1. 6: Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Київська, Харківська, Рівненська. До листа прикріплю
фото – це граф «Адміністративно-територіальний поділ України», де кола- області з’єднані
рисочками зі своїми сусідами, у кожному колі є цифра, що показує кількість сусідів. Це чернетка
якось практичного завдання зі студентських часів, ми так робили з країнами різних регіонів світу.
2. зміст; сенс.
3. чорний. Паспорта з чорною обкладинкою надзвичайно рідкісні. Як правило, їх використовують у
документах громадян деяких африканських країн - Ботсвани, Замбії, Бурунді, Габону, Анголи,
Чаду, Конго, Малаві та інших. Громадяни Нової Зеландії також мають чорні паспорти, тому що
чорний - національний колір країни (джерело http://www.kozakorium.com/chomu-pasporty-usikhkrayin-svitu-buvayut-tilky-chotyrokh-koloriv/) Вичитала також цікавинку: якщо швидко прогорнути
сторінки сучасного паспорту громадянина Фінляндії, то отримаєте анімацію – крокуючого лося))
4.
5.
7.

6.
8.
На малюнку
у запитанні зображений порядковий номер поточного року 2018, де цифри
написані у нормальному та дзеркальному відображенні, тому наступного року фігуру 8 замінить фігура
9. Намалювала на комп’ютері, як змогла, сподіваюсь приймете такий формат, а не так як у питанні.
5. Тритикале. З Вікіпедії: озима або яра злакова рослина, штучно створена селекціонерами
схрещуванням жита з пшеницею. Вирощується як продовольча і зернофуражна культура. Назва рослини
Triticale, Triticosecale походить від латинських назв пшениці (Triticum L.) та жита (Secale L.). Тритикале за
рядом ключових ознак (урожайність, харчова цінність) перевищує обидві батьківські рослини, а за
стійкістю до несприятливих погодних умов та ураженню хворобами перевищує пшеницю та не
поступається житу. Перший гібрид був отриманий вченим-селекціонером Писарєвим в 1941 році.
6. 2. Козелок – це один з хрящових випинів вушної раковини, що підсилює звукові коливанні, а саме ті,
які надходять ззаду, зі спини. У людини 2 вуха, тому й козелків два. Козелки різного ступеню розвитку є в
усіх ссавців, що мають зовнішнє вухо.
7. зупинки поїзда (локомотива, дрезини). ПДР, стаття 20.9 , редакція 2018р. До речі, сигнал ліхтарем
подається не тільки вночі, а й за умов недостатньої видимості.
8. Язик. Тільки м’язів у ньому не 7-8, а 16, бо вони парні. Їх поділяють на дві групи: власні м’язи язика і
скелетні м’язи язика. Перша група не кріпиться до кісток, а м’язи другої - кріпляться одним кінцем до
під’язикової кістки або до нижньої щелепи. Якщо цікаво, то в додатку прикріплюю анатомічну довідку,
де доступною мовою описано будову та функції кожного з м’язів язика.
9. «Вольво» (поставила лапки, бо у питанні чітко сказано: назва марки авто). Зі сторінки української
Вікіпедії про автоконцерн: від лат. volvo — кочусь, катаюсь, їду. Зі словника латини: volvo, volvi, volutum –
котити, скочувати, повертати.
10. Біблія або Танах. Відповідаючи так, я розумію, що можу отримати лише частину балу. Але у
Священних книгах сам чорт ногу зломить, вибачайте)). Пояснюю: Біблія – це збірка книжок, написана
різними (багатьма) авторами в різний час. Всі ці вислови вперше згадуються ще у Старому Заповіті, який
теж збірка книжок(!!). Тому Старий Заповіт більш правильна відповідь, ніж Біблія. Але йдемо далі:
християни запозичили Старий Заповіт з іудейського Танаху – теж збірка книг (!!!). Танах має 3 основні
складові: Тора (1 частина або Закон Мойсея, П’ятикнижжя Мойсеєве), Невіім або Пророки (2 частина) і
Ктувім (Писання, 3 частина). Кожна з цих частин також є збіркою книжок (!!!!). Фразеологізми, наведені у
запитанні, вперше зустрічаються у різних книжках, а саме у першій і другій частинах Тори – Берешит
(Буття) та Шмот (Вихід або Ісход), а також у Невіімі- Пророках, а саме у Книзі пророка Ісайї. Таким чином,
виходить, що першоджерелами є, як мінімум (!!!!!), три різні книги, що належать до двох частин однієї
збірки. Так ось найбільш точна відповідь, яку я змогла сформулювати – це Танах, до якого входять ці

