
  

1.    6 

Рівненська (Волинська, Житомирська, Львівська, Тернопільська, 

Хмельницька); Тернопільська (Рівненська, Хмельницька, Чернівецька, Івано-

Франківська, Львівська);  Хмельницька (Рівненська, Житомирська, 

Вінницька, Чернівецька, Тернопільська); Київська (Чернігівська, Полтавська, 

Черкаська, Вінницька, Житомирська); Львівська (Волинська, Рівненська, 

Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська);  Харківська (Луганська, 

Донецька, Дніпропетровська, Полтавська, Сумська)  

2.    зміст 

Сенека (Луцій Анней Сенека-молодший – 4 р. до н.е. – 65 р. н.е.) був різнобічно 

освіченою людиною, мислитель блискучий та неймовірно дотепний. Його 

мова текла невимушено і вільно, без грубощів та манерності. Він умів, не 

впадаючи до риторики, користуватися звичайним запасом слів, вибираючи з 

нього все найбільш характерне, надаючи думкам несподівані вигини, 

стислість та виразність. Йому були притаманні невичерпні дотепність, 

фантазія, неповторна витонченість форм  

Сенека міг запамʼятати текст із 2000 не повʼязаних між собою слів, а от його учень 

Нерон феноменальною памʼяттю не володів і, забувши усе добре наказав 

своєму вчителеві здійснити самогубство. 

 3.    чорний 

Декілька цікавинок про паспорти: 

За часів холодної війни на території СРСР була велика кількість секретних агентів 

з інших країн, багато з яких були розкриті. Як, запитаєте ви? У 

цьому допомогли скріпки в їх підроблених паспортах. У радянських 

паспортах використовувалися скріпки, 

які починали ржавіти досить швидко. А ось, наприклад, американці для 

створення підробленого документа використовували «місцеві» скріпки з 

нержавіючої сталі. 



  

Паспорт США зроблений з 60 різних матеріалів і використовує 30 

різних засобів захисту, але найголовнішим з яких є шрифт, 

повторити який неможливо. 

Є ряд країн, в які ви не зможете потрапити, якщо термін дії вашого паспорта 

закінчується через 3-6 місяців. 
  

  4.    
    

    

 

5.    тритикале 

Тритикале - це перший селекціонований злак у світі. Назва походить 

від першої частини латинського найменування пшениці (Triti) і 

другої частини - жита (cale). Перший гібрид отриманий вченим-

селекціонером Писарєвим у 1941 р. 

Як гібрид пшениці та жита тритикале поєднала у собі всі їхні корисні властивості. 

Вона дуже корисна для здоров’я багатьох систем людини (зокрема шлунково-

кишкової, серцево-судинної, кровоносної, кісткової). А також вона 

використовується в якості пестицидів. Коли тритикале виростає, її заорюють 

у ґрунт на глибину 15 см. Заорювання активізує процес розкладання 

отруйних речовин і видалення їх з ґрунту. Тритикале можна саджати не 

кожного сезону, а один раз на три роки – очищаючий ефект буде таким 

самим. 

Це запитання заслуговує бути хоча б за таку нетривіальну назву ☺ 

 6.    два 

Козелок – це маленький хрящовий виступ на вушній раковині, його парний орган 

має назву протикозелок. У невеликого відсотка людей є ще один хрящовий 

наріст, який лікарі називають додатковий козелок вушної раковини. Частіше 

за все він формується у хлопчиків і це відбувається ще до народження під 

впливом негативних чинників. 

Кожний десятий мешканець Землі страждає від проблем зі слухом і має 

рекомендації до застосування слухового апарату. Але 4 з 5 людей, які мають 

потребу, його не використовують (!☻) 

Слони чують не тільки вухами, а й хоботом та ногами. 

Сірчані пробки можна заробити за допомогою вушних паличок. Річ у тім, що ними 

ми видаляємо лише рідку сірку, а ту, яка утворює пробки, ми проштовхуємо 



усередину й утрамбовуємо. Надлишок сірки видаляється з вушної раковини 

в процесі жування, насправді вуха правильно не чистити, а мити  

7.    зупинки 

«Стій! Рух заборонено!»  

 8.    язик 

М’язи язика за своїми анатомічними особливостями нагадують мімічні. 

Якщо людина гладшає, то язик теж. 

Відбиток язика унікальний, як і відбитки пальців. 

У середньому язик має від 2000 до 10000 смакових рецепторів, які кожні 10-14 днів 

відмирають й змінюються. 

Під час поцілунку працює близько 34 м’язів обличчя.  

Найшвидший м’яз – миготливий м’яз ока. 

В жувальних м’язах – сила тиску досягає 100 кг. 

Середньостатистичне серце людини здатне працювати не менше 100 років. 

У кожної шостої людини є долонний м’яз, яким він не користується (у тварин він 

відповідає за випуск кігтів). 

Натуральний гіркий шоколад вважається найкориснішим для роботи мозку, серця, 

м’язів  

М’язові волокна здатні спалюватися, особливо цей процес активізується після 40 

років. Тому в будь-якому віці фізичне навантаження важливе для підтримки 

здоров’я і гарного самопочуття.  

