Відповіді 44-го конкурсу «50 слів»

Бондарєва Вікторія Борисівна
Адреса:

вул. Молодіжна, буд. 6, кв. 15, с. Веселе,
Старобільський район, Луганська область, Україна, 92733

Викладач Старобільського коледжу Луганського НАУ
(вул. Молодіжна, буд. 8, с. Веселе, Старобільський район, Луганська
область, 92733)
Дні початку ознайомлення та завершення виконання завдання –
19.06.18 – 18.07.18

1. 1,9
2,15+1,79+1,68+2,25+1,92+2,00+1,62+1,60+1,98+2,19 = 1,918 ~ 1,9 сек.
В наших малогабаритних квартирах дуже важко проводити такі дослідження,
увесь час папірцю заважають меблі . Щоб досягти «чистих» спроб, потрібно залізти
на стілець удвічі більшу кількість разів. Заспокоює те, що фізичні вправи завжди
йдуть на користь здоров’ю.

2. Славутич
Наймолодше місто України. Географічно – Чернігівщина, адміністративно –
Київська область. Відстань до Чернігова 56 км, до Києва – 188, до російського
кордону – 146, білоруського – 33 км.
Будували місто вісім республік Радянського Союзу. В місті немає вулиць,
тільки квартали, кожен з яких будували різні республіки і тому кожен з них має свій
неперевершений колорит. Славутич – це як СРСР в мініатюрі.
Середній вік мешканців – найменший по країні; населення – близько 25 тисяч;
раніше практично неможливо було зустріти пенсіонерів, але зараз вже їх приблизно
7 тисяч.
Славутич входить до переліку кращих міст України. Тут практично немає
злочинів, дуже багато дерев, дитячих майданчиків, велодоріжок і майже відсутні
грати на вікнах перших поверхів.

3. Сірко
Життя Івана оповите легендами, неначе штаб
квартира ООН прапорами. Стільки всього містичного
та міфічного мабуть не придумали про жодного з
козацьких лідерів.
Наприклад, багато хто думав, що кошовий
отамана запорожців походив із бідноти. Історик Юрій
Мицик у своїй праці «Іван Сірко» документально
доводить, що герой цієї оповіді — з православного
шляхетського роду.
Сірко також встановив знатний рекорд у історії Запорозької Січі. Починаючи з
1659 і по 1680 рік, він не менше як 15 разів обирався кошовим отмаманом Війська
низового запорізького. Відомий дослідник постаті Сірка історик Дмитро
Яворницький вважав, що на виборах він перемагав 8 разів, а сучасні науковопопулярні статті в мережі говорять нам, що 12. Але згаданий Юрій Мицик просто
впевнений, що саме 15 разів, і підтверджує це джерелами, які досліджував та
збирав майже 30 років. Зрівнятися в цьому з Сірком може теоретично лише Петро
Конашевич (Сагайдачний). Але останнє потребує документальних підтверджень.
Анонімний польськомовний автор «Віршованої хроніки» 1682 року вважав,
що навіть прізвище кошового, слово, яким зазвичай кличуть псів, — богодане.
Адже Іван Сірко, справді, ніби пес, був поставлений Богом на сторожі
християнських овечок.

4. малюк

Якщо вірити шведської Вікіпедії, радянські мультики про Малюка і Карлсона
були першою екранізацією безсмертного твору Астрід Ліндгрен. На жаль
екранізовані були тільки дві книги з трьох.
До речі Фрекен Бок в радянському мультфільмі малювали за образом Фаїни
Раневської, яка цю роль і озвучувала. В Таганрозі,
поряд з будинком, де вона народилася, є кафе
«Фрекен Бок».
На батьківщині, в Швеції, Карлсона не
люблять, вважаючи його «хамом, егоїстом,
брехуном, хвальком і підбурювачем».
В Інтернеті поширилася теорія, згідно з якою
прототипом Карлсона є німецький рейхміністр
авіації Герінг.
Синдром Карлсона - психологічна особливість
дітей 3-7 років, які відчувають потребу в уявного
друга.
Всупереч радянському мультфільму, в книзі
ніде не згадано, що найулюбленіша їжа Карлсона - варення. Згідно з книгою,
найулюбленіші страви Карлсона - м'ясні тефтелі і торт зі збитими вершками.
І ще: цитата Карлсона для сучасного бурхливого життя: «Спокойствие, только
спокойствие!»

