43-й конкурс "50 слів".

Перший тур.

1. 6
Львівська – Волинська, Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська
Рівненська – Волинська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Житомирська;
Тернопільська - Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Рівненська;
Хмельницька - Чернівецька, Тернопільська, Рівненська, Житомирська, Вінницька;
Київська - Житомирська, Вінницька, Черкаська, Полтавська, Чернігівська;
Харківська – Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська;
2. Зміст

3. Чорний
У світі існує всього чотири загальноприйнятих кольори
для паспортів – червоний, зелений, синій, чорний і їх
відтінки.
Колір паспорта в конкретній країні визначають географічні, політичні, релігійні та історичні
особливості.
У країнах Євросоюзу паспорти з бордовими обкладинками. Тому держави, зацікавлені у вступі
в Євросоюз, наприклад Туреччина, вибирають такий же колір для документів (в Туреччині
раніше були зелені обкладинки). У Росії та Китаї теж червоні паспорти – через комуністичне
минуле країн.
Жителі країн Карибського регіону отримують документи з синіми обкладинками. Вважається,
що синій колір – це символ Нового Світу, Північної і Південної Америки, Океанії.
Зелені обкладинки паспортів – у громадян ісламських держав. Зелена символіка відіграє
важливу роль в ісламській релігії, тому що зелений був улюбленим кольором пророка
Мухаммеда.
Володарями чорних паспортів є громадяни Ботсвани, Замбії і Нової Зеландії. Чорні
обкладинки дуже практичні, менше брудняться і виглядають презентабельно.
Деякі країни вибирають колір відповідно до кольору прапора або щоб підкреслити
національну ідентичність. Так, в Швейцарії використовують яскраво-червоні обкладинки під
колір прапора. А на Україні сині – ймовірно, не тільки через кольори прапора, а й для
протиставлення червоним паспортами СРСР.

У США перші паспорти були червоного кольору, потім обкладинки ставали зеленими,
чорними і, нарешті, в 1970-і роки зупинилися на синьому кольорі.

4.
Одна з них – в залежності від графічного написання цифри 9, яка
змінить цифру 8 у нумерації року.
5. Тритикале (тритікале)
Це озима або яра злакова рослина, штучно створена селекціонерами схрещуваннямжита з
пшеницею. Вирощується як продовольча і зернофуражна культура.
Назва рослини Triticale, Triticosecale походить від латинських назв пшениці
(Triticum L.) та жита (Secale L.).
Тритикале по ряду ключових ознак (урожайність, харчова цінність) воно
перевищує обидві батьківські рослини, а по стійкості до несприятливих
погодних умов та ураженню хворобами перевищує пшеницю та не
поступається житу.
Перший гібрид тритикале
був отриманий вченимселекціонером Писарєвим
в 1941 році. Гібрид був
отриманий
від
схрещування
пшениці
озимої з озимим житом. На
базі цього гібрида були
виведені всі інші види та
сорти тритикале.
Зерна пшениці

жита

тритікале

6. 2
Козелок (лат. Tragus, від грецького tragos-коза) - частина
вуха - невеликий хрящової виступ на зовнішньому вусі, в
передній частині вушної раковини у людини та інших
ссавців. Також виділяється парний йому орган протівокозелок (anti-tragus) розташований навпроти від
козелка, через вушний прохід, над мочкою вуха.
7. зупинки
читаємо ПДР:20.9 Сигналом зупинки поїзда (локомотива, дрезини) є круговий рух руки (у
світлу пору — із шматком яскравої тканини або будь-яким добре помітним предметом, у темну
пору доби і в умовах недостатньої видимості — з факелом або ліхтарем). Сигналом загальної

тривоги
є
серії
звукових
сигналів
транспортного засобу, що складаються з
одного довгого і трьох коротких сигналів.
8. язик
Язи́к (лат. lingua) — орган живих
розміщений у ротовій порожнині.

