№1

Шість

№2

Зміст

№3

Чорний

№4

Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька.

Найрідкіснішіпаспорти - паспорти з чорноюобкладинкою. Такі є у
громадяндеякихафриканськихкраїн - Ботсвани, Замбії, Бурунді, Габон,
Анголи, Чаду, Конго, Малаві та інших. Такожчорніпаспорти у
новозеландців, тому щочорний - національнийколірНовоїЗеландії.
Записано 2018, а буде 2019 .

№5

Тритикале

Перший гібрид тритикале бувотриманийвченимселекціонеромПисарєвиму 1941 році.
Гібридбувотриманийвідсхрещуванняпшениціозимої з озимим житом. На
базіцьогогібридабулививеденівсііншівиди та сорти тритикале

№6

Два

Козелком називають частину вуха. Він являє собою невеликий виступ на
зовнішньому вусі, що складається з хрящової тканини. Розташований в
переднійчастинівушноїраковини. У нього є парний орган,
якийназиваютьпротивокозелок. Вінрозташованийнавпротикозелка, над
мочкою вуха, через вушнийпрохід.

№7

Зупинки

За відсутності вдень червоного прапора, а вночі ліхтарем з червоним
світлом сигнали ЗУПИНКИ подаються: вдень – круговим рухом руки
жовтого прапора або будь-яким добре видимим предметом; вночі – з
факелом або ліхтарем з будь-яким кольором.

№8

Язик

М'язиязика (musculilinguae) належать до посмугованих. Вони
виконуютьдужескладнірухи, особливо під час артикуляції. Складаються з
пучківм'язових волокон, якіпроходять у
трьохвзаємноперпендикулярнихнапрямках: поперечному,
поздовжньому, вертикальному. Залежновід початку і
прикріпленням'язиязикаподіляють на власні, абовнутрішні, пучки
якихпочинаються й закінчуються в товщіязика (верхнійпоздовжній,
нижнійпоздовжній, поперечний і вертикальний) та м'язи, якіпочинаються
поза язиком на кістках скелета і вплітаються в язик (підборідно-язиковий,
під'язиково-язиковий, шило-язиковий). Перша групам'язівзмінює форму
язика, друга — йогоположення.
Залежновідвиконуваноїфункціїм'язиязикаподіляють на такігрупи: 1)
м'язи, якісплощують і видовжуютьязик (вертикальний, підборідноязиковий); 2) м'язи, щовкорочуютьязик і піднімаютьйого догори (верхній і
нижнійпоздовжні, шило-язиковий); 3) м'язи, яківкорочуютьязик,

опускаютьйогокінчик донизу, а при
однобічномускороченнівідводятьйоговбік (під'язиково-язиковий,
поперечний).
№9

Вольво

В перекладі з латинської «Я кручуся»

№10

Біблія

Перелічені фразеологізми містяться у Старому Заповіті, Новому Заповіті
або ж у Левіті, або… Тому відповідь – БІБЛІЯ.

№11

Ноги

№12

Навруз

Відзначається 20-22березня. Це свято маєдуженетривалуофіційнуісторію,
але доситьглибокекоріння. З'явиласяця дата на
міжнародномукалендаріпісляприйняттявідповідногорішення членами
ОрганізаціїОб'єднанихНацій. встановленийрезолюцією A/RES/64/253
ГенеральноїАсамблеї ООН 23 лютого 2010 року.Впершейоговідзначали в
2010 році з ініціативибезлічісхідних держав, середякихбули
Азербайджан, Афганістан, Македонія, Індія, Іран, Туреччина та
іншікраїни.Навруз — цесвоєріднийНовийрік, якийвідзначається в
євразійських державах. Цей день є символом весни і тепла,
оскількивінповідомляєвсьомусвіту про
черговеоновленняприроди.Історіяпояви свята пов'язана з
традиціяминародів, які проживали ще в дописемнічаси. З тієїепохи до нас
дійшликільказвичаїв, пов'язанихзісвяткуваннямНаврузу. Зокрема, до
приходу свята потрібноприбратися в будинках,
накритистілстравамизізлаків і увійти в новийрік без боргів.
Наврузофіційно включений до Репрезентативного
спискукультурноїспадщинипланети,
оскількивінсприяєпропагандідуховнихцінностей у всьомусвіті.