5.

Плутон

Плутон був відкритий в 1930 році Клайдом
Томбом, а назва дісталася від 11-тирічної дівчинки.
Плутон мав статус планети 76 років, але в 2005 році
вчені відкрили Ериду, яка важча за Плутон, і це
змусило астрономів переглянути умови належності
до планет. Одну з умов – очистити околиці від
об’єктів – Плутон не зміг виконати, і тому в 2006
році його статус знизився до карликової планети.
Коли в 2006 році Плутон став карликом, Американське діалектологічне
товариство назвало дієслово «оплутонити» новим словом року. «Оплутонити» знизити кого-небудь або що-небудь в званні або цінності.
Представники деяких штатів (як і деякі вчені) не погодилися з рішенням МАТ
і заявили, що Плутон завжди будуть вважати планетою і 13 березня в цих штатах
буде «Днем Плутона».
У 2006 році до Плутона стартував апарат «Нові горизонти». 14 липня 2015
року його зближення з Плутоном було максимальним (12,5 тисяч кілометрів) і
Плутон через «Нові горизонти» «передав привіт» на Землю у вигляді фото.

6. невідомо
З запитання не зрозуміло, про яку воду йдеться – природню чи штучну.

Природна мінеральних вода з «чарівними бульбашками» ще чотири тисячі
років тому використовувалася в лікувальних цілях, про неї згадував Гіпократ в
своїх працях. Можна також згадати ХVI або XVIII ст.
А ось газована вода, створена людиною, з'явилася тільки в 1767 році. Перша в
історії «шипуча вода» була отримана хіміком Джозефом Пристлі.
Кортить написати відповідь – 251, але ж людина могла скуштувати газовану
воду ще чотири тисячі років тому, тож ...

7. площа
Втрати тепла в рукавиці менші за рахунок меншої площі поверхні кисті руки.

8. соловий
9.

Карл

Повне ім'я - Карл Генріх Маркс (1818-1883).
За свою революційну діяльність був персоною нон-грата у Франції, Німеччині
та Бельгії.
На надгробному пам'ятнику на його могилі викарбувано епохальне:
"Пролетарії всіх країн - єднайтеся!"
Ніколи не був у Росії, незважаючи на те, що його вчення стало основою
комуністичного руху.
Друг і однодумець Фрідріх Енгельс довго підтримував Маркса матеріально.
Першим іноземним виданням книги «Капітал» став переклад на російську
мову.
Не дивно, що в Радянському Союзі Маркс користувався фантастичною
популярністю. Ще до утворення СРСР, в 1918 році, Марксу був встановлений в
Пензі перший в світі пам'ятник. На початку XXI століття в Росії понад 1 300
вулиць, проспектів і площ носили ім'я Маркса.
Маркс помер у віці 64 років. На його похорон прийшло всього від 9 до 11 осіб.

10.
Сьогодні в активі «Нової пошти» 2 300 відділень і 23 000
співробітників (для порівняння у Укрпошти – 11 500 відділень і

73 000 робітників.
Одним із ключових рішень, які вплинули на розвиток компанії, тут вважають
створення мережі сервісних відділень. Буває, що з вікна одного видно вивіску
іншого. Партнери пояснюють, що зроблено це спеціально: якщо відділення будуть
в пішої доступності, доставка перестане бути стресом для клієнта.
НАУ розробив для «Нової пошти» безпілотник, здатний перевозити вантажі
вагою до 4 кг. У проекті розробка безпілотника для перевезення великих вантажів:
від 500 кг до 1 тони.