9.    вольво 

Від від лат. Volv — кручение. Від самого початку це слово було лозунгом 

материнської компанії – знаменитої шведської SKF. 

Спочатку відоме Volvo було лише назвою підшипників кочення. Про те, щоб 

зʼявилися автомобілі Volvo, вперше замислився в 1924 році А.Габріельсон, 

який потім став директором Volvo. Він запропонував своєму другові і 

сокурснику Г.Ларсону створити підприємство, яке буде випускати автомобілі 

та запчастини Volvo. А зустрілися вони, коли той сидів та їв раків у 

ресторанчику в повній самоті. 

У 1927 році вранці, перед тим як представити ЗМІ нову машину, яку прозвали 

Якобом,  Карлберг виявив, що Якоб рухається тільки у зворотному напрямку. 

Творці зробили помилку в розробці редуктора задньої осі, строки піджимали, 



а останні запчастини прийшли за день до показу.  І все ж таки компанія не 

засмутилася, всі зробили висновок, що це знак до успіху і все буде добре. 

Емблему фірми теж придумали неспроста. Коло зі стрілочкою в правий верхній кут 

узятий з античності. Це позначення заліза, воно символізувало бога війни 

Марса. Щит і спис – це якість, довговічність та надійність, а полоса 

виконувала просту, але необхідну функцію кріплення. 

      Серед запчастин Volvo дуже багато унікальних винаходів, зокрема 

трьохточковий ремінь безпеки, дитяче сидіння, повернуте проти руху, датчик 

кисню і каталізатор, а також бокові подушки безпеки. У 2004 році вони 

створили систему BLIS, яка повинна повідомляти водію про машини, які 

знаходяться на близькій відстані. 

І найстабільніша якість запчастин Volvo – сьогодні можна придбати будь-яку 

запчастину навіть для найстаріших моделей двигуна. За це їх і занесли до 

Книги рекордів Гіннесса. 

 10.    біблія 

«Хвороба - неприємна річ, і їй піддається кожен. Наша мова - не виняток. Вона 

теж іноді хворіє. Адже вона - не бездушне створення, і її покликання - не 

тільки передача сухої інформації. Ні, вона бажає проникати вглиб, 

добиратися до самої суті, надихати, розбурхувати, іншими словами - 

жити повним, яскравим життям. Так як допомогти їй уникнути страждань? 

Вихід є - щоденне вживання «вітамінів», якими є фразеологізми - 

образні вислови. Живі, пронизливі, вони не тільки прикрашають нашу мову, 

а й є виразником відносин, емоцій, почуттів» 

 11.    ноги 

А якщо бути більш точним, виходячи з наших життєвих реалій, то: "За правдой 

пойдешь - ноги до ж@пы сотрешь!" Не надто красиво, але дуже виразно☺ 

 12.    Навруз, Наврез, Науриз 

Свято нового року у іранських та тюркських народів, відзначається в день 

весняного рівнодення. 

Науризу близько 5 тисяч років, він виник ще до появи сучасних релігій і багатьох 

держав. Свято не є релігійним. Походження йде корінням в язичницьку і 

зороастрійську культури. 
  

В деяких ісламських країнах, зокрема Сірії, Іраку, він під забороною. В Турції він 

був заборонений до 1991 року. 

В радянські часи це свято відзначалося неофіційно, тому що державні органи не 

дозволяли святкувати прихід весни і карали за це людей. 



Раніше, ще в глибоку давнину, Науриз називався святом «Улис» і символізував 

початок нового року для степових народів. 22 березня кочівники відзначали 

на широку ногу, накриваючи дастархан так, що стіл ломився від страв. 
  

Міжнародне визнання він отримав 19.02.2010 року. 

13.   
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14.    унісекс 

Стиль унісекс виник в 60-70-ті рр XX ст. Його найбільший пік припав на 90-ті рр. 

Йому в основному наслідують ті, хто визнає рівноправність статей. Неправильно 

думати, що унісекс - це одяг, що робить жінок схожими на чоловіків. 

Перш за все це стиль, що стирає межі між чоловічим і жіночим. Ролі чоловіків і 

жінок в сучасному суспільстві змінилися. Жінки стали більш активними, 

діловими, незалежними, а чоловіки отримали право проявляти слабкість, 

бути кокетливими, примхливими. В результаті жінки стали носити футболки, 

чоловічі сорочки, коротко стригтися, а чоловіки в свою чергу почали 

відрощувати волосся, стежити за своєю зовнішністю, слідувати моді. 
  

Стиль унісекс - більш демократичний і комфортний. Він підходить людям, які 

віддають перевагу зручності і простоті, а отже, ідеальний як для чоловіків, 

так і для жінок. І справа тут зовсім не в тому, що люди забули, до якої статі 

відносяться, просто вони хочуть носити зручний і стильний одяг. 
  

Унісекс - це не тільки стиль в одязі, але це і певний стиль життя, за 

допомогою якого можна показати себе, своє «я», висловитися, таким чином 

показати свою несхожість на інших.  
  

