↓ Мудра - ні, геніальна! - реакція Анатолія Афанасьєва
на прохання оргкомітету підтвердити чи оскаржити відповідь
на одне з запитань 38-го конкурсу:
"... Ніколи не силкуюся "після бою махати руками".
Свої сумніви з якогось питання чи відповіді намагаюсь
озвучити до того, а не після.
Не заперечую, що правильною відповіддю є слово маїс.
Шукати й підраховувати кількість 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, який я отримую, коли "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 відповіді.
Наприклад, запитання №1 з 23-го конкурсу про ніготь
середнього пальця. Крім пальців на руці побачити варіант
з пальцем на нозі - це вищий пілотаж".

"... Навіть не думала,
що так захоплюся
пошуками відповідей.
Здавалося б, уся інформація
тепер є в Інтернеті, але ж
ЩО саме треба шукати,
підкаже лише логіка,
вдумливість. Знайшовши
відповідь, починаєш глибше
вникати в тему ... .
... Для сучасних дітей
це є неоціненно корисним.
Адже вони звикли "хапати
вершки", й зразу ж
забувають про те,
що дізналися. А тут
короткочасна пам'ять
не спрацьовує, бо треба
думати, аналізувати ... ".
Ольга Рудницька.

Слова учасниці, якій голова оргкомітету писав, що ми не можемо без неї:
"... А щодо "50 слів", то це я вже без них не зможу, а не Ви без мене))) Не знаю, як для кого,
але за декілька днів до початку конкурсу я вже в передчутті цікавезних труднощів, в
очікуванні чергових див тощо. І цей стан надприємного напруження (розумового,
емоційного, пошукового) триває МІСЯЦЬ! ... Отримуємо третину року, насичену
позитивом, самовдосконаленням, можливістю використовувати потенціал власного
розуму, дізнаватися стільки нового з різних галузей. Тому, я сподіваюсь, поки буде конкурс,
поки і я буду з Вами!!!
Наталка Єсипова".

Якщо ви неспішно та ретельно опрацювали правила оформлення відповідей, розміщених
за Інтернет-адресою http://www.h-d.in.ua/ на україномовних сторінках (іконка UK праворуч/угорі
на головній сторінці сайту), або прямий вхід – http://www.h-d.in.ua/events/43-й-захід-50-слів/
(див. там вкладення/сторінки "50 слів" → "43-й захід "50 слів"-весна 2018 р." → "Умови"),
або на http://vmk-garmonia.blogspot.com/2018/02/43-50_9.html , то ось:

43-й конкурс "50 слів". Другий тур.
26. Діаметр в міліметрах нового непочатого рулону туалетного 65-метрового
паперу "Обухів" (разом з обгорткою, див. фото).
а). Вимірюйте ретельно! Особливо в випадку, якщо
рулон від транспортування чи від зберігання став трішки
приплюснутим, тобто таким, що не має циліндричної форми.
Якщо таке станеться, то перед вимірюванням ретельно
вирівняйте його. Адже допускаємо розходження відповіді
лише на 1‒3 мм. Помилка хоча б на 4 мм вже вважатиметься
неправильною відповіддю.
б). Сміємо задати таке не традиційне запитання тому, що шляхом "зрізу" (т.з.
"соціологічного опитування") ми так зрозуміли, що цей папір продається по всій
Україні. І ще тому, що у вас буде достатньо часу для виконання завдання.