книжки, і який потім став частиною Біблії як Старий Заповіт. Мені здається, що релігійні люди різних
вірувань на цьому ґрунті могли б серйозно посперечатися щодо правильної відповіді, адже для християн
найбільш священною книгою є Біблія, а для іудеїв – Танах. Я ж тільки провела маленьке аматорське
філологічне дослідження і ЗАПЛУТАЛАСЯ. У додатку надаю назбиране з різних джерел.
11. ноги.
12. Навруз. Рішенням 64 сесії Генеральної асамблеї ООН з ініціативи Казахстану, Азербайджану,
Киргизстану, Македонії, Ірану та Албанії, Індії та Афганістану, Туреччини, Туркменістану та Таджикистану
свято Навруз було закріплено за 21-м березня. З лютого 2010-го року цей День став офіційною
міжнародною подією, InternationalDayofNowruz, і увійшов в календарні свята ООН. Навруз – свято весни
або нового року, в перекладі з фарсі означає „новий день”. З приходом весни наступають теплі дні,
природа пробуджується і починає змінювати своє вбрання. Навруз символізує відродження природи,
перемогу життя, сподівання на щедрий врожайний рік. У вересні 2009 р. Навруз був внесений до
репрезентативного списку нематеріального культурного надбання людства ЮНЕСКО.
13. 21. Новеньке-цікавеньке завданнячко))) Так подобаються нюанси: 21 березня у попередньому
питанні і тут 21. Це випадковість чи філігранність у підбірці питань?
14. Унісекс. З української Вікіпедії: Стиль «унісекс» (англ. unisex; також «юнісекс») з'явився в результаті
зміни чоловічої і жіночої ролі в суспільстві. Головна риса всіх речей цього стилю — це повна відсутність
ознак, що вказують на статеву приналежність їх власника. 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’явік. У перекладі з ісландської Рейк'явік значить «димна бухта». Таку назву місту в 874 році дав
його засновник ІнгольфурАрнарссон (ІнгольфрЕйнерсон). Рейк’явік є найпівнічнішою столицею світу.
16. Кажани. Саме так відповів мій син-третьокласник, консультувалася з ним, бо збивали з пантелику
слова «побутова назва». Я, звичайно, знаю більш наукову назву підряду - Лиликоподібні, але нею
користуються, зазвичай, вузькі спеціалісти, а от кажани рівноправна з ним назва, так само як і малі
рукокрилі. Та, як завжди, я дізналася невідомі мені речі: у 2012 році Національний банк України
випустив пам'ятну монету присвячену «Всесвітньому року кажанів». Вона така гарненька! Де б її узяти?))
17. Міль.
18. Відповідь: від П О в І д(о)ь
19. 95 квартал. Творче об’єднання або Студія «95 квартал» засноване 15 років тому в 2003 році на базі
команди КВК, що існує з 1997р. З 2005 р. виходить «Вечірній квартал», у Кривому Розі такого кварталу
немає, але є доволі протяжний Вечірній бульвар.
20. спускатися/падати/летіти вниз.
21. Сальто. Виділяють 6 різновидів сальто з турніка.
22. Танець.
23. Бориспіль. Для мене це було найскладніше питання туру. Відстань між Києвом та Борисполем по
трасі Е40 до 40 км (39,2, але можна ж вимірювати по-різному). Між самим райцентром Бориспіль і
міжнародним однойменним аеропортом - 5-7 км. Квиток до аеропорту на спеціальному автобусі
приблизно 80 грн., на таксі – 500 грн. Але дістатися з Києва до аеропорта можна за 11 грн. маршрутками:
спочатку до міста Бориспіль, а потім до аеропорту Бориспіль. (Інформація з різних сайтів для
подорожуючих станом на березень 2018р. Особисто не була, і знайомих з таким досвідом не маю. Тому
все суто теоретично.)
24. комедію.
25. Унісекс. І знову паралелі, як 12 – 13, так і 14 – 25))))
Все. На все добре, до зустрічі у ІІ турі. З повагою, Наталія.

Єсипова Наталія
Час виконання завдань: 5 - 20 квітня 2018р.

26. 91 мм. В магазині побудувала стовпчик з 6 рулонів, щоб вони стали чітко один на один, тобто мали
однаковий діаметр. Один рулон придбала для вимірювання. Як не дивно, але ніхто не звернув уваги на
мою таку поведінку в АТБ))

27. мат. Виходить незаперечна істина - догмат та чоловіче ім’я -

Матвій.

28. нафти. Країна – Саудівська Аравія, священні міста - Мекка і Медіна, кількість страт з 1985 по 2016
рік – 2000.