істот,

М’язи язика
(musculi
linguae) парні, їх поділяють на дві групи: власні м’язи язика і
скелетні м’язи язика.
Власні м’язи язика починаються і прикріплюються в товщі язика при скороченні вони
змінюють форму язика. До власних м’язів язика належать: верхній і нижній поздовжній м’язи,
поперечний м’яз язика, вертикальний м’яз язика. Їх м’язові пучки переплітаються між собою,
а також зі скелетними м’язами язика. Сполучнотканинна перегородка язика (septum linguae),
що розташована вертикально по серединній площині, відокремлює м’язи правої і лівої
половин язика. Верхній край перегородки не доходить до рівня слизової оболонки спинки
язика і збігається з серединною борозною язика.
9. Volvo (Вольво)
Назва марки авто, яка походить від латинського "кручуся", "обертаюся", "кочуся".
Слово «Volvo» походить з латинської мови і спочатку було гаслом
материнської компанії - знаменитої SKF. Дослівно назву можна перекласти
як «Кручуся» або «Обертаюся» (лат. Volv - кручення), але з часом
сформувався варіант «кочуся».
10. Біблія
Розрізняють декілька груп фразеологізмів за походженням. Одна з них біблійного походження: око за око, наріжний камінь, Содом і Гоморра, альфа й омега, у поті
чола, друге пришестя, голос
волаючого в пустелі, земля
обітована, камінь спотикання,
вавилонська вежа, вавилонське
стовпотворіння тощо
11. ноги
12. Навруз
Міжнародний день Навруз (офіційними мовами ООН (англ. Nowruz Day; фр. Journée
internationale du Novruz; ісп.Día Internacional del Novruz; рос. Международный день Навруз)
– Міжнародний день ООН, встановлений резолюцією A/RES/64/253 Генеральної Асамблеї ООН 23
лютого 2010 року, який відзначається щорічно 21 березня.
Українці святкують це свято з прадавніх часів, яке має назву Масниця.Це свято з'явилося з тих
давніх
часів,
коли
на
півдні
України
проживали
іраномовні
племена кімерійців, скіфів, сармат та аланів (з 9 ст. до н. е. — 3 ст. н. е.). Після хрещения
Київської Русі в результаті зусиль православної церкви свято було прив'язане до
православного календаря і перестало святкуватися в день весняного рівнодення.
На теренах України це свято весни і землеробства від часу прийняття традиційно шанується та
відзначається кримцями. Крім того воно відзначається курдами, азербайджанцями та
представниками інших народів світу. Кожен з народів відзначає це свято по-іншому.

13. 21(див. рис. праворуч)
14. Унісекс, юнісекс

5
7
Стиль «унісекс» (англ. unisex;
також «юнісекс»)
з'явився
в
результаті зміни чоловічої і жіночої ролі в суспільстві. Він
визначає зовнішній вигляд людини, включаючи одяг (штани,
джинси,
шорти),
взуття
(уггі,
кросівки, кеди, мокасини), зачіску, макіяж і парфум. Головна риса всіх речей цього стилю —
це повна відсутність ознак, що вказують на статеву приналежність їх власника.
Слід зазначити, що, через анатомічні відмінності між чоловіком і жінкою, щільно прилеглий
одяг (труси, рукавички, джинси, штани, сорочки, піджаки), як правило, мають різний розкрій
(співвідношення частин) для «чоловічого» і «жіночого» варіантів, незважаючи на зовнішню
схожість. Однак верхній (куртки, шапки), просторий (шорти, халати, спецівки) і обтягуючий
(футболки, водолазки) той же самий одяг часто може бути використаний як чоловіками, так і
жінками.
Унісекс буває: класичний, вуличний, протестний, глобалістський, мілітарі. Перший масовий
«безстатевий» одяг — джинси.
Стиль унісекс став розвиватися на заході в 1960-ті роки, коли джинси перестали бути одягом
робітників, ковбоїв і непокірної молоді. Тренд дуже швидко увійшов в моду під заголовком
«для нього і для неї».
15. Рейк'я́вік
Рейк'я́вік (ісл. Reykjavík) —
столиця
та
головне
місто Ісландії, з населенням понад 120 тисяч жителів (з
передмістями понад 200 тисяч), що становить половину
населення всього острова.
У перекладі "Рейк'явік" - це "димна бухта". Диму тут,
правда, не так вже й багато, зате туман трапляється. Він
накриває місто щільним ковдрою, під яким місцеві жителі
і заїжджі туристи почувають себе, як той їжачок з
знаменитого мультика.
16. Кажани, лиликовиді, вертунець, ночовид, …
Кажани́, або лиликови́ді (Microchiroptera) — підряд ссавців з ряду лиликоподібних,
рукокрилих (Vespertilioniformes, або Chiroptera). Кажани є
сестринською
групою
до підряду криланів —
фруктоїдних
рукокрилих (типовий представник — летюча лисиця). У спеціальній
літературі кажанів нерідко позначають як Microchiroptera (на відміну
від крилановидих — Macrochiroptera).
Наука,
що
вивчає
кажанів — хіроптерологія.