в). Якщо у вас немає саме такого паперу, то виміряйте свій, але при цьому, щоб
ми змогли перевірити ваш результат, або вкажіть його назву та виробника, а ще
краще додатково сфотографуйте та надішліть фото рулону, в ідеалі – з
прикладеною до нього лінійкою.
27. ДОГ – (...) – ВІЙ. Вставте замість трьох крапок таке декільказначне
трибуквене слово, разом з яким перші наведені три літери утворюють
шестибуквений "релігійний" іменник, і які з останніми наведеними літерами
утворюють шестибуквений іменник-ім'я.
28. В цій країні, яка сумно славиться своїми нетрадиційно жорсткими
законами, є два священні міста. В ній строго заборонено вживання та обіг алкоголю
і наркотиків, а також ‒ азартні ігри. Злодійство карається відсіканням кисті. За
позашлюбні статеві відносини ‒ від покарання батогами до смертної кари.
Гомосексуалізм, а також убивство, богохульство і "чаклунство" (пророкування
майбутнього, ворожіння, наведення псування, любовний приворот і подібне)
караються смертною карою.
Експорт чого в ній становить 75% дохідної частини?
29. Назва найдовшого (по довжині) і, мабуть, найефектнішого стрибка у
фігурному катанні.
30. Гумор + логічність. Життєва ситуація.
В одному будинку живуть літнє подружжя, їхня донька, зять та онука. Так
сталося, що захворіли спочатку онука, а потім відразу за нею ще й донька з зятем.
Приїздить лікар. Щось там слухає, виписує ... . Заходить "глава сімейства" та
жартома з напускною серйозністю каже лікареві: "Ну, що робити з цією
здохляцькою молоддю?" Його перебиває донька і жартівливо, але також із
напускною серйозністю: "Вам щось не подобається? Всі претензії – до ...".
Яким логічно мудрим та мінімум двозначним словом, яке означає і створювача
матеріальних та суспільних благ, і сільськогосподарсько-тваринницький термін,
завершила фразу донька господаря?
31. Зараз в Україні акценти, пріоритети цієї професії часто є "поставленими з
ніг на голову". Для цього відкрийте поштову скриньку або протягніть руку до
пульту телевізора. Тож:
Багато десятиліть фраза, яка буде у відповідях, була фразою-символом однієї
в принципі важливої професії.
На відміну від сьогоденних реалій, коли пріоритетом багатьох представників
цієї професії є "чорнота", "жовтизна", плітки, сенсації, в СРСР представники цієї
професії в пошуку ПОЗИТИВУ могли (в вільному перекладі українською мовою)
декілька днів не спати, декілька днів крокувати заради декількох ... .
Напишіть газетярський термін, який захований за крапками.
32. Цитуємо одне з розведень ("лохотрон") однієї газети:
"Шукаємо щасливчика! До двозначного числа, утвореного двома останніми
цифрами Вашого року народження, додайте повну кількість прожитих вами років