11. Індіана

Місцеві жителі вважають. що місто
підходить для перезавантаження організму. І це
правда. Індіана допоможе відновити душевну
рівновагу і фізичні сили, що дозволить
зарядитися життєвими силами на цілий рік.
Вважається, що саме в цьому штаті
з’явилася перша залізниця.
Індіана відома своїми знаменитостями.
Наприклад, Една Паркер, яка прожила 116
років і з серпня 2007 року до смерті у листопаді
2008 року вважалася найстарішою людиною на
світі.
Столиця штату місто Індіанаполіс добре відоме любителям гонок, щорічно тут
проводяться змагання Формули 1 і Indy 500. Ще задовго до того, як Генрі Форд
заснував автомобільну компанію, в Індіанаполісі вже була розвинена автомобільна
промисловість.
Дитячий музей Індіанаполіса (The Children ''s Museum of Indianapolis) найбільший в світі дитячий музей. Він займає на 5 поверхах площу в 43 933,85 м²,
його відвідує щороку понад мільйон відвідувачів. У його колекції близько 120 000
експонатів. Крім виставок, в колекцію входить карусель, динозаври і паровоз;
будівлю прикрашає скляний феєрверк, який є предметом однієї з виставок; в складі
колекції музею - близько 50 000 іграшок, подарованих колекціонерами Френком і
Терезою Каплан.

12. порізала шкіру на тоненькі полосочки і склала замкнуте коло
Мова йде про фінікійську царицю Елісу, яка після військового перевороту
змушена була тікати в північний район Тунісу. Ті місця населяли бербери і вождь
племені не надто гостинно їх прийняв, але потім запропонував узяти стільки землі,
скільки обійме шкіра бика. Мудра цариця наказала розрізати шкіру на тонесенькі
полосочки, а потім розклала їх на вказаній земельній ділянці у завкнене коло.
Вийшла доволі велика територія. Так з’явилося нове поселення – Бірса («Шкіра»),
фінікійці стали називати його Картхадашт («Нова столиця»). З часом назва стала
звучати, як Картак, потім – Картахену, і нарешті – Карфаген.

Саме фінікійці придумали алфавіт з 22 літер, яким
користуються багато країн Європи і досі. Карфагенські
майстри будували кам’яні цистерни та багатоповерхові
будівлі, їх скло було відоме у всьому стародавньому світі, а
пурпурні тканини дуже високо цінувалися. Але їхня слава і
процвітання не могли не задіти гонор та гордість римлян.
Суперництво та заздрість між двома країнами закінчилися
повним знищенням Карфагена римлянами, які навіть
розорали плугами землю і посипали сілью, щоб місто
ніколи не відродилося.
Починаючи з 1953 року при розкопках під товщою
золи знайшли цілий квартал Карфагену. На одній з
дільниць побачили колону досить пристойної висоти. Її при
розкопках відновили в натуральну величину, щоб була видна масштабність
будівель.

13. гав, ваф, хав
Однозначної відповіді на це запитання не існує, кожній людині навіть однієї
країни гавкіт чується по-різному, що вже казати про інші народи.
Наше звичне «гав-гав» у різних народів чується зовсім по-іншому Наприклад,
в Кореї – це «тунг-мунг».
Албанцям чується – «хам-хам» або «хум-хум».
Бенгальською мовою - «гхауэ-гхауэ»
Каталонською мовою – «буп-буп»
Китайцям чується - «ванг-ванг»
В Данії - «вов»
В Голандії - «воэф»
Англійці чують по-різному - «бау-вау»,
«аф», «раф-раф»
Естонці чують - «аух»
Французи - «оуах-оуах»
Угорці чують - «вау-вау»
Індонезійці - «гонг-гонг»
Італійці - «бау-бау»
Японці - «ван-ван» или «кян-кян»
Іспанці - «гуау-гуау»

14. ікла
За легендою, в роті у Будди було 40 зубів.
А у першої людини - Адама - 30 зубів. Від
цього числа і відбувається кількість днів у місяці.
Найдорожчим зубом в світі вважався зуб Ісаака Ньютона, проданий в 1816
році за 3,300 $. Аристократ, який його купив, вставив цей зуб в свій перстень.
У равлика близько 25 000 зубів.