№13

21

№14

Унісекс

З'явився в результаті зміни чоловічої і жіночої ролей у суспільстві. Він
визначає зовнішній вигляд людини, включаючи одяг, зачіску,макіяж і
парфум. Головна риса всіх речей цього стилю —цеповнавідсутністьознак,
щовказують на статевуприналежністьїхвласника.

№15

Рейк’явік

У перекладі з ісландськоїРейк'явік значить «димна бухта». Такуназвумісту
в 874 році дав йогозасновникІнгольфурЕйнерсон . Коли мандрівникдослідникЕйнерсонвідпливвідберегівПівнічноїНорвегіїу 874 році,
вінвважав, щоце за Божимпокликомйогообрано першим
відкривачемцієїбідної, неродючої та незаселеноїземлі. По суті, він кинув
двіпорізані, дерев'яніколоди на воду і присягнувся, що буде мандрувати
будь-куди до того часу, поки вони не дістануться берега. Ось так
заснувалиРейк'явік.

№16

Кажани

Єдинимиссавцями, щопристосувалися до тривалогопольоту є кажани.
Вони ж єдина група ссавців, здатна до гіпотермії.

№17

Моль або міль

Зустрічаються обидва варіанти

№18

Відповідь

Від П О в І ДО О=Ь Відповідь

№19

95

№20

Спускатися

На мою думку, кращий варіант Падати

№21

Сонце

Солнце- гимнастическое упражнение - вращение тела вокруг
перекладины (Ожегов)
Средний род разговорная форма Один из видов гимнастических
упражнений на перекладине. солнце..(Ефремова). Один из учеников
Фридриха Яна делал „солнце" на турнике до 123 раз без остановки .

№22

Танець

В наше же время его сменили имитации полового акта, движения,
почерпнутые у дикарей Африки: Сегодня «современный танец» –
падучая!

№23

Бровари

Хоча аквапарк має назву Термінал в Броварах

№24

Комедію

№25

Унісекс

Слова до кросворду. ПАНГЕЯ, СОНЯШНИК, ШВЕЦІЯ, АЛЄКСАНЛРІЯ,
БУРІДАН, НАШАТИР, ВОЛОССЯ, ВЕЛОСИПЕД, ШАРГЕЙ, КОЛОНАДА,
АНТАРКТИДА, ЕДСОН, ЛАВОЧКИ, ГОЛОВА, МІЛЬЯРД, АКБАР, СВОБОДА,
СЛЮСАР, ТИМУР, ЗЕЛЕНКА, КОМЕТА, МОРАЛЬ, ВАЄНГА, ЯЗИК, ЧАПЛІН,
САМАРІЙ. В залишку – УНІСЕКС.

З повагою, Ольга.

Доброго дня, шановні організатори чергового 43-го конкурсу «50 слів»!
Городнянська Ольга Іванівна
25.03 – 05.04
№26

90

Саме такий і використовуємо

№27

МАТ

ДОГ(МАТ) (МАТ)ВІЙ

№28

Нафти

Мова йде про Саудівську Аравію

№29

Аксель

один зі стрибків у фігурному катанні. Є реберним стрибком.Єдиний
стрибок, що виконується з рухом уперед, тому в ньому «не ціле»
число обертів.Вважається найскладнішим стрибком у фігурному
катанні.Одиночний аксель — це півтора оберта, тройний — три
зполовиною. Ніхто з фігуристів ще не виконував четверного акселя
на змаганнях. Стрибокотримав названий за ім’ям норвезького
фігуриста АкселяПаульсена, який вперше виконав його у 1882 році.

№30

Виробника

№31

Рядок

Газетярський термін, який є елементарноюодиницею тексту,
щоскладаєтьсязісполученнязнаків, розташованих на однійпрямій.

№32

Ні

Будь-яка людина, яка народилася у минулому столітті, тобто до
2000 року, виконавши дії зазначені в умовах оголошення, отримає в
результаті 99, а дописавши 9-ку зліва, матиме 999. Щасливчик!!! (
āē +(2018 - 19 āē – 1) – 18 = āē +2000 - 19 āē – 1 = 1999 - 19 āē + āē =
99 – āē + āē = 99 ). Тому, фактично текст оголошення можно було б
написати так « Якщо Ви народилися до 2000 року – Ви –
ЩАСЛИВЧИК!!! Телефонуйте і отримайте МІЛЬЙОН». Щоб
розширити аудиторію лохів, можно було б додати ще одну дії для
тих, хто народився після 2000 року. Очевидно, що грошей,
отриманих від платних дзвінків не вистачить на всіх
«щасливчиків», враховуючи тиражик газети (думаю, що солідні

видання такою практикою не займаються, у них більш витончені
лохотрони). Мільйона не отримає і видавець ( автор ) .
№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.
Реїміросимволізуєродиннізв'язки та авторитет.
Так само вважається, щочервонезображеннятакожсимволізує човен.
Крім того, місяць з реїміровіддаленонагадуєконтури самого
острова.
Бувприйнятий 2 травня 2006 року.

