Рєва Анна

1. 2,0
1,9: 2,3; 2,3; 1,7; 1,9.

2. Славутич
Славу́тич — місто обласного підпорядкування в Київській
області, розташоване на лівому березі Дніпра, з населенням близько 25 тис. осіб.
Славутич було закладено 1986 року для евакуйованих після Чорнобильської
катастрофи з теперішньої зони відчуженняпрацівників Чорнобильської атомної
електростанції. Назву було взято від давньоукраїнської назви Дніпра. Територія міста
є ексклавом Київської області на території Чернігівської, із якої після прийняття
рішення
про
будівництво
міста
була
виділена
частина
земель Ріпкинського і Чернігівського районів.
Більшість населення працездатного віку працює на Чорнобильській АЕС і
підприємствах.
Славутич — острівець Київської області посеред Чернігівської. Юридичною
мовою – ексклав.
У молодому місці ще й жителі молоді. Середні вік тут 30 років.
3. Сірко, Гордієнко
Іва́н Сірко́ (пол. Iwan Sierko, 1605 (1610) — 1680) —
подільський шляхтич, козацький ватажок кальницький
полковник, легендарний кошовий отаман Запорозької Січі й
усього Війська Запорозького Низового. Здобув перемогу в 65
боях. Герой багатьох українських пісень і казок.
У 1660–1680 роках дванадцять разів його обирали
кошовим отаманом.
За іншими даними:
Всенародне визнання і гучна слава Чортомлицької Січі поширились в часи
отаманства Івана Сірка (1659—1680), який з 1663 року проживав виключно на
Чортомлицькій Січі і більше 15 разів обирався кошовим
отаманом, здобувши всенародне визнання своїми
військовими заслугами.
Ко́сть (Костянти́н) Горді́йович Гордіє́нко (Головко́)
(нар. ? — 4 [15] травня 1733, Кам'янська Січ, нині село
Республіканець, що на Херсонщині) — кошовий отаман
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Запорозької Січі, видатний військовий і політичний діяч, який попри особисту
неприязнь до Івана Мазепи підтримав останнього в боротьбі з Петром I. Створив та
очолив Кам'янську Січ. До 1728 р. очолював Олешківську Січ, сподвижник та
співавтор конституції П. Орлика.
Був козаком Платнирівського куреня Запорозької Січі. 12 разів обирався
кошовим отаманом Запорозької Січі. Обіймав цю посаду з грудня 1703 до 27 травня
1706 р., а також з грудня 1707 до квітня 1709. У 1710—1728 рр. — кошовий отаман
Кам'янської та Олешківської Січі.
4. Малюк («Малыш и Карлсон»).

5. Плутон
Плуто́н (134340 Pluto) — найбільша відома карликова
планета Сонячної системи та найбільший транснептуновий
об'єкт, перший відкритий об'єкт поясу Койпера. Дев'яте за
розміром та десяте за масою небесне тіло, яке обертається
навколо Сонця (без урахування супутників планет)
Плутон і його найбільший супутник Харон часто
розглядають як подвійну планету, оскільки їх спільний центр мас
розташований поза обома об'єктами[13]. Міжнародний
астрономічний союз оголосив про намір дати формальне
визначення для подвійних карликових планет, а до того Харон класифікується як
супутник Плутона
Назву «Плутон» першою запропонувала Венеція Берні, одинадцятирічна
школярка з Оксфорда. Це сталося 14 березня 1930, наступного дня після
повідомлення про відкриття Плутона. Дід Венеції Фолконер Мейдан, що працював
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у Бодліанській бібліотеці Оксфордського університету, прочитав новину в «Таймс»
і за сніданком розповів про це онуці. Вона цікавилася не лише астрономією, але й
класичною міфологією, і вирішила, що це ім'я — давньоримський варіант імені
грецького бога підземного царства — підходить для такого, ймовірно, темного й
холодного світу. Фолконер Мейдан передав пропозицію своєму другу, астроному
Герберту Тернеру, який телеграфував її колегам у США. Коли назву затвердили,
Мейдан нагородив Венецію 5-ма фунтами стерлінгів. Цікаво, що його брат, Генрі
Мейдан, запропонував назви супутників Марса.
6. декілька тисяч років – природну газовану, більше 200 років - штучну
Природна газована вода відома з найдавніших часів і
використовувалася в лікувальних цілях. Ще Гіппократ
присвятив цій воді цілий розділ своєї праці і велів хворим не
тільки пити її, а й купатися в ній.
Першому створити газовану воду вдалося англійському
хіміку Джозефу Прістлі в 1767 році.
7. сукупність
8. Соловий
Брудний, мутний – від праслов’янського
Жовтувато-сірий – у давньослов'янському.
9. Карл Га́йнрих Маркс
Карл Га́йнрих Маркс (нім. Karl Heinrich Marx, 5 травня 1818,
Трір — 14 березня 1883, Лондон) — німецький філософматеріаліст, теоретик-суспільствознавець, політеконом,
політичний журналіст-публіцист; протагоніст робітничого
соціалістичного руху та один із засновників Першого
Інтернаціоналу.
Його наукові роботи та політекономічні дослідження
об'єднані в теоретичне суспільствознавче вчення, що за його
іменем отримало назву марксизму і стало підґрунтям соціалістичного і, пізніше,
комуністичного руху в Європі і світі.
10.