Люди, які чистять зуби тричі на день, рідше страждають від надмірної ваги.
До такого висновку прийшли японські вчені.
Найнебезпечний спорт для зубів - це хокей. 68% професійних хокеїстів
втратили на майданчику хоча б по одному зубу.
99% усього кальцію в організмі знаходиться в зубах.
За даними статистики з 60-х років минулого століття було запатентовано
більше 3000 моделей зубних щіток!
Найбільш екзотичні варіанти зубних щіток:
-іонізована щітка, дія якої базується на взаємодії різнополярних зарядів;
-щітка з трьома головками, що дозволяє чистити зуб з трьох сторін відразу;
-щітка з автоматично вприскуючим миючим розчином;
-електрична зубна щітка з вбудованим таймером.
Як з'ясувалося, найбільше бояться зубних лікарів керівники підприємств
(67%), а також домогосподарки (72%). А найменше страх перед стоматологом
відчувають військовослужбовці (72% не боїться).
Зуби можуть дуже довго зберігатися, не піддаючись впливу води, лугів, і
витримують температуру до 1000 градусів.
У Китаї існує навіть національне свято: «День любові до своїх зубів», він
проходить 20-го вересня.
Зубна емаль - найтвердіша тканина, яка вироблена організмом людини.
Зубна паста була винайдена єгиптянами приблизно 5000 років тому і була
сумішшю вина і пемзи.
Перші зубні щітки з'явилися в Китаї ВСЬОГО близько 500 років тому.
Матеріалами для них служили свиняча щетина, кінське та борсукове волосся.
Зуб - єдина частина людського організму, яка нездатна до самовідновлення.
Зате у слонів нові зуби можуть виростати до 6 разів.

15. Танах
Танах - це загальна назва всіх 24-х
книг, які всі разом складають Письмову
Тору.
Слово «ТАНАХ» являє собою
початкові літери назв трьох розділів
єврейського Священного Писання: Тора
(П'ятикнижжя), Невіім (Пророки) та
Кетувім (писання).
Танах містить лише те, що
протестанти назвали б Старим Заповітом
Дослідження знайдених в середині 20го століття в містечку Кумран (біля
Мертвого моря) найдавніших єврейських сувоїв, що відносяться до 2-3 століть до
нашої ери, дали сенсаційний результат: в них практично немає істотних
розбіжностей з тими, що входять до сучасного Танаха.

16. хвостом
«Собаку з’їв, а хвостом подавився». Ця приказка вживається по відношенню
до людини, яка зробила щось дуже важке і спіткнулася на дрібниці. Сучасне ж
значення ( «майстер на що-небудь») виникло вже у скороченій формі «собаку з'їв»
- «той, хто зробив або може зробити що-небудь дуже важке, є, без сумніву,
майстром своєї справи».
Взагалі ця "з'їдена собака" - один з найскладніших для пояснення оборотів.
Деякі зводять його до старовини: до гри в кості, де собака була певним символом ...
Хтось розповідає конкретний епізод давньогрецького жертвопринесення, коли
жрець випадково скуштував смаженої собачатини, після чого вона увійшла в моду
... Більш правдоподібно припущення, що цей оборот з'явився в селянському
середовищі: голодний і втомлений хлібороб готовий "і собаку з'їсти", а довга
робота робить людину майстерним.
Нарешті найбільш витончена версія: "собаку з'їв" - це пізніший російський
варіант слов'янського "зуби з'їв на чимось". А цей вислів, в свою чергу, з
жартівливої приказки "По бороді апостол, а по зубах собака", де "зуби" і "собака"
тісно пов'язані ...

