
40-й конкурс "50 слів". Другий тур. 

26.Вирахуйте в цьому реченні так званий "коефіцієнт корисної дії" літери "о" (тоб-

то визначте частоту, з якою вона зустрічається), в відсотках заокруглено до цілих (ра-

хуйте все те, що стоїть МІЖ двома жирними крапками). 
При підрахунку рахуйте/врахуйте (та прирівняйте до літер) і так звані пробіли між 

словами, і кожний із розділових знаків, і лапки. 
 

27. Остання назва готелю, який в часи введення поняття "хмарочос" повноправно 

вважався першим так званим хмарочосом в Україні. 

І знову вкотре нагадуємо: згідно умов конкурсу в відповіді не ставте лапки! 
 

28. З "подачі" Артура КонанДойла вкоренилося неправильне трактування методу 

розкриття таких злочинів. Адже відтворення загальної картини подій по деталях, пере-

хід від часткового до загального краще назвати ... . 
 

29. З точки зору спільності лексичного складу з українською мовою на другому мі-

сці є польська (70% спільної лексики), на третьому – словацька (68%), потім – російська 

мова (62%). А яка мова є лексично найближчою нам, українцям? 
 

30. Деякі таксисти, приміром, у США, встановлюють у себе в машині мішок, який 

швидко надувається, подібний до тих, які застосовуються для пом'якшення ударів при 

зіткненнях. Але спрацьовує він не від удару, а від натискання кнопки водієм. Це той ро-

бить, щоб уберегти себе від ... . 
 

31. Астарта; Афродіта; Венера; Іштар; Лада;Ошун; Раті; Сьєфн; Фрейя (інші інтер-

претації - Фрізза, Фрігга);Хатор (Хатхор) ... . Згідно з думкою багатьох дослідників сло-

в'янської міфології яке з цих імен не вписується в цей логічний ряд? 
 

32. Віск; каучук; смола хвойних дерев; тютюн – ці речовини в різних країнах були 

попередниками її, так званого харчового продукту, на яку 5 червня 1869 року був вида-

ний патент. Непомірне її використання негативне, бо, скажімо, за деякими даними вона 

провокує гастрит. Йдеться про... (відповідь пишіть розмовною мовою).До речі: завдяки 

їй в 1911 році екіпаж одного літака з Великобританії запобіг аварії. 
 

33. Нарисуйте шестиланкову замкнену ламану, яка має 9 точок самоперетину. 
 

34. Автор цього запитання з 1957 по 1967 роки постійно навчався в одній середній 

загальноосвітній школі Київської області (влаштували його туди "по-блату". Бо його ба-

тьки були вчителями цієї школи). Але в атестаті про отримання середньої освіти в ряд-

ках "Українська мова" та "Українська література" в нього (і в усіх його "одношкільни-

ків") стояли ... прочерки. Чому? 

Для орієнтування: це – зовсім не тому, що тодішні освітянські закони почали до-

зволяти вирішувати батькам та самим учням, які мови вивчати чи не вивчати в тих чи в 

інших школах. 

Між іншим, в Україні тих часів (і не лише в Україні) був ще певний відсоток таких 

шкіл (не окремих учнів чи невеликих груп учнів, а шкіл!). 



А щоб Ваша відповідь була більш стислою, сформулюємо запитання по-іншому: в 

цій школі в переважній більшості вчилися діти з сімей ... . 
 

35.Схематично відтворивши цей так званий японський рисунок,напишіть слово, 

яке "вималюється".  

Для тих, хто ще 

"не потоваришував" з 

японськими кросвор-

дами, підказка: примі-

ром, у середньому ряд-

ку (в рядку, де немає 

жодної цифри) немає 

жодної зафарбованої 

клітинки. А от у двох 

стовпчиках з цифрами 

"6" та "5", написаними 

одна під одною, будуть 

зафарбованими майже 

всі клітинки (крім 

двох). 
 

36. Сузір'я, в якому 

Сонце перебуває (для землян) найдовше: аж 1,5 місяці. 
 

37. То чому перший млинець – кóмом? Зверніть увагу: в запитанні лапок немає. 

Тож пропонуємо написати відповідь НЕ з міркувань літератури, спорту, політики, ко-

хання, а написавши першим словом відповіді фізичну величину. 
 

38. ЦЕ робить і більшість теплокровних, зокрема ссавці, і, як вважають, деякі холо-

днокровні істоти, навіть кажуть, що риби. ЦЕ, поновлюючи повітря в легенях, допома-

гає нам зняти психологічне навантаження, втому. Існує багато гіпотез щодо причин, які 

призводять до ЦЬОГО, але жодна з них остаточно не доведена. То що робить ця біль-

шість?  
 

39. Колір пір'я у солов'я, виходячи з походження слова "соловей" (тобто напишіть 

назву відповідного кольору, який існував у давніх слов'ян). 
 

40. Прізвище того, хто першим уклав драконівські закони. 
 

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

сторінках “2017. Весна” з сайту ВДГО “Гармонійний розвиток”). 

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

те  нам ці відповіді!), 

б) порахуйте і напишіть, скільки слів із цих відповідей Є відповідями до запитань 

попереднього 39-го конкурсу. При цьому рахуйте не однакові шифрування слів тут і 

там, а однакові слова-відповіді. 
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Зважаючи на те, що при виконанні цього завдання вам треба буде "перелопатити" 

дуже велику кількість інформації, оцінювання його буде таким: навіть помилка на 

одиницюдає учаснику 1 бал. А от бездоганне виконання – це 1,5 бали. 
 

По горизонталі: 6. 