29. Аксель.Стрибок названо на честь норвезького фігуриста АкселяПаульсена, який виконав його
вперше у 1882 році. Олімпійський чемпіон-1980 британець Роберт Казінс потрапив до Книги рекордів
Гіннесса з дальністю стрибка –5,81 метра (1983 рік).

30. виробника. Хороший жарт, логічний і правдивий.
31. рядків. Цитата з оригіналу: «Трое суток шагать, трое суток не спать
Ради несколькихстрочекв газете:
Еслиснованачать, я бывыбралопять
Бесконечныехлопотыэти.»
Джерело: «Песняжурналистов», 1963 р., музика В. Мураделі, слова А. Левіков, виконавець Володимир
Трошин.

32. Ні, бо «лохотрон», розрахований на людей, у яких відсутнє не те що критичне, а й, мабуть,
елементарне мислення. Якби це була правда, Ви б стали мільйонером, я б стала мільйонером і всі інші
стали б мільйонерами. Не пощастило б лише народженим 1 січня у 00 год. 00 хв.

33. Пасхи. Прапор затверджений у 2006 році.Він 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. Пропорції прапора: 2:3.У 1888 році острів Пасхи був анексований Чилі і
зараз офіційно вважається чілійською територією.(шукати за картинкою в Інтернеті так і не навчилася,
хоча знаю, що це можливо, потрібно звернутися до учнів, щоб навчили)))

34. конда. Псевдонім співачки Анна Конда, на слух сприймається як анаконда. Щодо італійської, то це
точно «а-ля», бо в словниках такого перекладу немає. Справжнього прізвища не знайшла, декілька
пісень послухала, статті про неї в інтернет-версіях «Фактів» та «Бульвару Гордона» почитала.

35. Козаки. Серія мультфільмів про козаків, студія «Київнаучфільм», режисер Володимир Дахно,
вийшли з 1967 по 1995р., у питанні перелічені в хронологічному порядку.

36. 20 років. ВІТАЮ!!! Вкотре переконалася у справедливості наступного: найкраще щось сховати на
видному місці!)))) Скільки всього перерила, дочиталася до відповіді у Преамбулі Листа
облдерждепартаментам освіти, а потім в черговий раз заходжу на сторінку 43 конкурсу і … бачу далеко
немаленькими літерами чітко й зрозуміло написано 8 рядок: «Принагідно констатуючи 20-річчя з дня
проведення аналогу першого заходу "50 слів". Ось така я уважна))))

37. 262 г. Пам’ятаючи випадок з комбінаторикою та Ваші коментарі, боюсь знову натрапити на ті ж
граблі, але все одно відповідаю так, а не 192,5 г, якби була пропорція, бо в даному випадку вона не

працює, хоча і є пара взаємопов’язаних величин. Я б сказала, що це фізична, а не математична задача
(можливо тому, у питанні слово в математична в лапках).
Нам потрібно 2 формули: маси (добуток густини та об’єму) та об’єму шара. Якщо яблука одного сорту, то
їх густина однакова. Виходячи звідси, отримуємо формулу і робимо розрахунки. Зараз спробую
надрукувати, якщо швидко згадаю як (бо попередній досвід підзабувся, я таке зазвичай не друкую). А
зараз без 17 хвилин 21 квітня.

38. Великий німий – з тлумачного словника Ожегова: «Великий німий» - синонім кіно, кінематографу.
Є. Бауер називав німе кіно – світлопис. Припускаю можливість неправильного розуміння питання, але
нехай відповідь залишається саме такою.

39. Мейдей. Mayday (вимовляється «мейдей», 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. У 1923 році Фредерик Стенлі — головний
зв'язковик аеропорту в Лондоні, відчув необхідність визначення сигналу, який міг би подаватись
голосом за допомогою радіозв'язку в разі неминучої небезпеки та загрози, на кшталт радіотелеграфного
сигналу SOS. Оскільки в той час більшість авіаперевезень здійснювалась між Лондоном та аеропортом
Ле-Бурже у Парижі, то таким сигналом було обрано «Mayday» — від французького «m'aidez»
(«допоможи мені»). У 1927 році в Міжнародній радіотелеграфній конвенції, укладеній у Вашингтоні,
було закріплено використання голосового сигналу лиха «Mayday».