17. клаксон
Трапляється, що назви товарів, які щільно
увійшли в повсякденне життя, стають загальними.
Клаксон – саме такий випадок. Це пристрій звукової
сигналізації в автомобілі або велосипеді. Слово
відповідає назві торгової марки Klaxon Signals Ltd,
яка випускала їх з 1908 года. І хоча його назва
походить від «виття, гул», перший механічний клаксон швидше клацав, ніж гудів.

18. Виноград
19. 17
20. очі
21. х
Мова йде про сміх.
При звичайній усмішки на обличчі «працює» 17 м'язів, а щоб насупитися ми
задіємо 43 м'язи.
Сміх допомагає в лікуванні астми і бронхітів - справа в тому, що повітря, що
виривається з легенів під час сміху зі швидкістю 100 км / год, звільняє бронхи від
слизу, який там скопичився, і полегшує дихання при запальних процесах.

Звичайна дитина у віці 6 років сміється приблизно 300 раз в день, тоді як
дорослі посміхаються і сміються в середньому лише 15 разів за добу. При цьому до
3-місячного віку діти взагалі не вміють сміятися.
Від сміху можна отримати і грошову вигоду, тому що офіціанти, які постійно
посміхаються клієнтам, отримують в 1,5 рази більше чайових.
Найбільш усміхнені люди живуть в Бразилії і на Кубі, а найпохмуріші - в
Скандинавських країнах.
У 80-90% випадків люди сміються над фразами, що не містять нічого
смішного.
Чоловіки з гарним почуттям гумору здаються жінкам розумнішими, ніж
серйозні представники сильної статі.
Сміх і його вплив на людину вивчає спеціальна наука, яка називається
гелотологія.
Посмішки можна продавати і купувати - наприклад, в рекламних цілях.
Найкраще це виходить у американця Тодда Гордона. Один його білозубий
голівудський «чііііз» коштує близько 4000 доларів.
Американський астронавт обов'язково повинен мати почуття гумору,
здатністю жартувати і сміятися. Це перевіряється фахівцями з відбору претендентів
разом з іншими якостями, зокрема фізичною витривалістю.

22. Чернівці, Чернігів
23.

24. мій
Мова йде про вірш Дмитра Луценка "Києве мій", який у кінці 2014-го року став
офіційним гімном Києва

25. доповідь
Якщо не брати до уваги класичні канони відгадування ребусів, то можна ще й повідь

26.

13,00 – 13,24

Упаковка з 50 шт. важить 662 гр., отже одна – 13,24 гр
А коли зважила одну окремо, то 13 гр.

27. окапі
Інші назви – «лісний кінь», «кінь Джонстона».
Вперше про окапі европейці дізналися в 1890 році.
А перше успішне розмноження окапі в умовах неволі
відбулося лише в 1956 році в Парижі.
В умовах дикої природи окапі дуже потайливі, тому
мало хто з європейців спостерігав цю тварину в
природних умовах. До того ж окапі зустрічається лише
на невеликій території в басейні річки Конго, крім як в
Заїрі, вони ніде не живуть.
В ареалі їх проживання можна знайти багато видів
рослин з 13 сімейств, але з них тільки 30 видів окапі
вживають в їжу.
Малюки окапі народжуються в період дощів після 440-денної вагітності
самки. Пологи відбуваються в найглухіших і важкодоступних лісових хащах.
Самки дуже сильно дбають і захищають малюків, в зоопарках мами окапі
відганяють від дитинчат навіть працівників зоопарків, до яких дуже звикли і яким
довіряють.
У окапі немає голосових зв'язок, тому звуки, які вони вимовляють, схожі на
кашель.
У окапі добре розвинений слух, вони здатні вловити найменший шурхіт в
лісовій гущавині. Також їх зір дозволяє бачити далеко вглиб сутінок лісу. Окапі
розпізнають потенційну небезпеку на далеких підступах і тому цю тварину дуже
важко виявити.
Язик окапі довжиною приблизно 40 сантиметрів, ним тварина може
проробляти унікальні речі. У окапі в роті є спеціальні кишеньки для їжі.
Своїм язиком окапі може мити собі очі.