№34

Анна Конда

Історія співачки AnnaKonda нагадує різдвяну казку. Дівчина з
маленького містечка Прилуки на Чернігівщині з дитинства любила
співати і з 12 років брала участь в різних музичних конкурсах.
Один з них став доленосним. Але про все по порядку.
- Моє сценічне ім'я придумав поет Юрій Рибчинський, - розповідає
AnnaKonda. - До нього в гості я прийшла з композитором
Геннадієм Татарченко. Ми говорили про спільні проекти. Юрій
Євгенович сказав, що йому імпонує стиль мого виконання пісень,
що я схожа на американку. І раптом з посмішкою вимовив: «А ім'я
тобі, Аня, підійде таке - AnnaKonda». І хоча у багатьох воно
асоціюється зі змією, насправді сенс інший. Konda по-італійськи «просто». Виходить, AnnaKonda - просто Анна. Пісня, про яку йде
мова - хіт ДонниСаммер «I feellove». Композиція ДонниСаммер, з її
альбому 1977 I RememberYesterday. Композиція практично миттєво
стала популярною: перше місце в UKSinglesChart, шосте в
BillboardHot 100, дев'ята в HotSoulChart. Вважається мостом між
музикою минулого і музикою майбутнього (для 1970-х років).
Класичний зразок електронної музики стилю Джорджо Мородера,
де вже щосили звучить придуманий ним біт «Fouronthefloor» (з
англ. - «Четверо на танцполі»). Композицію виконували з 1977 крім
ДонниСаммерMadonna, Боно, Ванесса Мей, BronskiBeat, Blondie і
навіть Поль Моріав оркестрово-естрадному варіанті. Щодо тексту:
може це й добре що слів небагато, а от зміст суперечливий. Якщо
кохаєш, то вже точно не вільний.

№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).

№36

20

Перший конкурс «25 слів» був проведений навесні 1998 року.

№37

262 г

m1/ m2 =D13 / D23 , m2 =m1xD23 /D13 m2 = 165x343/216 ≈262 (г)

№38

Картини

Післявинаходу " картин, щорухаються, "
мистецтвокіношвидкозавоювалопопулярність. Навіть в "німому"
варіантівоновсюдизбиралоповнізалиглядачів,
несучисвоїмкінозіркамсвітову славу.
Насправді, ніякі картинки в кіно не рухаються. Будь-який фільм
складається з тисяч "нерухливих" кадрів, які з незмінною
швидкістю миготять перед очима глядача.
Кожнезображеннявтримується в мозкуще якусьмитьпісля того, як
вонофактичнозникає. І якщойому на змінунегайно приходить інше,
лишетрішкизмінене, то просвітміж ними залишаєтьсянепоміченим,
і всі кадри зливаються в єдинийбезперервнийрух. В XIXстолітті
наоснові принципуцієї "інерціїзоровогосприйняття" було
створенобезлічіграшок, але застосуватице до
створенняфільмубулокудискладніше. Першіфотознімкиз'явилисяще
в 1830-і роки, однаккінофільм став можливийлише з
появоюкамери, здатноїзніматирух у виглядікадрів, щозмінюються з
постійноюшвидкістю, і обладнання, щопроектуєзняті кадри на
екран з тією ж постійноюшвидкістю.
Через десятки роківудосконалень у лабораторіях знаменитого
американськоговинахідника Томаса Алви Эдісонабула створена
знімальна камера й спеціальнепереглядовеобладнання, що
одержало назву«кінетограф».
Бідоюнімогокінобулинепотрібнінаписи, бідоюсучасного —
непотрібнідіалоги.РенеКлер
Німекіно — найчистіша форма кінематографа. Альфред Хічкок.

№39

Мейдей

№40

40

№41

Помилки

№42

Лисичанськ

Сигнал, переданийрадіотелефоном, щоскладається з
вимовленогоголосно слова «Мейдей» (Mayday).
Еміліо Маркос Палма (7 січня 1978) аргентинськийгромадянин, перша людина, яка народилася на
континенті Антарктида.Еміліо при народженніважив 7 фунтів і 8
унцій (3,4 кг), народився в ФортинСаргентКабрал на
станціїЕсперансапоблизувершиниАнтарктичногопівострова.