або

У словнику Бориса Грінченка знаходимо такі назви рукокрилих, як
«вертунець», «миш-пергач», «ночовид», «лелик = лилик», «кажанок»,
«кожан», «ночниця = нічниця» та численні приклади вживання цих
назв (наприклад, «людей не чуть, через базар кажан костокрилий перелетить» [Шевченко]).


Найбільша міська колонія кажанів спостерігається у американському місті Остін,
штат Техас.

Військовослужбовці перуанської армії впіймали велетенського кажана, який лякав усю
округу і кілька разів «нападав» на людей. Дехто пов'язує з перуанською «чупакаброю»
почастішали випадки нападів на свійських тварин. Учені пояснили, що кажан належить до
найбільшого виду групи «летючих лисиць». Розмах його крил перевищує 2 метри.


2011 та 2012 рік оголошені ООН «Міжнародним роком кажанів»

17. Міль, метелик-огневка
Назва «міль» походить від прасл. * molь, яке, за однією версією, є похідним від *
melti «молоти» (тоді етимологічне значення слова — «дробляща (шкідлива) комаха»), за
іншою, пов'язано з дав.-гр. μῆλον «дрібну худобу», ірл. míl «тварина» (з етимологічним
значенням «дрібна тварина»)
Науці відомо 14 видів молей. В наших квартирах живуть меблева, платтяна (кімнатна,
одягова), шубна, килимова і войлочна молі. Їх личинки і пошкоджують наші улюблені речі,
котрі доречі, коштують немало. Зовні метеликів різних видів молей розрізнити дуже важко.
Але якщо уважно до них придивитися, то можна виявити деякі характерні ознаки. Наприклад,
крила платтяної і меблевої молей не мають крапок і плям. Ще є кухонна (амбарна, харчова). А
у городі шкідники – зернова, капустяна, житня, яблунева та інші види молі.
У 1925 році в Австралії була завезена аргентинська
кактусова метелик-огневка (Cactoblastis cactorum). Спочатку
її популяцію збільшили в лабораторії, а рік по тому личинки
молі «десантували» на поля, зарослі опунцією. Що тут
почалося: історія навряд чи пригадає такий бенкет! Їжі у
гусениць було стільки, скільки і уві сні не присниться. А
через кілька місяців льотчики, які проводили обліт
плантацій опунції, із задоволенням виявили, що в яскравозеленому килимі кактусів почали з'являтися невеликі
залисини. Але навіть при такому масовому поїданні опунції активна фаза війни тривала, як
мінімум, до 1937 року.
А роком раніше вдячні австралійські фермери поставили спеціальний пам'ятник личинкам, що
врятували Австралію. На жаль, самої комахи на монументі немає. Мабуть, при створенні
пам'ятника, не змогли прийти до згоди, кого на ньому помістити - метелика або його личинку,
яка, власне, і зжерла кактуси ... Пам’ятник знаходиться в долині річки Дарлінг. Сьогодні між
опунцією і кактусовій міллю встановилася біологічна рівновагу ...
Ще про пам'ятники комахам. Три з них встановлені бджолам. Два в Японії, один - в Польщі.
Один - комару, встановлений на Алясці. США, як завжди, зоригінальничали: там є пам'ятник
вредителю, бавовняному довгоносика, який з'їв і не поперхнувся весь врожай бавовни,
змусивши фермерів змінити «спеціалізацію» - перейти на арахіс, який допоміг швидко
розбагатіти .
У 2005 році в Лондоні увічнили жука-світлячка, підкреслюючи його заслугу в ... Першій
світовій війні. Мовляв, британські військові, сидячи в окопах, читали карти при світлі жуківсвітлячків.
Але переплюнули всіх ми, українці. У Дніпрі з'явився пам'ятник, який не подолати ніяким
мідним купоросом: хоч завтра йди і вклоняйся ... колорадському жуку, розфарбованому в
природні смужки. Правда, садівники вже робили декілька спроб згорнути шкідливому
«американцеві» голову. Хоч охоронця виставляй ...