28. 9,1
Загальна довжина Великої
китайської стіни становить 8 851
кілометр і 800 метрів.
В ролі «цементу», як з'ясували
вчені, дуже часто виступав клейкий
рис, який надав споруді додаткову
міцність і пояснює той факт, що
стіна непогано збереглася до наших
днів. Велика китайська стіна найбільше і найдовше кладовище в світі. За численними даними, її будівництво
коштувало життя за різними джерелами від 400 тисяч до мільйона чоловік.
Будівництво стіни тривало понад 1800 років.
Стіна ніколи не була єдиним монолітом, а серією незалежних будівель.
Навіть сьогодні це скоріше комплекс зі стін довжиною 20 000 кілометрів.

Велика китайська стіна продовжує руйнуватися - під дією часу, природи і
людини. Вважається, що протягом 25 років можуть перетворитися на руїни тисячі
її кілометрів і з цим важко щось зробити.
Назва «Велика китайська стіна» домінує в англомовному світі і в російській
мові. У самому Китаї її довго називали «Довга стіна в 10 000 лі», а тепер все
частіше просто «Довга стіна». Дійсно - довга, не посперечаєшся.

29. Ізраїль
Не було враховано те, що в цій країні
читають і пишуть справа наліво.
Ізраїль - єдина в світі країна, де
жінки призиваються на військову службу.
В Ізраїлі кількість співробітників
Microsoft на душу населення вище, ніж в
будь-якій іншій точці світу.
Ізраїль був першою країною, яка
заборонила участь в показах моделей з недостатньою вагою.
В Ізраїлі видається більше книг,
перекладених з інших мов, ніж в будь-якій
іншій країні світу.
Щорічно в Стіні плачу залишають більше мільйона записок. Стіна очищається
від записок перед Песахом і Рош-Ха-Шана (єврейський Новий рік).
В Ізраїлі більше музеїв на душу населення, ніж в будь-якій іншій країні світу.
На відміну від більшості народів світу єврейська національність визначається
не по батькові, а по матері.
Вчені проаналізували Вікіпедію на десяти мовах, зокрема, англійській,
чеській, арабській (за основу взяли дані 2010 року). Першою з найбільш
суперечливих тем був Ізраїль.
В Ізраїлі знаходиться найбільш низьке місто у світі – Ієрихон – більш ніж 350
метрів нижче моря.
В Ізраїлі найбільший відсоток людей з вищою освітою, вчених та
зареєстрованих патентів на душу населення. З моменту заснування Ізраїль отримав
більше Нобелівських премій, чим будь-яка інша країна.
Знак @ в Ізраїлі називають «штрудель».
Танах – книга книг. В День незалежності Ізраїля проводиться традиційна
міжнародна олімпіада на знання Танаху.

30. крук, ворон
ВОрон і ворОна – це два різних види сімейства вОронових. Така плутанина
відбувається на щастя тільки в російській мові. В українській вОрон – це крук,
англійською вОрон та ворОна теж звучать по-різному.
Воронів часто позначають в європейських легендах і міфології як
передвісників загибелі і смерті, причина тому їх темне оперення, і звичка їсти
падаль, але в геральдиці ворон, найчастіше, - символ передбачливості та

довголіття. Ворон зображується завжди чорним, включая озброєння, тобто дзьоб,
язик, кігті, як птах з сильним, великим і лише злегка зігнутим дзьобом і з
непропорційно великими лапами і пазурами.
Цікава особливість ворона в тому, що він об'єднує відразу 3 світу - верхній
(небо), середній (земля) і нижній (царство мертвих).
Дорослі птахи практично не піддаються прирученню.
Ворони - одні з найрозумніших тварин на планеті. Вони обганяють багатьох
ссавців і пернатих в тестах на кмітливість.