11. Індіана
Індіа́на (Indiana), штат у США, на півночі сягає озера
Мічиґан; 92,9 тис. км², 5,7 млн мешканців; адміністративний центр Індіанаполіс;
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12. порізала на вузенькі стрічки, смужечки
Легенда стверджує, що фінікійська цариця Дідона, рятуючись
від переслідувань свого брата, вела перемовини з царем Ярбом
про продаж землі. Запросила вона небагато: стільки, скільки
можна охопити шкірою бика. Угода відбулася. Тоді Дідона
порізала шкіру бика на
вузенькі стрічки, зв’язала і
обмежила ними, використавши
ще і берег моря, велику територію, на якій
заснувала фортецю, а біля неї — місто
Карфаген. Ця історія лягла в основу задачі
Дідони — однієї з перших задач варіаційного
числення (серед усіх плоских опуклих кривих знайти ту, яка обмежує криволінійну
трапецію найбільшої площі).
13. гав, дзяв.
Попытка украинской власти максимально уйти от
использования всеми привычных как русских так и украинских
слов, доходит до абсурда. Теперь утка вместо «кря-кря»
произносит «ках-ках», а собака вместо «гав-гав» — «дзяв-дзяв».
«Дерусификация» коснулась даже звуков животных в детских
книжках. Об этом сообщает эксперт Александр Дудчак, публикуя
соответствующие картинки на своей странице в Fecebook.
«Животные, проживающие на украинских территориях, теперь должны
правильно и политкорректно «квакать» и «крякать»… ах, пардоньте, «кумкать» и
«кахать»! Так что, если к вам обращается собака, то она, ой, по-украински — он,
говорит теперь «дзяв-дзяв!» - комментирует Дудчак фотографии страниц из новой
украинской детской книги.

14. Ікла
Ікла — конусоподібні зуби, які служать для розривання
й утримання їжі.
Зубна формула людини (для постійних зубів): I 2/2, C
1/1, P 2/2, M 3/3.
Розшифрування зубної формули ссавців:
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I (incisors) — різці,
C (canines) — ікла,
P (premolares) — премоляри, або передкутні,
M (molares) — моляри або кутні зуби.
15. Танах, Старий Заповіт
Танах (івр.  — )ְך"ַת ַּתзагальноприйнятий набір святих

на історичні, поетичні та повчальні твори.
16. хвостом
В. Даль нагадує нам, що існувала приказка: «собаку
з'їв, а хвостом подавився», сенс якої в тому, що людина з
важкою справою впорався, а на дрібниці спіткнувся. А
латинська приказка схожого змісту «Linguam caninam
comedit», що перекладається як «язик собачий з'їв»,
описує ситуацію безмірного просторікування.
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Книг,
тобто
Святе
Письмо юдаїзму. Назва
Танах є акронімом і
вказує на книги, що
входять до його складу.
Це Тора (Закон або
П'ятикнижжя Мойсея в
українському перекладі),
Невіім (Пророки або
книги
пророцькі
у
слов'янському перекладі)
та Ктувім (Писання або
книги
історичні
у
слов'янському
перекладі).
Стари́й Запові́т —
одна з двох частин Біблії,
в його основі лежить
«Танах» та поділяється
на книги Закону (Тора),
Пророків (Невіім) та
Писання (Кетувім), що в
свою чергу поділяються