18. відповідь
Від П О в І доь
19. 95-й квартал
ВАТ «Сту́дія Кварта́л-95» — творче об'єднання, що займається виробництвом шоу-проектів і
розважальних програм російською та українською мовою. Студію засновано 2003 року на базі
команди КВН «95-й квартал».[1]
1997 — заснування команди КВН «95-й
квартал» у Кривому Розі

1999—2000 — команда двічі удостоєна
нагороди «Ківін у світлому».

2001 — перемога у Вищій українській
лізі КВК.

2003 — закінчення кар'єри в КВК та
початок власної.


У 2003 році учасники команди КВН «95
Квартал» створили компанію студія «Квартал
95». Їх метою було виробництво і популяризація власних телепроектів і розважальних шоу.
Студія створила
наступні проекти:
«Неділя з
Кварталом»,

«Легенда»,

«МАЙDАН'S
»,

«Ранкова
пошта»,


«Попелюшка
для Баскова»,

«Смачна
ліга»

«Розсміши
коміка».

«Вечірній
Київ».

«Ліга сміху».


Студія розвиває
виробництво
анімації,
створивши
компанію «95
Animation Studio».
Серед проектів
студії:


Русь»

«Казкова



«Мультибарбара».
Сватики

Жужа

Шмепа — донька
нардепа


Телесеріали]


Свати,



Байки

Мітяя,
Чудо,
Небесні родичі,

Шукаю
жінку з дитиною,

Між нами
дівчатами,

Слуга
народу,




Родичі,
Повнометражні
фільми


Кохання у
великому
місті (Росія)

Кохання у
великому місті2 (Росія)



Кохання у
великому місті3 (Росія)

Службовий
роман. Наш
час (Росія)

Я буду
поруч (Росія)



Ржевський проти
Наполеона (Росія)

8 перших
побачень (Росія)

8 нових
побачень (Росія)

8 кращих
побачень (Росія)

20. Спускатися, падати
Будь більш чемним з людьми, яких зустрічаєш, піднімаючись вгору, - ти ще зустрінешся з
ними, коли будеш спускатися » У.Мізнер
21. Сонце (сонечко) та місяць
Це гімнастична вправа на перекладині –
обертання тіла на руках
22. Танець
Всегда и у всех народов танец был
олицетворением гармонии движения,
выражением духа в жесте и в образе —
в наше же время его сменили имитации
полового акта, движения, почерпнутые
у
дикарей
Африки:
сегодня
«современный танец» — падучая!».
23. Бориспіль
Аеропорт знаходиться за 4 км від міжнародного автошляху М03.
Автобусне сполучення з Києвом здійснюється за маршрутами:
№ 322 (Sky Bus) — з Південного вокзалу залізничної станції Київ-Пасажирський із
зупинками на Центральному автовокзалі та станції метро «Харківська».
№ 323 — з АС «Видубичі».
Також виконують міжміські рейси (із заходом на Центральний автовокзал)
компанії «Гюнсел», «Автолюкс», «Укрбус». Із Києва до аеропорту також дешево дістатися
автобусами через місто Бориспіль (№ 316 Станція метро «Лівобережна» — місто Бориспіль,
№ 317 Станція метро «Харківська» — місто Бориспіль, № 318 Станція
метро «Бориспільська» — місто Бориспіль), пересівши потім на місцевий автобус № 2 (вул.
Каховська — аеропорт).
23 гривні - маршрутка № 316 від станції «Лівобережна» до зупинки Ленінградська в Борисполі
чи № 317 від метро Харківська до 35-го км + автобус № 2
50 гривень - автобус від станції Харківська«»
80 гривень – від Південного з/д вокзала до аеропорта «SkyBus»
32-112 гривень – автобуси на сайті (з різних точок Києва та різні автобуси)
140-150 гривень – шатл-таксі (мінівен) на замовлення
250-500 гривень - таксі
1000 євро – на вертольоті (аеротаксі) – лише до 2014 року було
А це – джерело 2007 року))):