Не варто забувати, що головне правило - завжди в будь-яких ситуаціях залишатися 

собою! А наявність стилів в одязі сучасного життя дозволяє показати себе з 

різних сторін, що дозволяє завжди залишатися неповторним! 

 

15.    Рейк’явік 

Рейк’явік є самою північною столицею планети. 

Це єдина столиця, в якій живе 63% усіх мешканців країни. 



Місто дуже близько розташоване до північного полярного круга, тому влітку тут 

часто спостерігаються світлі ночі, а взимку світовий день складає всього 4 

години. 

В Рейк’явіку засідає парламент, який вважається найстарішим діючим 

парламентом у світі. Свою роботу він почав ще в Х столітті. 

Останній раз парламент припиняв свою роботу в 1931 році. Сталося це через 

приїзду в Рейк&apos;явік знаменитого російського шахіста Олексія Альохіна. 

Вся справа в тому, що незважаючи на фізичну розвиненість ісландців (в таких 

суворих умовах, коли 11% Ісландії покрито льодовиками, не всякий зможе 

вижити) і доживають до 80 років, найулюбленіший спорт тут – шахи  
  

У 125 км від столиці Ісландії знаходиться вулкан, назву якого може вимовити 

правильно менше 1% жителів на планеті. Називається він Ейяфьятлайокудль. 
  

У Рейк&apos;явіку видається більше наукової літератури, ніж в будь-якому іншому 

місті в світі, тому в Ісландії стовідсоткова грамотність 

  

Рейк&apos;явік є і лідером по підключенню населення до Інтернету - 90%. Навіть 

в американських містах цей відсоток значно нижче. 
  

У столиці Ісландії, як і у всій країні, на законодавчому рівні повністю заборонений 

стриптиз. Такий закон парламент, що засідає в Рейк&apos;явіку, прийняв в 

2010 році. Подібного закону немає в жодній європейській державі. 
  

За рішенням ЮНЕСКО 2000 року Рейк&apos;явіку присвоєно статус Культурної 

столиці світу. 
  

У центрі Рейк&apos;явіка знаходиться знаменитий бар, який називається "Каффа 

Рейк&apos;явік". Унікальність його в тому, що в якості стін тут виступають 

цілісні крижані брили. До того ж і всі напої тут подаються тільки в склянках, 

зроблених з льоду.. 
  

Поки читала про це місто, виявилося, що він най-, най-, най- по багатьом 

параметрам, навіть не уявляла. Ось вона - користь від інформаційного 

збагачування і участі у «50 словах» 

  

 16.   кажани 

Наука, що вивчає кажанів — хіроптерологія.  

Кажан належить до родини рукокрилих, яка налічує аж 950 видів. В 

Україні існує понад 25 видів кажанів – підковоніс, нічниця, вухань, 

вечірниця, лилик, нетопир, широковух, довгокрил та інші. 

Ці істоти знаходять собі прихисток у щілинах будинків, дуплах, розколинах скель 

та печерах. Одні полюють і живуть великими колоніями, інші – 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F


усамітнюються. Якось у печері Бракен, штат Техас, 

вчені виявили величезну колонію кажанів, що налічувала 20 

мільйонів особин.  

Кажани бувають різних розмірів: від маленького свинокосого кажана – 

розмах крил 160 мм і вага 2 грами, до величезної лисиці Бісмарка – 

розмах крил 1,83 метри. Більшість кажанів живиться комахами, але є серед 

них і справжні хижаки, що п’ють кров. Їх і називають – вампіри. 

Про те, з якою швидкістю літають ці істоти, напевне не відомо. 

Деякі вчені зафіксували швидкість до 51 кілометра на годину, 

але дослідження, проведені в США, показали, що з восьми 

видів кажанів лише чотири літали трохи швидше, ніж 20 кілометрів на 

годину.  

Кажани недобачають, зате добре чують. Вченим відома одна самка бурої нічниці, 

що прожила 32 роки. До речі, досі не всі види кажанів відомі науці, а 

окремі зустрічалися лише в поодиноких екземплярах.  

Скільки б вони не приносили користі, але тільки згадаєш їхню зовнішність – бр-р-

р!  Надто «красиві»! 

 

17.    міль 

В даний час в сімействі справжні молі фахівці налічують понад 2300 різних 

видів цих комах. 

Один з головних ворогів молей - це кажани, тому молі в 

ході еволюції навчилися вловлювати високочастотні сигнали. Цікаво, 

що самці багатьох видів молей самі можуть створювати схожі сигнали 

шляхом тертя лусочок одна об одну для полегшення спарювання. 

Зачувши такий звук і бажаючи залишитися непоміченою кажаном, 

самка молі сидить нерухомо, чим зазвичай і користується самець ☺.  

Міль Hemiceratoides hieroglyphica п&apos;є вночі сльози у птахів. 

Мешкає цей вид молі на Мадагаскарі. 

У той час як деякі молі харчуються нектаром квітів, інші можуть взагалі не їсти. 

Наприклад, у метелика Сатурнія луна навіть немає рота. Після появи з 

лялечки він живе всього тиждень. За цей час йому необхідно знайти собі 

пару, злучитися і відкласти яйця. 