17. Клаксон
Клаксо́н (также допустимое ударение — кла́ксон) —
устройство для подачи транспортными средствами звуковых
сигналов, а также сам такой сигнал. Термин получил
распространение по названию фирмы-производителя —
«Klaxon Signals Ltd» (от др.-греч. κλάζω — выть, шуметь),
выпускавшей их с 1908 года.
18. Виноград
19. 17 (16)
17 – всі випадки
16 – якщо не враховувати «50 слів-відповідей»
20. Вікіпедія, очі
Вікіпедія – зустрічається лише як посилання, але не відповідь
Очі – у відповідях було ОКО лише
3. Інцитат
4. каналізація
5. Гельвеція
9. емульсія
10. малиш
14. Славутич
17. манчкін

18.
22.
23.
24.
28.
29.
30.

неон
Валентина
око
сволок
копа
лінія
майстер

31.
32.
34.
37.
38.
40.
41.

Таїланд
огірок
пласт
писемність
землетрус
Фосбері
мідь

42.
43.
46.
50.

бойфренд
Аджман
Бучинська
пуанти

21. х
Психологи розрізняють п'ять типів сміху.
Перший тип: сміх - на а (ха-ха). Це абсолютно
відкритий, полегшує, повний згоди з навколишнім
світом сміх, він може характеризувати наївновеселу вдачу; прекрасне, безтурботний настрій;
оптимістичний настрій і позитивне ставлення до
людей і до існуючої проблеми.
Другий тип : сміх - на е (хе-хе). Це не дуже симпатичний сміх, нагадує щось
Мекаючий, іноді зухвалий або заздрісний. При цьому, чим більше відкрита
голосна, тим більше виражено зловтіха і презирство. Такий сміх завжди зберігає
певну дистанцію між людьми.
Третій тип: сміх - на і (хі-хі). Це не полегшує сміх "зсередини назовні", а
хихикання, що йде вглиб себе; суміш іронії і зловтіхи, скритності і хитрості, з
неявним підтекстом і умислом.
Четвертий тип: сміх - на о (хо-хо). Такий сміх звучить хвалькувато або
загрозливо, з деяким подивом, сумнівом або критично, іноді знущально або
заперечливо.
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П'ятий тип: сміх - на у (ху-ху). Це вже не справжній сміх, а скоріше страх,
боязкість, він може характеризувати прагнення приховати внутрішню
напруженість і незахищеність, а іноді і паніку.
(Спробуйте перевірити на собі всі п'ять типів сміху, досить цікаво!)
22. Чернігів, Чернівці
З «плюсу» забрати вертикальну паличку і
за
допомогою перетворити «девятку» на
«вісімку». Зі знаку «дорівнює» забрати
одну паличку і перенести її до «мінуса» (колишнього «плюса»), перетворивши вже
його на знак «дорівнює».
23.
її

24. мій (Києву мій)
Спить натомлене місто
Мирним, лагідним сном.
Ген вогні, як намисто,
Розцвіли над Дніпром.
Вечорів оксамити,
Мов щастя прибій...
Як тебе не любити,
Києве мій!
25. Доповідь
до П О від Ь
26. 13,6 г
Упаковки кришечок «Полінка» та «Господарочка» по 680 г
27. окапі (лісова жирафа)
Ока́пі (Okapia johnstoni) — вид
парнокопитних із родини жирафових, єдиний
вид у своєму роді. Будовою тіла окапі більше
нагадує коня, ніж жирафу. Також вони мають
смужки, як у зебри. Але від зебр окапі
знаходяться досить далеко, бо належать до
іншого ряду.
Окапі було відкрито лише в ХХ столітті. До цього винятково населенню Конго
було відомо, що такий «дивовижний кінь» існує. Ніде більше, крім басейну ріки
Конго, він не живе.
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Одна із найдивніших особливостей даної тварини – разюче довгий язик
синюватого кольору, який сягає цілих 35,5 сантиметрів у довжину й призначений
для догляду за вухами й очами, а також щоб діставати листочки з дерев.
28. 8 (9) метрів
Вели́кий кита́йський мур́ (长城 chángchéng) — низка кам'яних та земляних
укріплень в північній частині Китаю,
збудованих з метою захисту північних
кордонів Китайської імперії від вторгнень
різних кочових племен.
Археологічне дослідження 2008 року
прийшло до висновку, що Великий мур,
побудовано в епоху династії Мін (1368—
1644), з усіма його секціями простягається на 8 851,8 км
Ця довжина складається з 6259 км самого муру, 359,7 км траншей та 2 232,5
км природних захисних бар'єрів, таких як гори та річки.
Товщина Великої стіни в основному близько 5-8 метрів, а висота найчастіше
близько 6-7 метрів (на деяких ділянках висота досягає 10 метрів). За іншими
даними – від 6 до 9 метрів ширина.
29. Ізраїль
Держа́ва Ізра́їль — країна в південно-західній Азії на
південно-східному узбережжі Середземного моря.
14 травня 1948 року офіційно проголошено про створення держави Ізраїль.