40. 40 років. ЕміліоМаркосПалма народився 07.01.1978р. в ФортинСаргентКабрал на станції Есперанса
поблизу вершини Антарктичного півострова. Еміліо автоматично отримав аргентинське громадянство,
оскільки його батьки були аргентинськими громадянами і він народився на території аргентинської
Антарктики, хоча міг 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. Крім того, СольвейгГунбьєргЯкобсен з Норвегії, яка народилася на
території острова Південна Георгія в 1913 році, іноді також називається як перша дитина, народжена в
Антарктиці, однак ця територія вважається частиною Антарктики лише в деяких випадках. Знов цікавий
збіг: № питання і число відповідь співпадають)))

41. чорнило. Ох ці смайлики!!!(( Мої аргументи до веселого смайлика: чорнила – це загальна назва,
їх виготовляють з найрізноманітніших природних і штучних компонентів, тому виходить логічне питання
– звідки чорнило в чорнилі? Можливі відповіді з чорниці, з бузини, з каракатиці і т.д. і т.п. Щодо сумного
смайлика, то пояснення на кшталт: звідки в молоці молоко? Враховуючи сучасні тенденції виробництва,
коли «нічого справжнього, нічого натурального». Це ж жах, коли на молоці пишуть – молоковмісний
продукт((( Дуже сумніваюсь, що це правильна відповідь, але, на мій погляд, доволі логічна.

42. Лисичанськ. Дуже пізнавальне і хороше питання! Назва міста пов’язана з лисицею, хижий звір
родини Псових, а чорне горюче каміння – це, звичайно, кам’яне вугілля, покладами якого багатий

Донбас. Лисичанськ - місто обласного підпорядкування в Луганській області, одне з найдавніших міст на
сході України (офіційна дата заснування 1710р.), великий промисловий центр, що входить до складу
Лисичансько-Сєвєродонецької агломерації. Начиталася багато, процитую тільки проникливі поетичні
рядки В. Сосюри, присвячені Лисичанську: «Лисиче над Дінцем...
Де висне дим заводу,
Музика у садку та потяг в СІМ годин.
Вас не забуть мені,
Як рідну Третю Роту...
Про Вас мої пісні під сивий біг хвилин...»

43. И. Анаграми слів: идол, ижиця, икавка, индик, инжир, иноГді (або я помиляюся, або у питанні
пропущена літера Г), ирод, ирха, искра. Було цікаво, насміялися з сином, особливо нам сподобалося
слово инджибаба)))

44. Морг. Дійсно, дані в різних джерелах різняться щодо конкретної площі, що відповідала моргу.
45. Україна.З офіційних джерел: Менше, ніж за 2 місяці до старту Олімпійських ігор Україна
залишалася єдиною країною Європи, що не купила прав на трансляцію Олімпійських ігор 2018, у
листопаді 2017 року стало відомо, що на іграх у Республіці Корея вже точно не буде акредитованих
журналістів-коментаторів на змаганнях, незважаючи на те, що ціна трансляції була знижена з 5 млн євро
до 5 млн доларів за пакет трансляцій Олімпійських ігор у 2018 та 2020. 1 грудня 2017 року о 16:30
відбулося засідання Кабміну, на якому було прийняте остаточне рішення щодо купівлі обмежених прав
на отримання телевізійної картинки без безпосередньої присутності на події. 3 січня 2018 року
Національна суспільна телерадіокомпанія України повідомила про купівлю прав на трансляцію
Олімпійських ігор 2018 та 2020 років.

46. «Мурашка та Цикада» або «Мурашки та Цикада». Обидві назви зустрічаються доволі
часто. Але окрім них є інші, наприклад «Мурашка і Жук» або «Коник і Мураха». Мені здається, це взагалі
може бути темою окремого дослідження, які до речі проводилися. Якщо співставляти сюжети, дійових
осіб і навіть мораль цих байок у Езопа та його перекладачів, то можна знайти безліч цікавих нюансів.
Вони стосуються і занять головних героїв(що саме робив Мураха, і як саме проводив свій час його
антипод); і часу, коли відбуваються дії (де осінь, де зима, але ж і клімат Греції і, наприклад, Росії – це
зовсім різні реалії, коли зима); і прохань, з якими інші (безтурботні, а не ледачі!!) комахи зверталися до
Мурахи (наприклад, У Глібова коник просив не їсти, а погрітися); і навіть паралелі зі статями цих комах у
відповідності до мов, на які здійснювався переклад байки ( у Лафонтена обидві комахи жіночого роду,
бо так французькою, а у Езопа – чоловічого роду), і зоологічно-філологічні нюанси, як наприклад, у
І.Крилова: стрекоза – це не бабка (переклад назви), а коник (бо кузнечиков (рос.) тоді називали
стрекозами (рос.). коротше кажучи, я геть заплуталася!!! На жаль, я не знайшла власне грецького
варіанту, тоді б питань виникло менше. Але блукати літературними хащами теж цікаво, тим більш, що не
вперше - є певні паралелі з № 10 І туру))))

47. 11 за умови однакового написання: Гарвард (№ 2 та 32 у конкурсі, № 14 по горизонталі у
кросворді), Савицький (3 - 11г), Швейцарія(7-2в), вензель(9-7г), пат(19-12г), тіснина (20-13г), плід (23-26г),
жирафа (36-5в), ООН (40-23г), ліжник (43-6г), Бах (45-10г).