24. комедію
По обидва боки центрального портика, у верхній частині балконного
ярусу напівколом розміщені в нішах бюсти О.Грибоєдова, О.Пушкіна,
М.Гоголя, М.Глинки, які представляють різні види мистецтва: драму,
поезію, комедію та музику.
25. Унісекс
5. Пангея
6. Соняшник
8. Швеція
10. Алєксандрія
14. Бурідан
17. Нашатир
18. Волосся
19. Велосипед
20. Шаргей
21. Колонада

22. Антарктида
23. Едсон
25. Лавочки
27. Голова
28. Мільярд
29. Акбар
31. Свобода
33. Слюсар
34. Тимур
35. Зеленка

36.
Комета
40. Мораль
43. Ваєнга
46. Язик
48. Чаплін
50. Самарій

Рєва Анна Олександрівна
01.04.2017 – 20.04.2017
26. 105 мм
Хоча на фото здається, ніби 104…
Папір «КомфортЛюкс78»
27. мат
Догмат - основні положення, що їх слід сприймати як незаперечну істину при будь-яких обставинах.
Зазвичай поняття догмат стосується царини релігії, релігійного вчення. Подібно до аксіоми в
математиці, і постулату у фізиці догмат не можна довести, а, отже, слід сприймати його як основу у
віровченні конкретної релігії. Свідомий відхід від догмату (повне неприйняття або інше трактування)
називають єрессю, — саме вона часто призводить до релігійних конфліктів.
Матвій або Матей — українська версія чоловічого імені біблійного давньоєврейського походження
(івр.מתתיהו, Matithyāhū, Matithyāh), грец. Ματθαῖος — дар Ягве (Бога) (буквально: людина Ягве,
дарований Ягве). Старі форми імені: Матій, Матяш.
Зменшувальні форми імені: Матвійко, Матвієнько, Матвієчко,
Матвійчик, Матвійцьо, Матюха, Матюша, Мацько, Матя.
28. нафти
Сау́дівська
Ара́вія,
офіційна
назва Королі́вство
Сау́дівська
Ара́вія (Аль-Мамляка аль-Арабія ас-Саудія) — найбільша за площею
(близько 2 150 000 км2) арабська держава Передньої Азії.