30. ворон
Ворон (крук) — природна негаральдична гербова фігура. Він є
символом передбачливості та довголіття.
31. кілька тисяч років тому
Якого саме ножа???
Найдавніші ножі відомі з часів палеоліту.
Першими ножами були кам'яні (найчастіше
кременеві) загострені предмети, що набули згодом
мигдалеподібної форми. Пізніше до ножів почали
прикріплятися дерев'яні і кістяні рукоятки. Така
гірська порода як обсидіан дозволяла зробити найгостріші ножі досить складної
форми. Також широко використовувалися ножі з кістки. Близько п'яти тисяч років
тому людина навчилася добувати й обробляти метал. Спочатку це була мідь, а
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згодом — бронза, і мабуть перше, що зробила людина, це ніж. На території
Південної Америки ножі також виготовлялися із золота. З початком залізної доби
залізний ніж поступово витісняє ножі, виготовлені з бронзи. З початком
промислової революції, кустарне виробництво ножів змінюється заводським,
змінюється конструкція і матеріали ножів. Одними з важливих критеріїв стають
технологічність і зниження собівартості. Починається розквіт складаних ножів.
У 2005 році журнал «Форбс» провів опитування своїх читачів, потім старших
редакторів видавництва і групу експертів. Опитування мало на меті визначити
інструменти та предмети, що зробили найбільший вплив на історію людства.
За результатами опитування «№ 1» серед найважливіших речей, створених
людиною, став ніж.
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32. 21

5

33. Едем
6

34. Латиніна

Лариса Семенівна
(при
народженні
Дирій,
нар. 27 грудня 1934, Херсон) —
дев'ятиразова
олімпійська чемпіонка зі спортивної
гімнастики. З 1964 по
2012 роки була володаркою найбільшого
числа
олімпійських
нагород за всю історію Олімпійських ігор
— 18 (9 золотих, 5
срібних, 4 бронзових).
Латиніна відома також тим, що на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики
1957 року виграла всі золоті медалі.