12, якщо враховувати відповідь бліда поганка (15-29г): у відповях 2 слова, у кросворді за умовою
пишемо як одне.

13, якщо враховувати цифру 2 (№6 – відповідь будь-яке число окрім 0 та 360, отже 2 теж підходить або
№ 25 – там одна із відповідей 22, в кросворді два - № 27 по вертикалі). Але за правилами,якщо відповідь
на питання число, то потрібно писати його цифрами, а у кросворді пишемо літерами.

48. О. Майже пальцем в небо, як кажуть (а раптом вгадала літеру, хоча абсолютно помилися в логіці
питання). Але найнапруженіша робота думки впродовж місяця!!! Перебрала, все, що тільки пов’язано з
цифрою 7 (Ноти, Відмінки, Райдуга, Острови, Тиждень або Таїнства церкви, Брами, Дива світу та багато
іншого, наприклад книжки Д.Роулінг про Гаррі Поттера або назви королівств з «Ігри Престолів»)))).
Попрацювала зі словником українсько-російським (Ганич, Олійник, 1993р.), єдине українське слово на Р
(раз) має переклад, щоб починалося на російську Е (если), саме це є фундаментом моєї відповіді, яка
однозначно неправильна, але, на мій погляд, красива в контексті конкурсу!))) І, звичайно, найперше, що
я робила, це гралася в криптографію, шукаючи якісь закономірності між літерами алфавіту та їх
порядковими номерами, а також номерами, якщо їх розмістити у 3 ряди по 11 літер (виходить із обома
алфавітами). Та на превеликий жаль, ніде нічого, як кажуть не клацнуло. Тому пропоную такий варіант –
авторська інтерпретація: Необхідно Відповісти, Раз Обрав Ти Бути Досконалішим. Російський аналог:
Нужно Ответить, Если Решил Ты Быть Совершенней.
Або И, бо вона є у відповіді № 43 і є 11 (відповідь до № 47) по порядку в алфавіті. Але це магія, а не
логіка))) написала в останній момент, коли продивлялася лист в цілому))))

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. Місто має прізвисько «Гумове місто». До
останнього часу головною діяльністю було виробництво шин. Тут знаходяться гігантські заводи Goodrich,
Firestone і Goodyear. Дуже багато цікавого дізналася!!! Ділюся деякими перлинками інформації з книги
Бернара Галі “BRAND: Народження імені” :







Фабрика GoodyearTyreandRubberCo була заснована в 1898-му році двома братами, Френком і
Чарльзом Сайберлінг. А назву свою одержала на честь Чарльза Гудійра (1800-1860), винахідника
вулканізації.
Чарльз Гудійр відкрив спосіб вулканізації гуми цілком випадково: по необережності він упустив
трохи капель суміші, складеної з гумового клею та сірки, на гарячу піч. Перший патент він
одержав у 1844-му році. Але відразу з’явилася безліч підроблених фірм. У проміжку між двома
судовими процесами, які він зрештою виграв, у 1852-му році він знайшов час з’їздити в Європу,
де мав намір побудувати завод в Англії, а потім – у Франції. Французьке підприємство зазнало
краху, і Чарльз Гудійр опинився в борговій в’язниці. Умер він в убогості, залишивши після себе
неоплачений борг у розмірі 200 тис. доларів.
У той же час в АкроніБ.Ф. Гудріч заснував фірму, що так і називалася – Goodrich. Цій фірмі
належить честь винаходу в 1947-му році безкамерного балона для колеса.
Ще одна марка автомобільних шин Firestone, заснована ХарвеємСемюелемФайєрстоуном,
починаючи з 1900-го року також вироблялася в Акроні.

50. разом. Було декілька версій, але обрала саме цю. Вона співзвучна з цитатою Е.М. Ремарк.
Наводжу російською, бо так, на мій погляд, краще звучить, ніж у перекладі: «Приглядись к тем, кто
рядом с тобой. С тобой ли они? Или просто рядом.»
Ось і все,черговий конкурс завершено. Ювілейний до того ж. Тому ще раз вітаю, бажаю довголіття,
збільшення армії прихильників, а отже і кількості думаючих людей, прагнучих самовдосконалення. З
найкращими побажаннями і безкінечною вдячністю, Наталія.