Лисичанськ — м. Луганської області. Засноване 1705 р. у зв'язку з
відкриттям першої шахти в Донбасі в Лисичому Байраці (так звалася
місцевість).
«Очевидно, тут водилося багато лисиць. Мимоволі знову і знову
повертаюся до тієї думки, а може, і просто здогаду-припущенням,
що перші поселенці, першовідкривачі його навряд чи обійшлися
без допомоги випадку і диких звірів, які жили поруч з ними в
малообжитих до пори, вважай, безлюдних степах. Їдь в місто
Лисичанськ - побачиш Григорія Капустіна, там йому пам'ятник
стоїть з чистою бронзи. А в степ підеш і лисоньку зустрінеш, їй
поклонися.
Вкотре пригадалася розхожа легенда про те, як сам Петро Перший
відкрив то камінь, здатний загорятися і сильний жар давати. Це
було нібито тоді, коли він повертався з чергового Азовського

походу. Солдати-де кинули ті вугілля в багаття, а вони загорілися. В
той момент цар, дивуючись і радіючи, ніби й вимовив історичні
слова: «Цей мінерал, якщо не нам, то нащадкам нашим, зело
корисний буде». Леонід Жаріков.
Идол, Ижиця, Икавка, Индик, Инжир, Иноді, Ирод, Ирха, Искра. Із
словника української мови в 4-х томах за редакцією Бориса
Грінченка(видання: К., 1907-1909).
Застаріла одиниця виміру площі землі в середньовічній Західній
Європі і, зокрема, в Речі Посполитій (польск.morga, mórg, jutrzyna),
що дорівнює приблизно 0,56 гектара. Спочатку морг означав
площа, яку 1 людина може зорати або скосити на одній запряженій
коні протягом робочого дня (тобто, з ранку до полудня), і її
величина - в залежності від якості ґрунту, запряжених коней і
інструментів в Європі коливалася від 0, 33 до 1,07 гектарa.
Виданий в 1884 р том VI «Географічного словника Королівства
Польського та інших слов'янських країн» писав: "Морг (нім. Morgen
(ранок), означає площа землі, яку одна людина може протягом 1
дня скосити або зорати. В старопольській мовою переклад з
німецького слова morgen на польське слово «утрені» не прижився і
залишився в широкому ужитку. Розміри моргу були різними, кожна
область мала свою міру. морг коронний старопольській дорівнював
59,85 ара, морг Новопольський - 56,017 ара, литовський морг 71,226 ара, хелмський старий - 56,062 ара, прусський або
Магдебураський, відомий також як рейнський - 25,532 ара,
саксонський морг - 27,67 ара, віденський морг - 1600 квадратних
сажнів або 57,554 ара. Десятина становила 1,95 Новопольський ".
До скасування панщини морг дорівнював площі, яку за день міг
обробити сезонний або найманий працівник на фільварку.
03.01.2018 р. МедіакомпаніяDiscoveryCommunications та ПАТ
"Національна суспільна телерадіокомпанія України" уклали угоду
щодо трансляції зимової Олімпіади-2018 та літньої Олімпіади-2020.
Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву мовника.
"ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" уклала
субліцензійний договір з купівлі прав на трансляцію в Україні
Зимових Олімпійських ігор-2018 і Літніх Олімпійських ігор-2020 з
провідною глобальною медіакомпанієюDiscoveryCommunications, в
портфоліо якої входять телеканали Eurosport", Це була остання
країна Європи, яка зробила це.
«Мурашки і Цикада»

№43

И

№44

Морг

№45

Україна

№46

Мурашки

№47
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1.Ліжник, 2.Вензель, 3.Бах, 4.Савицький, 5.Пат, 6. Гарвард, 7.ООН,
8. Плід, 9.Блідапоганка, 10.Швейцарія, 11. Жирафа, 12. Тіснина.

№48

Т

№49

Акрон

Треті букви в назвах днів тижня: понеділок, вівторок, середа,
четвер, п’ятниця, субота, неділя.
«Гумова столиця світу»

№50

Збоку

З повагою, Ольга.

Тобто, наче й поруч, але далеко. У перекладі з російської виразу
«сбокуприпека» - приший кобилі хвіст, або п’яте колесо до возу. А
можна бути далеко, але поруч.