станом на 00 годин 00 хвилин 1 січня цього 2018-го року. Після цього відніміть
двозначне число, утворене двома останніми цифрами року, який йде зараз. Якщо у
Вас вийшло число, яке складається з однакових цифр, то допишіть ліворуч ще одну
таку цифру. І якщо після цього у Вас вийшло число 999, то мерщій телефонуйте за
ось таким номером: *******! Ви виграли мільйон!"
Як ви думаєте: автор цього запитання виграв обіцяний мільйон? Відповідь
оцінюватиметься лише з урахуванням ваших хоча б коротких, але чітких пояснень
(за які згідно умов отримаєте додаткові 0,2 – 0,3 балу, які, щоправда, шукатимете в
підсумкових таблицях у стовпчику "0,2–5").
33. І вкотре ‒ про прапори. Між іншим: це запитання пропонується зі ще
однією метою: виробити в наших учасників вміння шукати в
Інтернеті не лише потрібні тексти, а й зображення.
Це (див. рисунок праворуч) ‒ прапор острова ... .
34. Хоча вона, ця наша сучасна співачка з, ніде правди діти,
прекрасним чарівним голосом рівня Ніни Матвієнко чи Оксани Петрусенко, перші
пісні проспівала українською мовою, зараз вона чомусь полюбляє співати
англійською.
Щоб ще й ще раз поглузувати з деяких "мод", наводимо переклади всіх
англомовних слів (щоправда, за три з половиною хвилини звучання кожне з них
повторене безліч разів) однієї мелодії, під яку ця співачка видає, єхидно
саркастично кажучи, рулади впереміжку з купою супровідних нерозчленованих
звуків, вигуків: "Це так добре, це так добре. Небо знає, небо знає. Я люблю, я
люблю. Я вільна, я вільна. Ти і я, ти і я". Все. Інших слів там немає.
Її сценічний псевдонім, сприйнятий на слух, має подвійне значення. Одне
його значення – це назва, завуальовано кажучи, певної рептилії. В той само час, як
стверджує автор псевдоніма Юрій Рибчинський, італійська його інтерпретація
означає "просто Анна".
Напишіть “італійську” (“а-ля" Рибчинський) частину її псевдоніма
українськими літерами.
35. Якщо брати лише по одному слову з назви кожної з цих серій, то там є
слова, схожі на такі: куліш; футбол; наречені; сіль; олімпійці; мушкетери; весілля;
інопланетяни; хокей ... . А який іменник є в назві кожної з цих серій?
36. Скільки років минає цими днями з часу проведення першого конкурсу "50
слів" (щоправда, спочатку він називався в українській версії – "25 слів", а в
російськомовній – "Опять двадцать пять")?
37. "Чиста" математика, але для мислячих людей ‒ з важливими практичними
висновками.
Діаметр яблука масою 165 г становить біля 6 см. Приблизно якою буде маса
яблука того самого сорту з діаметром 7 см?
38. Наголошуючи на тому, що мова жестів – для вдумливих, а словá,
перепрошуємо за грубість – для шалапутних, запитуємо:

Яким ще одним словом з відповідного фразеологічного звороту називали
перші варіанти німого кіно?
39. Вимова (українськими літерами) міжнародного сигналу лиха в
радіотелефонному (голосовому) зв'язку, який є аналогічним до сигналу SOS в
радіотелеграфному зв'язку, де використовується азбуки Морзе.
40. Скільки років виповнилося людині, яка вперше в історії народилася в
Антарктиді?
41. ☺. Ні, мабуть – ☹. Вставте пропущене слово у відповідності до початкової
фрази, з урахуванням обох смайликів:
І звідки в чорнилі ... ?
42. Кажуть, що назва цього міста походить від назви одного хижого ссавця
родини псових, яких колись у цій місцевості було дуже багато. І ці звірі, риючи собі
нори, викидали на поверхню якесь каміння, яке, як виявилося, добре горіло.
Яка сучасна назва цього міста?
43. Даємо майже повні анаграми декількох слів, які згідно зі словником
української мови в 4-х томах за редакцією Бориса Грінченка (видання: К., 19071909) вживалися в українській мові століття тому: дло; ижця; аавкк; дикн; жинр;
діно; дор; арх; акрс.
Як буква пропущена в кожній анаграмі? До речі, вона є першою в кожному
зашифрованому тут слові.
44. Назва міри земельної площі (здебільшого десь біля 0,58 га), що
застосовувалась в середньовічній Західній Європі і, зокрема, в Речі Посполитій, а
також подекуди і на українських землях.
45. Сумно запитувати, але: країна Європи, яка аж останньою придбала права
(і то за субліцензійною угодою) на трансляцію ХХІІІ Олімпійських ігор 2018 року
у Південнокорейському Пхьончхані.
46. Загальновідомо, що майстри художнього слова часто-густо робили
переспіви байок легендарного Езопа. Тож:
У Ж. де Лафонтена – "Коник і Мураха", у І. А. Крилова – "Стрекоза и муравей",
у Л. І. Глібова "Коник-стрибунець".
А "перу" Езопа приписують відповідник-"першоджерело" ... .
47. По сторінках і сайту www.h-d.in.ua ВДГО "Гармонійний розвиток", і блогу
https://vmk-garmonia.blogspot.com (там і там див. відповідні сторінки не про цей 43й захід, а про 42-й захід "50 слів").
Після того як: а) розгадаєте ось цей стандартний кросворд (але не надсилайте
нам ці відповіді!), –
б) порахуйте і напишіть, скільки слів із цих відповідей Є відповідями до
запитань попереднього 42-го конкурсу. При цьому рахуйте не однакові
шифрування слів тут і там, а сáме однакові написання слів-відповідей.