31. невідомо
Слово «Ніж» походить від праслов'янського * nožь від * noziti- протикати.
Перші стародавні ножі з'явилися ще в епоху палеоліту, тобто в часи
«кам’яного віку» Вони спочатку були виготовлені з каменю, іноді з кісток або
твердих порід дерев.
Приблизно п'ять тисяч років тому людина навчилася виготовляти і обробляти
метал, приблизно в той же час виникли перші металеві ножі. Їх робили з міді,
бронзи, золота. Ножі тих часів були в основному суцільнолитими, проте в Римській
імперії були винайдені і складні ножі - далекий предок нашого сучасного
мультитула і ножа для походів.
Згодом настає так званий «залізний вік», і досить швидко залізний ніж
знаходить високу популярність і витісняє попередні прототипи.
З настанням промислової революції, ножі стали виготовляти заводським
способом. З цього часу виробництво розвивається величезними кроками, а
інструменти з кожним роком все більше і більше вдосконалюються.
Пам’ятники ножу
є в Ризі, а
також є
пам’ятники
ножу Боуі
та
канарському
ножу.
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33. Едем, едем
34. Латиніна
Протягом 48 років Лариса Латиніна була володаркою рекорду за кількістю
медалей, завойованих на Олімпійських іграх. І навіть після 2012 року вона
продовжує лідирувати за кількістю нагород, отриманих в особистих змаганнях. На
її рахунку їх 14, в той час як у Фелпса на одну менше.
Із інтерв’ю Латиніної: «Ажіотаж навколо моїх 18
нагород почався після того, як американець Майкл
Фелпс наблизився до мого досягнення. До цього ні в
СРСР, ні в Росії ніхто особливо цим не цікавився. Я
була на всіх Олімпійських іграх, але ніколи не
відчувала такої уваги до своєї персони, як в Лондоні.
Ми з Майклом знялися навіть в рекламі сумок одного
модного бренду під девізом «Два видатних шляху.
Одна доля». В цілому ж вважаю подібні рейтинги
дещо натягнутими. Як можна порівнювати мене і
Ірину Родніну або ігровиків, в дисциплінах яких на
Іграх розігрується всього один комплект медалей? А
ось в своїх видах ми дійсно рекордсмени.»
Латиніна відома також тим, що на чемпіонаті
Європи 1957 року виграла всі золоті медалі.
Під час виступів Лариса демонструвала не тільки техніку, але і чудовий
артистизм. Тренери навіть дорікали дівчину в тому, що вона «тягне в гімнастику
балет».
Спортивні виступи Латиніна завершила вже у віці 31 року: рідкісне для
гімнастки «довголіття».

35. Антонов
Під керівництвом Олега Костянтиновича Антонова створено 22 типи літаків і 52
типу планерів. Після катастрофи Ан-10 під Харковом в березні 1972 року
Антонов зарікся будувати пасажирські літаки. Авіаконструктор важко пережив
те, що трапилося, проте не припинив вдосконалення літаків для мирного неба.
Батько, Костянтин Антонов, архітектор за фахом, був пов'язаний з передовими
художниками свого часу. Будинки і мости, спроектовані і побудовані ним, до
сих пір успішно експлуатуються в Санкт-Петербурзі та інших містах Росії.
В 1947 році Микита Хрущов, побачивши як Ан-2 злітає і сідає поперек злітнопосадкової смуги, захоплено вигукнув: «Та ця бабка може сісти навіть на поля
мого капелюха!»
Олег Антонов відомий не тільки кресленнями авіаконструкцій, але і живописом. Він
любив малювати і за своє життя написав близько 40 картин, а також є автором
декількох книг, безлічи статей, лекцій та виступів.

Інтелігент вищої категорії - так називають видатного літакобудівника ті, хто знав
його особисто.