Багатогодинна безперервна 

передача по телебаченню за 

участю багатьох людей з 

метою залучення уваги до 

певної проблеми, чи збору 

коштів, чи пропаганди чо-

гось.8. Нота.10. Півень по-

старослов'янському. 11. Бі-

лоруська автомобілебудів-

на компанія. 12. Абревіату-

ра радянської школи соціа-

льно-трудового виховання 

імені Достоєвського, утво-

реної в 1920 році. 13. Дитинчата.14. Прозивна назва великої групи салонів фізіотера-

пії.16.Баритон, один із найвідоміших естрадних і оперних співаків СРСР другої полови-

ни ХХ-го століття, народний артист СРСР, лауреат двох Сталінських і Державної премії 

СРСР. 17.Наука про способи переконання та впливу на аудиторію з урахуванням її осо-

бливостей. 19. Дрібні тверді частинки в повітрі, які осідають під дією власної ваги, але 

деякий час можуть перебувати в повітрі у зваженому стані.  21. Довга горизонтальна 

жердина в паркані. 22. Форма рельєфу. 23. Пристосування для захисту кінських копит 

від зношування. 24. Велика прісноводна риба. 25.  Альфа сузір'я Лебедя.27.Вид локаль-

ного змертвіння тканин органа.28.Традиційна українська абревіатура космічного відом-

ства США. 

По вертикалі: 1.Обласний центр України. 2. Конкурентна форма розміщення за-

мовлення на закупівлю товарів, надання послуг, виконання робіт тощо.3. Видатний іс-

ламський діяч, до речі – єдиний, чиє ім'я вкарбоване в Коран. 4. Квітка, рослина з силь-

ним ароматним запахом.Важлива лікарська рослина. 5.Родичка бджоли. 6. Невелика му-

зична п'єса, що виконується як урочисте привітання під час вшанування, вручення наго-

род і таке інше.7. Континент Землі.9. Країна на Близькому сході.11. Частина суходолу, 

що врізається в море, озеро, річку. 14. Рід однолітніх рослин. Це одна з найдавніших те-

хнічних культур людства. Використовується багато де: вироблення тканин, олії, цінних 

паперів, в народній медицині, а також – як складник наркотиків.  18.Високий рівень об-

дарованості.19.Державний стандарт, що визначає цінність сплаву, з якого виготовлено 

вироби з дорогоцінних металів.20.  Цілком зрілі яйця риб та деяких інших водних тва-

рин.22. Рід листопадних дерев.Один з його видів (білоцвітий) занесений до Червоної 

книги України.26.Єгипетський бог Сонця. 
 

42.Природно-історична тверда органо-мінеральна не біологічна, так би мовити, субс-

танція, в 1 грамі якої за різними даними живе десь від мільйона до мільярдів живих істот. 
 

43. Скільки років було біблійному Аврааму, коли він став батьком Ісаака? 
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44.☺. Учені довели, що найоб'єктивніший тест на визначення темпераменту – це 

жовте світло … . 
 

45.Вставте замість крапок пропущене слово з трішки перефразованого афоризму 

французького письменника, поета, мислителя, мораліста (поки що не називаємо автора): 

"Найцінніше те, що ми зрозуміли не з ..., а завдяки їм, тобто завдяки роздумам, на які 

вони нас наштовхують". 

На цьому наголосив автор у своїй найвідомішій книзі, виданій 222 роки тому. 
 

46.Сонячний липневий день. Автор запитання проїздить дорогою, з обох боків якої 

– величезне поле, і спостерігає: одна частина поля – яскраво-жовта, хоч очі примружуй, 

а інша – насичено-зелена. Яка сільськогосподарська культура так красиво буяла на цьо-

му полі? 
 

47.☺. Один данський актор-комік багато років, доти, доки, як не дивно, але все ж 

переміг на чергових виборах, балотувався до парламенту своєї країни з жартівливою 

програмою. Він обіцяв виборцям розпорядок свого дня (а, може, й не лише свого. Дос-

теменно не знаємо) за схемою 8-8-8, тобто 8 годин – вільний час, 8 – на відпочинок, та 

інші вісім – на ... . 

Замість крапок вставте потрібне слово з його програми. 

До речі, це з ним було колись, декілька десятиліть тому. Зрозуміло, що зараз у де-

путатів, принаймні в Україні, життєві акценти змістилися. Тож зараз вони не відпочи-

вають, не мають  вільного часу і не ..., бо весь час думають про те, де б ще трішки урва-

ти грошей. 
 

48.Одним із елементів дизайну на реверсі цих семи видів сучасних купюр, до речі, 

кожний їхній вид – іншого розміру, зображені зокрема і всілякі мости як символ скоро-

чення відстаней та зручності контактів між країнами. Мова тут – про грошову одиницю, 

яка називається ... . 
 

49.Складник організму людини, який на розтяг міцніший за метали свинець, цинк, 

алюміній, платину, мідь, і поступається лише залізу, бронзі, сталі. 
 

50.Щоб ускладнити пошук Інтернет-відповіді "в лоб", ми без дозволу автора (. 

Він ... помер 107 років тому), по-перше, в чотирьох початкових рядках всі слова крім 

одного написали з маленької літери, по-друге, в кожному слові зробили перестановку 

букв, і, по-третє, анаграми ще й попереставляли місцями: 

ааїнкрУенещавелмр, 

аелвеимртежмо: 

аімсаеділч,ви її,  

еимрст до вдееет! 

Напишіть прізвище автора цього одного з найяскравіших його творів. 

До речі, в Києві є пам'ятник цій людині. 
 