Зважаючи на те, що при виконанні цього завдання вам треба буде
"перелопатити" досить велику кількість інформації, оцінювання його буде таким:
навіть помилка на два дає учаснику 1 бал, помилка на одиницю – це 1,5 бала.
А от бездоганне виконання – це 2 бали.
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Династія німецьких композиторів.
11. Одне з українських написань прізвища російського жанрового живописця,
академіка. 12. Положення в шахах, після якого фіксується нічия. 14. Елітний
університет, один зі світових лідерів у наданні фундаментальних якісних знань. 18.
Традиційний жіночий одяг в Південній Азії. 19. Штаб-квартира, в якій знаходиться
виконавчий орган організації. 22. Одне з правил гри ґо, згідно з яким заборонено
робити хід, якщо він призводить до повторення позиції, яка була на дошці за один
хід до цього. 23. Абревіатура глобальної міжнародної організації. 24. Червонобурий шар на поверхні заліза, який утворюється внаслідок його окислення. 26.
Орган покритонасінних рослин. 28. Перша (буквена) частина назви серій важких
літаків, які іноді називають російським бортом №1. 29. Місцеві її назви – гадючка,
блекітниця, а також некоректна та небезпечна її назва – сироїжка. А найбільш
поширена її назва – ... (увага! Ці два слова її назви в цьому кросворді розташовані
підряд, без проміжку!).
По вертикалі: 1. Вона більша за оповідання, але менша за роман. 2. Республіка
в Західній Європі. 3. Дуже поширений артикль в арабській мові. 4. Назва однієї з
букв кирилиці та глаголиці. 5. Найвища наземна тварина на планеті. 8. Морська
тихоокеанська промислова риба родини тріскових. 9. Слабоалкогольний напій з
яблук. 13 Ущелина. 15. Міра земельної площі. 16. Назва певної підводної
кабельної системи, що з'єднує Європу та Північну Америку. 17. Нота. 18. Ліва
притока Дніпра. Одна з найчистіших річок в Європі. 20. Блюдо в'єтнамської кухні,
суп з локшиною та з різними добавками. 21. І персонаж античної міфології, і
супутник Юпітера. 22. Десятиногий ракоподібний. 25. Прізвисько, яке стало як
друге прізвище, одного з найкращих боксерів світу усіх часів. Ураховуючи ось таку
хибну тенденцію значної кількості учасників: лишень вони чують слово "боксер",
то автоматично думають, що то – Кличко, кажемо їм: тут мова – не про Кличко.
Або тоді вписуйте в кожну клітинку ґратки по дві букви. ☺. 26. Просторічне, а
часто – зневажливе обзивання священика. 27. Цифра.
48. Вам, мабуть, буде важкувато вгадати логіку запитання. Але спробуйте.
Тож:
Н В Р ... Т Б Д Яка буква пропущена в цьому чітко однозначному ряду?

Репліка: не звертайте тут уваги на нелітерні орфографічні знаки.
49. Назва міста в штаті Огайо, США, в якому знаходилися або знаходяться
штаб-квартири відразу декількох основних компаній з виробництва цього продукту
вулканізації композицій на основі каучуку (хоча, до речі, зараз більшість цього
продукту є синтетичною). Хоча з 1982 року всі виробництва цього виробу в цьому
місті були закриті, але це місто часто називають "столицею світу" цього виробу.
50. Про людські стосунки, контакти. Одна постійна учасниця нашого заходу
логічно та мудро звертає увагу на таке. Стояти удвох можна по-різному. Одні
стоять поряд, а от інші – ... .