Самці тутових шовкопрядів мають складні, в формі пір&apos;я антени з 

рецепторами запахів, які дозволяють їм вловлювати статеві гормони самок на 

відстані 11 кілометрів! 

  

Під час служби в КДБ  Владімір Путін мав прізвисько «моль». 
 



18.    відповідь 

19.   95-й квартал 

О. Кравець за фахом фінансист-економіст, працювала касиром в банку, потім 

бухгалтером. О. Пікалов працював двірником у Будинку піонерів, а потім 

вступив до ВУЗу на факультет механіки.  Ю. Крапов з золотою медаллю 

закінчив суворівське училище, працював оператором в фотостудії та 

електриком на шахті. Ю. Корявченков планував стать лікарем, працював у 

хірургічному відділенні санітаром. В. Зеленському не давалася математика, 

він мріяв бути дипломатом, але потім  пішов навчатися на юриста. С. Казанін 

з міста Надим Тюменської області, а Є. Кошевий потрапив до команди з 

Луганська. 

  20.    спускатися 

Взагалі, Уілсон Мізнер був вельми і вельми талановитою людиною, 

але його лихий спосіб життя, а також низка афер і шахрайств так і тягнулися 

за ним все його життя. Однак, відмовити йому в живому розумі і 

літературному дарі не міг ніхто. 

Якщо ви крадете у одного учасника, це плагіат; якщо у багатьох - це дослідження 

&apos;, - говорив Уілсон Мізнер. 

А ще Мізнер відомий такою фразою: &apos;Я знав безліч людей, які мали величезні 

знання і не мали жодної власної думки&apos;. Що ж стосується самого 

Вілсона Мізнера, то, можливо, його думок вистачило б на те, щоб стати 

одним з найпопулярніших авторів свого часу. 

21.    сонечко 

 22.   танок 

Наведений вислів І.Глазунова про брейк-данс. 

 23.   Бориспіль 

 24.   комедію  

До сих пір Оперний знаходиться в п&apos;ятірці найкрасивіших театрів світу, а 

нещодавно журнал Forbes включив його до переліку 11 найцікавіших 

визначних пам&apos;яток Східної Європи. 

Зал має унікальну акустику - шепіт, виголошений на сцені, чути в усіх його 

куточках. 

Після першого візиту в Одеський оперний театр великий Федір Шаляпін написав 

своїй дружині: «... Був у театрі і прийшов в дикий захват від краси театру. Я 

ніколи в житті не бачив нічого красивішого ». 

25.   унісекс 



І знову мій респект Вам, шановний голова оргкомітету, за перегукування 

запитань! 

 

  

Доброго часу доби, шановний Валерію Михайловичу! 

Я так звикаю до цього нетерпіння та азарту під час відшукування 

відповідей, що, коли закінчується конкурс, на серці стає сумно та 

порожньо.  

Як добре, що цей захід проходить чотири рази на рік. А кожна пора року 

привносить щось своє у настрій, у відношення, у почуття. І тому 

всі конкурси по-своєму індивідуальні й прекрасні. 

Дякую Вам за те, що не даєте нам закиснути і витягаєте нас з мушель 

погрітися в розумових, допитливих променях. 

З повагою і щирою вдячністю.  

26.  92 

А взагалі результати коливалися від 9,0 см до 9,3 на двох рулонах, мабуть за 

рахунок неправильного кола, не виходило зробити правильний круг, якісь 

вони у мене не круглі виходили. 

27.  мат 

Зв’язок з релігією проглядається аж тричі. По-перше, догмат. По-друге, Матвій 

перекладається як «божа людина» або «дар божий». І, по-третє, асоціація з 

першим з чотирьох канонічних Євангелій «Евангелие от Матфея». 

До речі, Матвій мав спочатку ім'я Левій (прив'язаний). Багато євреїв мали по два 

імені: одне — від народження і нове — при виявленні певних рис характеру, 



нових якостей і положення людини, зокрема Аврам (високий батько) — 

Авраам (батько багатьох),  Яків (спритний, хитрун) — Ізраїль (князь Божий, 

переможець),  Симон (грудка, податливий, той, який слухає) — Петро 

(камінь). 

28.  нафти 

Мова йде про Саудівську Аравію, яку іноді називають «країною двох святинь», 

маючи на увазі Мекку й Медіну. 

У Саудівській Аравії заборонено створення політичних партій. 

Саудівська Аравія за своїми розмірами займає 13-е місце в світі, хоча її точна площа 

через відсутність чіткого визначення меж невідома. 

У Саудівській Аравії немає жінок-водіїв, так як представницям слабкої статі не 

можна сідати за кермо. 

Відповідно до законів королівства, показання одного чоловіка за своєю вагомістю 

рівні показанням 2 жінок. 

Саудівські ресторани розділені на дві окремі секції: для сімей і неодружених 

відвідувачів. 

Жителі Саудівської Аравії майже ніколи не відзначають свій день народження. 