Саудівську Аравію іноді називають «Країною Двох Святих Мечетей», маючи на увазі Мечеть АльХарам (у Мецці) та Аль-Масджід Аль-Набауї (в Медіні), два найсвятіші місця в Ісламі.
Саудівська Аравія є другим у світі виробником і першим експортером нафти, а також контролює другі
у світі за об'ємами запаси нафти. Нафтовидобувна галузь промисловості займає понад 75 % бюджетного
доходу країни, 45 % ВВП, та 90 % доходів від експорту.
29. Аксель
Це найскладніший стрибок для виконання і найпростіший для впізнання. Перейшовши з заднього ходу
в дугу вперед-назовні, фігурист сильно сідає - і виходить найефектніший стрибок з фігурного катання.
Британець Роберт Казінс крім золотої олімпійської медалі Олімпіади 1980 року має і сертифікат Книги
рекордів Гіннесса. На змаганнях в
Лондоні через три роки після своєї
олімпійської перемоги він зробив
унікальний стрибок. У звичайному
по техніці Аксель він пролетів
неймовірне відстань - 5,81 метра.
Такі «стрибки в довжину» більше не вдавалися нікому з фігуристів. Хоча, можливо, просто ніхто не
ставив за мету перевершити досягнення Казинса.
30. виробника
31. рядків у газеті
«Песня журналистов» (1960)
Муз.: В.Мурадели Сл.: А.Левиков
Трое суток шагать,
Трое суток не спать
Ради нескольких строчек в газете.
32. ні
Не виграв, бо занадто багато таких «щасливчиків»)))
Звичайнісінька математика:
Х + (100 – х + 17) – 18= Х + 100 – Х + 17 – 18 = 99.
Моїм учням подобаються схожі фокуси. Сподіваюся, це вбереже їх у дорослому житті від надсилання
листів для виграшу.)))
33. Пасхи
Прапор Острова Пасхи являє собою біле полотнище, на якому зображена традиційна нагрудна
прикраса реїміро(рап. reimiro) червоного кольору у вигляді місяця з трьома поглибленнями. На кінцях
— дві людські особи з очима, спрямованими в небо. Реїміро символізує родинні зв'язки та авторитет.
Так само вважається, що червоне зображення також символізує човен. Крім того, місяць з реїміро
віддалено нагадує контури самого острова.
Був прийнятий 2 травня 2006 року.
Острів Пасхи (ісп. Isla de Pascua) — вулканічний острів в південній частині Тихого океану,
територія Чилі. Місцева назва острова — Рапа-Нуї (рап. Rapa Nui).
34. Конда,
Анна Конда
Англійська абревіатура AK стала товарним знаком.
— Мое сценическое имя придумал поэт Юрий Рыбчинский, — рассказывает Anna Konda. — К нему
в гости я пришла с композитором Геннадием Татарченко. Мы говорили о совместных проектах.
Юрий Евгеньевич сказал, что ему импонирует стиль моего исполнения песен, что я похожа
на американку. И вдруг с улыбкой произнес: «А имя тебе, Аня, подойдет такое — Anna Konda».
И хотя у многих оно ассоциируется со змеей, на самом деле смысл другой. Konda по-итальянски —
«просто». Получается, Anna Konda — просто Анна.
35. козаки

«Як козаки куліш варили» (1967)

«Як козаки у футбол грали» (1970).









«Як козаки наречених визволяли» (1973)
«Як козаки сіль купували» (1975)
«Як козаки олімпійцями стали» (1978)
«Як козаки мушкетерам допомагали» (1979)
«Як козаки на весіллі гуляли» (1984)
«Як козаки інопланетян зустрічали» (1987)
«Як козаки в хокей грали» (1995)
Продовження:

Козаки. Футбол (2016)

«Козаки. Навколо світу» (2018)
Цікаво, що під час групового турніру Євро 2012 українська збірна у групі D грала із суперниками у
послідовності аналогічно серії «Як козаки у футбол грали»: із лицарями (збірна Швеції), мушкетерами
(збірна Франції) та джентльменами (збірна Англії). Також збірна України на Євро 2012 виграла в Шведів
2:1 — так як і в мультфільмі: козаки перемагають лицарів (Шведів) з таким самим рахунком.

