 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. 

"... Хоча всі й ганять 

Сороса, але його предметні 

олімпіади, механізм прове-

дення певною мірою нагаду-

ють "50 слів":  

досить складні та різнома-

нітні  запитання, значний 

проміжок часу 

на виконання, можливість 

користуватися різними дже-

релами інформації ...". 
 

ОлександрТатаринов. 

"... Навіть не думала, 

що так захоплюся пошука-

ми відповідей. Здавалося б, 

уся інформація тепер є в Ін-

тернеті, але ж ЩО саме тре-

ба шукати, підкаже лише 

логіка, вдумливість. Знай-

шовши відповідь, починаєш 

глибше вникати в тему ... . 

... Для сучасних  дітей 

це є неоціненно корисним. 

Адже вони звикли "хапати 

вершки", й зразу ж забува-

ють про те, 

що дізналися. А тут корот-

кочасна пам'ять 

не спрацьовує, бо треба ду-

мати, аналізувати  ... ". 
 

Ольга Рудницька. 



З певних причин на запитання цього 40-го конкурсу "50 слів" буде легше відпо-

відати або нашим постійним багаторічним учасникам конкурсу, або (і) кмітливим. 

Адже майже всі запитання чи їхні ідеї взяті з двадцяти останніх конкурсів "50 слів". 

 

40-й конкурс "50 слів". Перший тур. 
 

1. Виміряйте в сантиметрах заокруглено до цілих довжину краю (периметр, а не 

діаметр!), по якому ніготь Вашого великого пальця стикається зі шкірою. 

Є два нюанси. В цьому запитанні за один з нюансів Ви можете НЕ дорахуватися 

двох балів. А от за другий нюанс зможете отримати один, так би мовити, позаплано-

вий бал. 
 

2. Науковці кажуть, що зараз їх – десь від 5000 до 7000. Серед них є зникаючі та 

мертві. Тут мова – про ... . 
 

3. Кенгуру, горобець, кролик, заєць, коник-цвіркун, часто – агуті, тушканчик, 

жаба, блоха, сарана та багато інших тварин пересуваються ... . 
 

4. Прилад (увага: прилад, а не архітектурна деталь будівлі!), який є одним із 

найбільших “психологічних” ворогів власників казино, і тому його в таких закладах 

категорично немає. 
 

5. Ви їдете містом у рейсовому автобусі порівняно довго, хай–півгодини. Щоб 

"не ловити ґав", Ви рахуєте зустрічні автобуси цього маршруту. Їх зустрілося 5 

штук. Який приблизний інтервал руху автобусів цього маршруту у хвилинах? 
 

6.Лінія футбольних воріт на схемах праворуч зображена двома паралельними 

горизонтальними лініями. Напрям руху м'яча вказаний стрілочками, тож - увага! - 

умовне поле знаходиться, так би мовити, внизу. 

Напишіть індекс (а; б; в; ...) того моменту, ко-

ли згідно з сучасними футбольними правиламивже 

зараховується гол. 
 

7. Напишіть якесь із двох слів (і те, й те – різні, але однокореневі слова, які бу-

дуть оцінюватися однаково, одним балом. За дві ці відповіді – також 1 бал): 

або хибну звичку, хворобливу пристрасть, про яку йдеться відразу в 

кох  прислів'ях, які завершуються словами: "... а проспиться - то свині боїться" (не 

раз ми, використовуючи народну мудрість та часто знаючи лише її початкову части-

ну, й гадки не маємо, що життя її "обчухрало"); 

або назву відповідної повісті Панаса Рудченка на цю тему (увага! Нагадуємо: у 

відповіді лапки не ставте!). 
 

8.. Завершіть анекдот: 

– Що ти вмієш робити? 

– Свистіти. 

– А ще? 

– Не свистіти. 

– А драбину можеш зробити? 

а) б) в) г) д) 



– Можу. Але для цього треба довго ... . 
 

9. Якщо ти не займаєшся цим один день, то ще не страшно. Якщо два – ти сам 

це вже відчуваєш. А якщо три, то це бачить ... . 

Ці слова могли б підійти до безлічі професій, і замість трьох крапок можна пос-

тавити багато варіантів відповідей. 

А щоб уникнути багатоваріантності, вставте замість крапок те, що мав на увазі 

послідовник легендарного Павла Вірського. 
 

10. Одні з найкращих у світі Бостонський, Гарвардський та Йєльський універ-

ситети знаходяться в ... Англії. Замість крапок вставте таке слово, щоб утворилося 

правильне твердження. Попереджаємо: слово НЕ буде вважатися неправильною від-

повіддю. 
 