Саудівці вважають праву руку «чистою», а ліву - «брудною», тому вітатися і їсти 

можна тільки правою рукою. Цікаво, як у них почуває себе  лівша. 

У Саудівській Аравії дуже високі штрафи для автомобілістів, але місцеві жителі 

все одно мало зважають на ПДР. 

У королівстві офіційно заборонені кінотеатри. 

Так як у них дозволено мати по чотири дружини офіційно, вся королівська родина 

налічує близько 5 тисяч (!) принців і принцес. 

 

Не в кожному саудівському туалеті знайдеш туалетний папір, але в кожному, навіть 

самому затрапезному, буде «підмивалка», такий собі душ на шланзі. 

 

Моляться тут 5 разів на день (в священний місяць Рамадан - 6 разів). Під час 

молитви все королівство завмирає. Закриваються на півгодини магазини, всі 

установи, заправки. Не працює НІЧОГО. 

 

Дощі - велика рідкість. Три-чотири рази на рік. А тому зливова каналізація тут 

відсутня як клас. І тому, коли дощ все-таки трапляється, тут оголошується 

надзвичайний стан. Міста затоплюються, машини плавають. 

 «Sidewalk Skiing» - це катання по суспільних дорогах на автомобілі, перекинутому 

на два колеса з одного боку і прямо на ходу міняють колеса.  

У Саудівській Аравії не відзначають Новий рік. Взагалі. Навіть арабський 

 



У Саудівській Аравії немає дитячих будинків. Якщо батьки померли/загинули, діти 

живуть з родичами.. 

 

А взагалі жах, а не країна 

 

29.   аксель 

Рекорд по дальності належить британцю Роберту Казинсу. У звичайному по техніці 

акселі він пролетів неймовірну відстань - 5,81 метра. Такі «стрибки в 

довжину» більше не вдавалися нікому з фігуристів 

Аксель вважається найскладнішим стрибком, мабуть, тому він і найефектніший. Це 

єдиний стрибок, виконуваний з руху вперед, тому у нього спостерігається 

унікальна в порівнянні з іншими техніка і тому у нього «не ціла» кількість 

обертів. 

Парадоксально, але потрійний аксель зазвичай нижче подвійного. Це пов'язано з 

вимогою швидко згрупуватися, щоб провернутися 3,5 рази. 

Аксель Паульсен, що дав стрибку ім'я, вперше виконав його в 1882 році. Цікаво, 

що виконував він стрибок не на фігурних, а на бігових ковзанах. 

У березні 2006 року Наталі Канунникова показала найшвидше обертання на 

ковзанах: рухалася вона зі швидкістю 308 обертів на хвилину. Дивно, як може 

не піти обертом голова при такій божевільній швидкості! 

Темношкіра французька фігуристка Сурія Боналі на Олімпіаді в 1998 році, 

розуміючи, що в неї немає жодних шансів на медалі, вирішила виконати 

заборонене правилами сальто назад. Нагородою дівчині були бурхливі овації 

глядачів  та 0,2 бали штрафу в кожній з оцінок. 

Неможливо не згадати славетну радянську фігуристку Ірину Родніну, яка є 

рекордсменкою з рекордів. Вона разом зі своїми партнерами вигравала 11 раз 

Чемпіонати Європи, з яких 10 разів поспіль. На чемпіонатах світу королева 

парного катання стояла на верхньому щаблі п'єдесталу пошани 10 років 

поспіль - стільки ж у неї золотих медалей. Нарешті, Родніна входить в число 

кращих фігуристів в олімпійській історії: їй вдалося на трьох Олімпіадах 

поспіль завойовувати золоту нагороду. 

Є в фігурному катанні рекорди, які при всьому бажанні не вдасться не те що 

перевершити, а навіть повторити. Майже всі вони пов'язані з оцінками і тим 

фактом, що в 2004 році їх система була повністю переглянута. Британська 

пара Джейн Торвілл і Крістофер Дін в 1983 році підірвали світ танців на 

льоду. Спортсмени поєднали дивовижний стиль виконання і приголомшливу 

емоційність своїх виступів, а тому вперше в історії великих міжнародних 

змагань всі судді поставили парі оцінку 6,0 за артистизм. У 1984 році 

британцям вдалося двічі повторити свій же рекорд. Перевершити його вже 

тоді було рішуче неможливо. 

 

30.  виробника 



31.  рядків у газеті 

Мовою оригінала ця фраза звучить так: «Трое суток шагать, трое суток не спать / 

Ради нескольких строчек в газете». Ця фраза-символ професії журналіста-

репортера є цитатою з «Пісні журналістів», написаною в 1964 році 

композитором В.Мураделі та поетом О.Лєвіковим. 

На противагу приведемо приклад альтернативної, так званої, нової журналістики, 

зокрема її напрямку – гонзо-журналістики ( від Gonzo — божевільний, навіжений), 

що полягає у суб'єктивному, агресивному стилі оповіді з використанням 

ненормативної лексики, сарказму, перебільшення. Ведеться від першої особи. 