36. 20 років
Перший конкурс відбувся у 1998 році. Тоді в ньому було 25 питань. А ось з сьомого (2004 рік) – конкурс
відбувався у 2 етапи. З 2006 року – проводився двічі на рік (навесні та восени), з 2012 – тричі (+ зима),
з 2015 – чотири рази на рік.
37. 262 грами
Уявимо, що наше яблуко – то куля)))
V1 = 4 : 3 * π * (6:2)3 = 36π (см3)
V2 = 4 : 3 * π * (7:2)3 ≈ 57π (см3)
Тому, якщо маса першого яблука становить 165 г, то другого 165 : 36 * 57 = 262 г, тобто, майже на 100
г більше.
Більш того - чим менші яблука, тим більш вагомою є ця різниця у масі при різниці у 1 см у діаметрі…
І якщо яблука найчастіше купують на кг, то при покупці яєць на
десятки – пригадайте ці «яблучка»!
38. Великий (німий)
Кіно дуже довго не мало чіткої назви. У різних країнах і в різних
станах суспільства його називали по-різному — «кіно-, хромо-,
фоно-, мега-, скопограф», «ілюзіон», «Кікі», «кінемоша» або
«кінемошка». Єдине, що дійшло до наших днів — це слово
«кіношка». А слово «кіно» прийшло до нас з Німеччини.
«Німе кіно — найчистіша форма кінематографу. Йому, звичайно, не вистачає звуку людського голосу
і шумів. Та додавання їх не спокутувало б тих незворотних наслідків, які воно спричинило за собою.
Якщо раніше не вистачало одного тільки звуку, то з його введенням ми позбулися всіх досягнень,
завойованих чистим кінематографом» (Альфред Хічкок)
«Наприкінці епохи німого кіно великі кінематографісти — практично всі — досягли рівня, близького
до досконалості. Введення звуку поставило їхні досягнення під загрозу. Справа в тому, що у той період
блискучу майстерність чудових художників відтінював жалюгідний примітивізм інших, і люди
недостойні потроху витіснялися з професії. Згодом же, з появою звуку сірість благополучно
повернулася на свої позиції» (Франсуа Трюффо)
39. Мейдей
Mayday (дослівно — «травневий день»,
англ.) — міжнародний сигнал лиха у
радіотелефонному (голосовому) зв'язку,
аналогічний
сигналу
SOS
в
радіотелеграфному зв'язку (з використанням
азбуки Морзе). Він використовується у
ситуаціях, які представляють безпосередню
загрозу для життя людей, наприклад, при
катастрофі повітряних чи морських суден.
Сигнал передаєтеся три рази підряд:
«Mayday, Mayday, Mayday» для виключення

можливості переплутати його з якою-небудь схожою за звучанням фразою, а також для того, щоб
легше було відрізнити сам сигнал біди від повідомлення про сигнал біди.
Для подачі сигналу «Mayday» необхідна наявність ситуації, у якій судно, літак, інші види транспорту,
їх пасажири та екіпаж знаходяться у гострій та невідворотній небезпеці, що потребує негайного
втручання та допомоги, наприклад при пожежі, вибуху, затопленні, піратському нападі. Сигнал
«Mayday» може бути поданий на будь-якій частоті, а після його подачі забороняється передавання
інших сигналів у відповідному радіопросторі крім тих, що пов'язані із відгуком на нього та наданням
допомоги.
А сам сигнал СОС звучить однаково і на англійській, і на українській):

40. 40
(104, 159)
Еміліо Маркос Палма (нар.7 січня 1978) - аргентинський громадянин,
перша людина, що народилася на континенті Антарктида. Еміліо при
народженні важив 7 фунтів і 8 унцій (3,4 кг), народився в Фортин Саргент
Кабрал на станції Есперанса поблизу вершини Антарктичного півострова.
Його батько, капітан Хорхе Еміліо Палма, був головою аргентинського
загону армії на станції. До теперішнього часу в Антарктиці народилися ще
10 осіб, проте місце, де народився Палма, залишається найбільш
південним.
Наприкінці 1977 року на сьомому місяці вагітності, Марія Сільвія де
Палма, мати Еміліо, була доставлена на станцію Есперанса, щоб там
народити. Повітряний міст був частиною аргентинських заходів щодо
вирішення спору про суверенітет над так званою аргентинської Антарктикою. Еміліо автоматично
отримав аргентинське громадянство, оскільки його батьки були аргентинськими громадянами і він
народився на території аргентинської Антарктики.
Еміліо міг би також претендувати на британське громадянство, оскільки розташування станції підпадає
під територію заявленої Британською антарктичною територією, але ні він сам, ні його батьки подібних
запитів не подавали.
Він занесений до Книги рекордів Гіннесса як перша людина в історії, який народився на континенті
Антарктида.
Його брат також народився через 12 років в Антарктиді)
Крім того, Сольвейг Гунбьєрг Якобсен з Норвегії, яка народилася на території острова Південна
Георгія 8 жовтня 1913 року, іноді також називається як перша дитина, народжена в Антарктиці. Вона
і росла там. Однак ця територія вважається частиною Антарктики лише в деяких випадках.
А першою людиною, що народилася в більш широкому антарктичному регіоні, був австралієць
Джеймс Кергельен Робінсон, який народився на островах Кергелен 11 березня 1859 року (до
Антарктиди 2000 км, а до Африки та Австралії – по 4000 км).
41. руки
Усі руки в чернилах… (вуха, ніс, …)
42. Лисичанськ
Вперше в кінці XVIII століття промислова розробка кам’яного вугілля
почалася в Лисичій балці на Сіверському Дінці.
43. и
идол, ижиця, икавка, индик, инжир, иноді, ирод, ирха, искра
як то не дивно…
44. Морг, четверик
Морг (нім. Morgen, пол. Morga, Morg, Jutzyna) — середньовічна загальноєвропейська одиниця
вимірювання площі ґрунту, переважно у рільництві, для вимірювання земельних наділів (має стількито моргів поля). У давнину визначала площу, яку одна людина здатна зорати, скосити одним запрягом
коня протягом робочого дня: від ранку до полудня, звідси й назва: «морген», тобто «ранок». Залежно