35. Антонов
Оле́г Костянти́нович Анто́нов (25 січня (7 лютого) 1906, с.
Троїці (нині Подольського району Московської області),
Подольський повіт, Московська губернія, Російська імперія — 4
квітня 1984, Київ, Українська РСР) — радянський
літакобудівельник російського походження, один із провідних
авіаконструкторів СРСР. Доктор технічних наук, академік АН
УРСР і АН СРСР, Герой Соціалістичної Праці.
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Літаки мають свої "народні" назва: Ан-2 "Аннушка", Ан-22 "Антей", Ан-124
"Руслан", Ан-225 "Мрія".
В НАТО літаки "Антонов" відомі під іншими назвами: Ан-2 "Colt" (Лоша), Ан22 – "Cock" (Півень), Ан-124 – "Condor" (Кондор), Ан-225 – "Cossack" (Козак).
А ось Сергій Корольов – навпаки – народжений в Україні, а працював більше
у Росії.
36. губи
Губи рота (лат. Labia oris) - це парні горизонтальні шкірном'язові складки, що оточують вхід в порожнину рота на обличчі
людини і деяких видів тварин, - верхня губа (labium superius) і
нижня губа (labium inferius). Служать для захоплення і утримання їжі при її
надходженні в рот, а також беруть участь у вираженні емоцій мімікою (посмішка,
поцілунок, оскал і ін.) і в звуковимові (артикуляції серед звуків мови перш за все
губно-губних і губно-зубних приголосних, а також огублених голосних).
37. 178
«Чо́рний пе́нні» (англ. Penny Black) — перша в історії поштова
марка. Виконана в чорному кольорі, містить зображення королеви
Вікторії і має номінал в 1 пенні (звідси і назва). Перші наклади марки
були випущені 1 травня 1840 року, для офіційного використання з 6
травня того ж року. Поява перших поштових марок, а також
штемпельних конвертів була обумовлена запровадженням однакового дешевого
тарифу на листи і пов'язана з ім'ям Роуленда Хілла (англ. Rowland Hill; 1795–1879).
Усі лондонські поштові відділення отримали офіційні випуски нових марок у
травні, але інші відділення пошти Сполученого Королівства ще деякий час
приймали оплату поштових послуг готівкою.
Унікальна марка «Чорний пенні» знаходиться в колекції жителя
Краматорська.
38. хропіння ???
Ронхопатія.
За статистикою третина людей на планеті
хропуть. Страждають від хропіння 5% дітей, 15-30%
молодих людей і громадян середнього віку, більше
40% людей похилого віку задумливо виводять рулади
уві сні. Хропіння не настільки нешкідливий як він
здається на перший погляд. Навіть якщо людина живе
один і його нічні звуки не дратують оточуючих, він знижує розумові здібності, а
іноді є симптомом дуже серйозного стану - СОАС синдрому обструктивного апное
сну. Хропіння - це хвороба, яка може призвести до тяжких наслідків.
39. чорний
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Колір паспорта в конкретній країні визначають географічні,
політичні, релігійні та історичні особливості.
Володарями чорних паспортів є громадяни Ботсвани, Замбії і
Нової Зеландії. Чорні обкладинки дуже практичні, менше
брудняться і виглядають презентабельно.
40. комахи
Кома́хи (Insecta) — клас членистоногих тварин з
підтипу трахейнодихаючих.
Найчисельніший і
найрізноманітніший клас в усьому тваринному царстві:
відомо більше 1 млн вид комах, включно з викопними
видами; однак науковці припускають, що загальна
кількість існуючих видів комах складає від близько 2
мільйонів до 5-6 і навіть 8 мільйонів видів. Вивчає комах
наука ентомологія.
41. 11
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45. заплющуємо (закриваємо, мружимо) очі
А ось частково примружені очі завжди у людини,
максимально сконцентрованої на якійсь ідеї.
Примруження очей нерідко розтлумачується як знак
таємного пояснення. Зазвичай цей прийом використовують
представниці прекрасної половини людства, люблячі
кокетувати і фліртувати. Нерідко при цьому голова злегка
схиляється набік, а куточки губ трохи піднімають, утворюючи чарівну посмішку.
46. 47952
Дозволені 12 букв: А, В, Е, І, К, М, Н, О, Р, С, Т, Х.
10 цифр.
Комбінацій з 3 цифр буде 999 (10*10*10–1, тому що варіант 000
неприпустимий). Але ж нас цікавлять лише «круті» - їх лише 9.
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Розглянемо варіанти без першої букви
(тобто кількість варіантів із 1 букви, 3 цифр та
ще 2 букв): 12 * 9 * 12 * 12 – 1 = 15552.
Підставимо туди першу букви – 3 варіанти:
3 * 15552 = 46656.
Для Верховної ради всі номери вже
увійшли в цю кількість (перша буква В).
Для Кабінету міністрів 9 * 12 * 12 = 1296.
Разом маємо 46656 +1296 = 47952 варіанти.
47. Є
Номери для Верховної ради всі увійшли в кількість номерів, що починаються
з букв А, В, С.
48. Баскетбол

49. сірка
Вушна сірка (лат. cerumen) — жовто-коричнева змазкоподібна
секреція, що виробляється сірчаними залозами слухового проходу у
вухах людей та інших ссавців. Вушна сірка служить для очищення й
змащення слухових каналів, а також являє собою захист від бактерій,
грибків та комах.
50. пелюстки, квітку
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