11.Чи зав'яжеться вузол (якщо так, то який конкрет-

но: простий; шкотовий; булінь; "вісімка"; морський; Аба-

лаківський; "бабський", ...), якщо акуратно потягти за по-

значені стрілочками кінці ось такої умовно зображеної 

однієї цілої мотузки? 
 

12.Англійський поет Альфред Теннісон відомий, зокрема, фразою зі своєї пое-

ми, фразою, яку можна почути в радянському кінофільмі "Два капітани", яку можна 

знайти на пам’ятному хресті з червоного дерева на одному з пагорбів Антарктики в 

пам’ять про загиблих членів експедиції, і яку можна було прочитати на одній зі стін 

Олімпійського селища в Лондоні. Напишіть останнє слово цієї відомої фрази. 
 

13. Який орган практично кожної людини завширшки близько 3 см має довжи-

ну 25–30 см? 
 

14. Тренуємося в написанні та в розумінні законів. 

Колись в умови проведення конкурсів "50 слів" входив такий невдалий абзац: 

"При однакових результатах перевага надаватиметься спочатку – тому індиві-

дуальному учаснику, хто молодший, а при однакових цих показниках  – тому, хто 

витратив менше днів на відшукання та на написання відповідей". 

Скільки разів за всі роки ми застосовували підпункт: "...хто витратив менше 

днів..."? 

Пропонуємо мислити, а не бездумно "копирсатися" в джерелах інформації. 
 

15.Наукова однослівна назва зовнішнього шару найбільшого людського органу, 

який у свою чергу складається з декількох шарів, один із яких – мертвий. 
 

16. Нарисуйте мінімум одну астрономічну нісенітницю, яка була на прапорах 

деяких мусульманських країн, і яка деінде є й зараз. 

На якість рисунка/малюнка практично не звертатимемо увагу. Нам головне – чи 

правильно ви зрозуміли, про яку невідповідність ідеться. 
 

17. (а, може, й ).  Що повинно бути найкраще розвинутим у брехуна? 

Попереджаємо: та тривіальна версія, яка виникла у Вас першою, мабуть, буде 

неправильною. 



 

18.Термін, який широко застосовується в юридичному діловодстві, та який пер-

вісно означав іноді - "шматок дерева", іноді - "книга". 
 

19.Один із найвідоміших споживачу полімерів, який розроблений в лабораторії 

високомолекулярних сполук Академії наук СРСР. 

Підказка: відповідь зчитується з деяких слів запитання. 
 

20.Розгадати однослівний ребус: 
 

21.Беручи за основу одну з назв чо-

тирьох сторін світу, напишіть ПРИК-

МЕТНИКОМ загальну назву стіни бу-

динку, зі сторони якої утворюються як 

правило найбільші бурульки. 
 

22.Схід Аргентини і схід Китаю; 

Гайана і центр Індонезії; Парагвай і о. Тайвань; захід Перу і Малайзія; схід Бразилії і 

Каролінські острови; Україна і острів Пасхи – розглядаючи ці шість пар географіч-

них об'єктів у певному ракурсі з точки зору слова з анаграмою адиинопт, напишіть, 

яка кількість цих пар перерахована тут зовсім неправомірно. 
 

23.Хоча ВОНИ складають аж половину від усіх, але за деякими приблизними 

сумними оцінками, можливо, штучно підігнаними під краще запам'ятовування: ВО-

НИ виконують дві третини всієї роботи, отримують одну десяту всього прибутку, а в 

ЇХНІХ руках перебуває лише одна сота загального багатства всього людства. ВОНИ – 

це ... . 
 

24.Чорна смородина. В російській мові до "тандему" таких слів "не підкопаєш-

ся". А от щодо української мови ... 

Напишіть назву цієї ягоди побутово, не науково, і більш вдало, без певних тав-

тологічних нюансів. Окрім того, спробуйте уникнути діалектизмів. 
 

25. За видобутком цього продукту Україна входить до лідерів найбільших ви-

робників у світі. А якщо це перерахувати на кожного мешканця країни, то ми взагалі 

можемо претендувати на безсумнівне світове лідерство. 

Цей продукт згадується навіть у Біблії.Мова – про ... . 

В тему: в один із літніх днів в Україні відзначається відповідне національне 

професійне свято, яке, до речі, на відміну від більшості інших професійних свят, "не 

вибуває з числа", тобто не прив'язується до, скажімо, певної неділі певного місяця. 

Принагідно: які українські області є лідерами в цьому? До сучасних жахів це 

була Донецька. За нею йшли Миколаївська та Житомирська. 
 