від місцевості, ґрунту, запрягу становила 0,33-1,07 гектара. Використовувалась з XIII століття на
землях України, що належали до польського Королівства, Литовського князівства та у Західній Україні
до 1939 року, тепер неофіційна.
Слово Морг польсько-литовського походження, запозичене з німецької мови, де 1 лан (волока) мав 30
моргів; франконський лан мав 48 моргів.
Дорівнював звичайно 0.5755 га (прусський морг — 0.2553 га).
Четверик, четверть
В указі 1556 року було сказано: «десятина написана в длину и в ширину десятая доля версты, а в версте
500 сажен царских, а в десятине числить две четверти». Десятина — від десятої частини версти, тобто
50 сажнів, а сажень царський дорівнював 216 см. Отже десятина на той час становила 50×50 = 2 500
сажнів квадратних або 1,166 гектара і складалася з двох четвертей по 0,58 га.
45. Україна
Станом на 30 листопада Україна була єдиною країною в Європі, яка не придбала права на показ
олімпійських ігор-2018.
І лише 4 грудня: “Відповідно до розпорядження бюджетні кошти, які залишилися після проведення
пісенного конкурсу “Євробачення – 2017”, направлено на програму “Фінансова підтримка
Національної суспільної телерадіокомпанії України”.
Ці кошти, а саме 128,4 мільйонів гривень, НСТУ необхідні для
придбання ліцензійних прав на трансляцію зимових Олімпійських ігор2018 та літніх у 2020 році.
46. «Мурашки й цикада»
“Мурашки взимку сушили на сонці вогке збіжжя, коли до них підійшла
голодна Цикада й попросила, щоб їй дали їсти. Тоді вони спитали її,
чому вона не заготувала собі харчів улітку, а вона їм: «Мені все було
ніколи, я співала». На це Мурашки, сміючись, відповіли: «Якщо ти
співала влітку, то потанцюй узимку».
Не слід зневажати нічого, щоб згодом не довелося шкодувати.”
Ілюстрація від Гюстава Доре
47. 12
1. підошва
6. ліжник - 43
7. вензель - 9
10. Бах - 45
11. Савицький - 3
12. пат - 19
14. Гарвард - 2
18. сарі
19. офіс
22. ко

23. ООН - 40
24. ржа
26. плід - 23
28. іл
29. бліда поганка - 15

1. повість
2. Швейцарія - 7

3. аль
4. іже
5. жирафа - 36
8. навага
9. сидр
13 тіснина - 20
15. ар
16. Аполло
17. до
18. Сож

20. фо
21. Іо
22. краб
25. алі
26. піп
27. два

48. Т
поНеділок, віВторок, сеРеда, чеТвер, п’яТниця, суБота, неДіля
Як вже колись зазначали в одному зі схожих завдань: не так багато чого у нас по 7 )))
До того ж – ще й російськомовний варіант конкурсу як додаткова перевірка своїх думок)
49. Акрон
Місто в Огайо, США, на річці Куяхога за 56 км на
південний схід від Клівленда. Відоме як «Гумова
столиця світу». Тут перебувають штаб-квартири
кількох основних компаній з виробництва шин і гуми,
хоча їх виробництво в місті до 1982 було припинено.
50.
Разом
Яка розумна учасниця! Хай і поруч, і разом з нею завжди будуть справжні люди!!!)