Репортер виступає учасником подій і описує власні відчуття та емоції, дає 

оцінки тому, що відбувається. Гонзо-матеріалам притаманна надзвичайна 

емоційність і суб'єктивність. Структура тексту довільна, вона може не 

відповідати жодним правилам чи канонам, прийнятим у журналістиці. Переказ 

подій часто є сумбурним, заплутаним і мозаїчним. 

Символом гонзо-журналістики є шестипалий кулак, в якому затиснуто 

квітку пейота  — кактуса, з якого виготовляють психотропну 

речовину мескалін. Кулак переходить у меч, гарда якого є словом «гонзо». 

Цей знак розробив сам Гантер Томпсон (засновник цього напряму), він 

символізував вільну літературу та розпутний спосіб життя. 

32.  ні 

При додаванні будь-якого числа з двох цифр року народження і повних прожитих 

років сума буде завжди однаковою, тільки буде різнитися в кожному році. 

Тобто, якщо зашифрувати якесь  число для певного року, то воно буде завжди 

однаковим для всіх, цим і користуються «лохотронщики». 

З точки зору математики пояснити це не можу. 

33.  Пасхи 

 Являє собою біле полотнище, на якому зображена традиційна нагрудна 

прикраса  реїміро 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 – вулканічний острів  (площа 165 кв. км) в південній частині Тихого 

океану, територія Чилі Місцева назва острова – Рапа-Нуї. Згадані дві його 

назви найпоширеніші, але у острова Пасхи є ще безліч назв. 

Острів найбільш відомий своїми гігантськими кам’яними статуями. Більшість 

мають розміри від 4 до 10м, але є деякі заввишки більше 20м. Зараз 



збереглося 887 цих статуй. Гіпотез та припущень багато стосовно них, але 

доказів обмаль. 

34.  Конда 

Музику до однієї з пісень Г.Татарченко написав в співавторстві з німецьким 

композитором І.Брамсом, який під кінець життя став дуже нелюдяним. 

Одного разу, отримавши запрошення на світський раут, він відповів 

відмовою. Але організатори урочистостей так хотіли бачити його у себе, що 

запропонували йому викреслити зі списку запрошених будь-якого, кого він 

не бажав би зустріти на вечірці. Брамс викреслив ... себе. 

 

      35.  козаки 

Мова про серію мультиплікаційних фільмів.  У мультфільмах відсутні діалоги і 

будь-який текст, за винятком вступного або заключного тексту «від 

автора» — дія відбувається у вигляді інтуїтивно зрозумілих сцен. 

У серіалі використані численні варіації на тему українських народних пісень і 

танців. 

Ідея створення мультфільму про козаків, яким будь-яка біда не біда, прийшла до 

Володимира Дахна спонтанно. Правда, мультиплікатор зізнавався, що на 

нього вплинула історія "Трьох мушкетерів" Дюма. До речі, йому потім казали, 

що в цих трьох персонажах він дуже точно передав український характер . 

 

І дійсно, деякі глядачі зізнавалися, що мультяшні козаки чимось нагадують їм 

улюблених мушкетерів. Однак зрозуміти, чим саме, не виходить. Можливо, 

справа в дружності і згуртованості гарних хлопців. 

 

Так вийшло, що серія мультфільмів про трьох козаків була дуже і дуже популярна 

на зарубіжному екрані, глядачі особливо відзначали чудову і якісну анімацію. 

Дітище Дахно зібрало безліч призів різних країн - від Італії та Швейцарії, до 

Румунії і Ірану. 

 

До речі, як не дивно, саме в Ірані мультфільм очікував фантастичний успіх і зали 

для глядачів набивалися битком ще багато років після прем'єрних показів. А 

секрет успіху полягав у тому, що в радянському мультфільмі не було чужих 

для мусульман західних цінностей. Дружба, взаємовиручка, іскрометний, але 

не грубий, гумор козаків знайшли відгук у душах простих іранців. 

 

36.  20 

ЧИМАЛЕНЬКО! 

37.  262 гр. 

Якщо дається діаметр, то вважаємо, що яблуко – це куля. 



Алгоритм рішення у мене був такий: 

1. Знайти об’єм яблука   діаметром 6 см – V=3\4hπr³ - 113.1 

2. Знайти густину – ρ=m\V – 1.46 

3. Знайти об’єм яблука діаметром 7 см - V=4\3πr³ - 179.6 

4. Знайти масу яблука, знаючи об’єм і густину – m=ρ*V – 262.2 

 

Другий спосіб: 

1. Знайти об’єм яблука   діаметром 6 см  

2. Знайти об’єм яблука діаметром 7 см 

3. Оскільки яблука є однорідними, то їх маси відносяться як їх об’єми відповідно. 

За допомогою пропорції знайти масу яблука (хоча дехто і не любить 

пропорції ☺) V1\V2=165\x - 262.0 

38.  сінематограф,  ілюзіон 

Перше спало на думку – «великий німий», а якщо одним словом…. 

«Німе кіно – найчистіша форма кінематографа» Альфред Хічкок 

Перший 3D-фільм «Сила любові» був німим - його зняли в 1922 році. У фільмі було 

дві кінцівки - щаслива і сумна, і глядачі могли вибирати з них, закриваючи ліве 

або праве око. 

З появою звуку в кіно більшість прокатників визнали непотрібним зберігання німих 

кінострічок і утилізували їх більшу частину. На сьогоднішній день 

збереглося не більше 25% німих фільмів, створених в ту епоху. 

На початку 20 століття фільми вже не можна було назвати абсолютно беззвучними. 

Гру акторів супроводжувала гра фортепіано. Музикант акомпанував прямо в 

кінотеатрі і мав професію, яка називається «тапер». 

Епоха німого кіно - яскравий період історії кінематографа, що породив безліч 

геніальних акторів, творчість яких безсмертна. Режисерам в цей період 

потрібно було бути досить винахідливими, щоб придумати прийоми 

акторської гри і постановки фільмів. Досить таки нелегко донести до глядачів 

свій почуття, думки, настрій, не використовуючи слів, а маючи в арсеналі 

лише власне тіло і міміку. Тому багато хто вважає, що саме в епоху німого кіно 

акторський талант як такий міг бути доведений до віртуозного володіння 

своєю мімікою і тілом. Багато акторів, особливо, Чарлі Чаплін, майстер 

пантоміми, залишаються кумирами та ідеалами для наслідування сучасних 

артистів і любителів кіно. 
 

В часи німого кіно в Японії існувала окрема професія коментатора - бенсі. Багато 

аспектів європейської та американської культури, емоції і жести героїв часто 

були незрозумілі японцями, і бенсі пояснювали їх глядачам, причому робили 

це на різні голоси. Басом коментувалися дії лиходіїв, тенором - героїв-

коханців, фальцетом - жінок. Найчастіше бенсі замість простого пояснення 



імпровізували, змінюючи режисерський задум, а деякі з них обзавелися 

власними прихильниками, що йшли в кіно тільки заради їх супроводу. 

☺ «Все-таки жаль немого кино. Какое удовольствие было видеть, как женщина 

открывает рот, а голоса не слышно». Чарльз Чаплин 

39.  мейдей 

Mayday -  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. 

Всупереч поширеній помилці, це слово не перекладається як «травневий день», а 

походить від французького venez m'aider ( «прийдіть мені на допомогу»). У 

разі, коли судно потребує допомоги, але безпосередньої загрози життю немає, 

передається інше кодове слово - Pan-pan (або Pan-pan-medico, якщо потрібна 

медична допомога). Цей сигнал має пріоритет вищий, ніж інші радіосигнали 

(почувши його, треба на якийсь час припинити всякий радіозв'язок), але 

нижчий, ніж Mayday і SOS. 

Передача неправдивого або недоречного сигналу лиха «Mayday» у багатьох країнах 

вважається злочином та тягне за собою відповідальність. 

Двічі на годину на морі наступає радіомовчання. Будь-яке повідомлення 

обривається на півслові в призначений час, і радисти вслухаються в ефір на 

частоті 500 кГц - чи не посилає хто-небудь сигнали про лихо. Цей час - з 15 по 

18 хвилину і з 45 по 48 хвилину кожної години - навіть відзначено на 

годиннику радистів червоними секторами. 

Сигнал SOS передається без межлітерних інтервалів. Тобто без пауз: ... --- ...  

А на папері сигнал записується як SOS з рискою над цими літерами. 

Інколи на цій частоті капітанам дозволяється передавати інформацію про 

виникнення серйозної загрози для кораблів, які знаходяться в певному регіоні. 

Це можуть бути повідомлення про несправності маяків, про вулканічну 

діяльность, про активність піратів, про затонулі судна тощо. 

 «Старий-добрий» SOS, схоже, скоро виявиться на узбіччі історії. Зараз він все 

більше і більше витісняється з практики мореплавання автоматизованою 

системою оповіщення про лихо GMDSS. Ця система  введена Міжнародною 

морською організацією в 1999 році, вона використовує автоматичне 

визначення координат судна за допомогою супутникових засобів навігації та 

передачу сигналу по виділеному каналу. 

Однак тисячі радистів у світовому океані на початку кожної години надягають 

навушники, щоб не пропустити три такі важливі для мореплавання літери. 

 

40.  40 

Ніхто і ніколи точно не дізнається, коли народилася перша людина в Європі, Азії 

або Америці. А ось коли з'явилася на світ перша людина в Антарктиді відомо 

абсолютно достовірно. Це сталося  7 січня 1978 році на аргентинській 



полярній станції Есперанса. З цього приводу навіть довелося завести 

спеціальну книгу народжень, куди  і внесли ім'я новонародженого хлопчика: 

Еміліо Маркос Пальма. Так що, якщо дехто думає, що полярник - це суто 

чоловіче заняття, ми вас змушені розчарувати. Наука в наші дні дійшла до 

сяючих висот, а народжують як і раніше, по-старому, тільки дами. 

Крім того, Сольвейг Гунбьyoрг Якобсен з Норвегії, яка народилася на території 

острова Південна Георгія в 1913 році, іноді також називається в якості першої 

дитини, народженої в Антарктиці, проте ця територія вважається частиною 

Антарктики лише в деяких випадках. 

 

41. алкоголь, вино, спирт, водка  

Якщо враховувати тільки усміхнений смайлик, то варіантів було декілька, а от щоб 

від посміхненого до сумного – щось нічого не спало на думку. 

42.  Лисичанськ 

У XVIII ст. тут виявлене перше у Донбасі вугілля. 
 

Виник в кінці XVIII в. як селище при вугільній шахті в Лисичій балці, назва якої, 

ймовірно, була пов'язана з проживанням в ній лисиць. За своїм розташуванням 

селище спочатку називалося Лисича Балка. У 30-х рр. XIX ст. з'явилася і 

закріпилася назва Лисичанськ; з 1938 р місто. 

При підземному видобутку кам'яного вугілля на поверхні утворюються терикони - 

відвали гірських порід (в місті їх 35). 

43.  и 

44.  морг,  морген,  морга 

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». Залежала від місцевості, ґрунту, запрягу. 

Є ще Joch (йох) – старовинна міра площі, яка дорівнювала 0,25 – 0,58 га. 

45.  Україна 

Спочатку на каналі UA: Перший стверджували, що у них немає коштів на покупку 

телеправ на зимові ОІ-2018, проте Кабмін виділив необхідну суму. 



Слід зазначити, що вартість прав на показ наступних двох Олімпіад в 2018 і 2020 

роках становить 3 мільйони євро. 
 

46.  мурашка і жук,  мурашка і цикада 

Деякі джерела вказують на те, що у Езопа було дві байки зі схожим сюжетом. Деякі 

вказують, що у Езопа був жук, потім у Лафонтена він перетворився на цикаду, 

а вже Крилов іноземку-цикаду перетворив на зрозумілу народу бабку.  

Про життя Езопа відомо небагато: адже він був рабом. Навіть століття, коли він 

жив, визначається приблизно. 

Езоп відрізнявся не тільки дотепністю, а й мудрістю. Його вважають першим 

байкарем. Наскільки вірна така думка, судити важко, бо велика збірка його 

повчальних притч була складена лише в середні віки. Цілком можливо, що 

багато байок Езопа - перекази, а інші не мають відношення до нього. Він сам 

перетворився в особистість легендарну, символічну, про нього збереглося 

чимало анекдотів. 

Езопа часто зображували горбатим і невисоким старцем, який говорить шепеляво. 

Подейкували, що він мав відразливу зовнішність. 

Він є родоначальником жанру байки і художньої мови іносказань, названого на 

його честь - езопова мова. На ній можна висловити практично все: людські 

слабкості і пристрасті, пороки і гідності, протест проти сильних світу цього і 

свій світогляд. 

Байки Езопа, яких збереглося близько 400, несуть особливу функцію. Вони 

підштовхують слухача до роздумів. 
 

47.  13 або 12 

«…порахуйте і напишіть, скільки слів із цих відповідей Є відповідями до 

запитань…». 

Якщо вважати «бліду поганку» як одну відповідь до запитання попереднього 

конкурсу -  то 12, якщо рахувати як два слова -  то 13 . 

До речі, відповідь  на №16 – «Аполло» в деяких джерелах згадується, як «Апполо», 

наприклад ось тут: https://www.ridus.ru/news/261971 У цьому випадку  

відповідь «плід» в №26 автоматично відпадає і кількість слів зменшується на 

одиницю.  

48.  

Рахувала літери по алфавіту; додавала\віднімала; вставляла голосні; взнавала, чого 

у світі є по сім; читала приказки, прислів’я; перекладала з російської на 

українську і навпаки; намагалася навіть сама що-небудь придумати – і все 

дарма ☻. Мабуть, коли взнаю відповідь, подумаю – о! це ж просто! 

https://www.ridus.ru/news/261971


49. Акрон  

Це місто відоме як «Гумова столиця світу» 

Природний каучук, який входив до складу першої гуми, видобувається з декількох 

видів рослин. Найбільш відома з них - гевея, що росте в Бразилії. Мало хто 

знає, що каучук також міститься в кульбабах. Експерти з Голландії планують 

в недалекому майбутньому використовувати як джерело каучуку  - кульбаби. 

Перші шини із застосуванням цього способу з'являться тільки в 2019 році. 

Найменшою автомобільною покришкою є шина, що має всього 4,8 мм в довжину і 

0,8 мм в ширину. Така покришка встановлена на дуже маленькій копії 

автомобіля Toyota. У свою чергу, найбільшою покришкою є великогабаритний 

протектор найбільшого самоскида в світі. Одна така шина може важити до 

п'яти тонн, а шириною бути більше чотирьох метрів. 

 

 Ще в XIX столітті автомобільні покришки і гумові 

килимки мали білий і бежевий колір. Тільки в 1912 

році вони стали звичайного чорного кольору через 

додавання в гумову суміш стабілізатора (вуглецю). 

 

 Індіанці Південної Америки робили взуття, вмочуючи 

ноги в сік рослини гевея, з якого робиться каучук. 

Після його повного застигання сік перетворювався в 

взуття, яке не промокає.  
 

50.  разом 

 

 