36. язик, губи
37. 178
На малюнку зображена перша поштова марка з
клеєвою основою, яка була надрукована 6 травня 1840
року і отримала назву «Чорний пенні».
Велика кількість таких марок існує і досі. Це
пов’язано з тим, що конверти в ті часи були не надто
поширені і марку клеїли на складений лист. І якщо
отримувач не викидав лист, то марка зберігалася.
Англієць Дж. Е. Грей вважається першим в світі колекціонером поштових
марок. Відразу ж після випуску «чорного пенні», він придбав марки не для
використання в пересиланні листів, а для колекції. Практично у всіх країнах значна
частина марок випускається з початковою метою їх продажу колекціонерам, що
дозволяє державі отримувати значні доходи, не пов'язані безпосередньо з
поштовими послугами.
На будь-якій поштовій марці надруковано латинськими літерами, яка країна її
випустила. Винятком є лише Великобританія - це єдина країна, марки якої не
підписані.
Найрідкісніша марка - це «Святий Грааль».з зображенням Бенджаміна
Франкліна. У світі існує лише 2 примірника. Номінальна вартість її - 1 цент, а
оцінюється вона в 2,97 млн. доларів.
Горде звання «Король поштових марок» носить Філіп Феррарі. Ця людина за
роки свого життя зібрала найбільш розкішну колекцію поштових марок.
В Росії марки почали використовувати з 1 січня 1858 року.
Бутан першим в світі випустив безліч незвичайних марок - стереоскопічних, з
запахом, на сталевий фользі, марок-барельєфів і навіть марок-грамплатівок. Вони
друкувалися в кількості, яка набагато перевищує внутрішні потреби, і
призначалися для колекціонерів по всьому світу, у яких і користувалися
заслуженою популярністю. У 1970-х роках продаж марок була найбільшим
джерелом доходів Бутану.
Першою особою, яка не належить до королівської сім'ї і яка з'явилася на
британських поштових марках, став Вільям Шекспір в 1964 році.
В одному з музеїв німецького Вупперталя зберігається колекція з декількох
тисяч листівок, що зображують один і той же пейзаж, але прикрашених марками
багатьох країн. Кожному відвідувачу музея служителі вручають чисту листівку з
проханням вислати її назад після повернення на батьківщину.

38. хропіння

Незважаючи на всі досягнення сучасної науки, вчені до сих пір не знають,
чому людина хропе. Але є жартівлива теорія, яка говорить, що звуки хропіння
закладені в вашому організми в процесі еволюції, щоб відлякувати хижаків, коли
людина спала в умовах дикої природи.
Звук деяких хропунів досягає 92 децибел, що можна прирівняти до шуму
працюючого відбійного молотка. Але це ще «квіточки». 60-річна британська
пенсіонерка Дженні Чепмен хропе голосніше літака. Гучність хропіння літньої
жінки становить 111,6 децибела, що на 13 децибел голосніше звуку двигуна
трактора, на 11 децибел голосніше шуму поїзда і на 8 децибел голосніше звуку
літакового двигуна.
Корейці вважаються найбільш хропущою нацією в світі. Справа в тому, що
саме їм властива деяка генетична особливість, яка характеризується дуже довгим
м'яким небом, що провокує хропіння. Американці займають почесне друге місце за
кількістю хропунів, але вже з іншої причини. Пояснення цьому факту криється у
великій кількості жителів, які страждають ожирінням.
Дослідження показали, що космонавти, які хропли на землі, в космосі спали
мовчки. Гравітація грає домінуючу роль в генерації синдрому апное сну і, як
наслідок, хропіння.
Раніше страждати від хропіння люди починали найчастіше після 40 років, але
з кожним роком цей вік зменшується. Схильність хропіти спостерігається у
молодого покоління набагато частіше, ніж наприклад 10-20 років тому.

39. чорний
40. комахи
Комахи – перші живі істоти, які з’явилися на Землі, більше 400 млн років
тому. З тих пір вони пережили п’ять масових катаклізмів і виявилися більш
живучими, ніж тіранозаври.
Самка таргана здатна за рік відкласти більше двох мільйонів яєць. Крім того,
тарган може дев’ять днів жити без голови.
Вага комах, яких за рік з’їдають всі павуки на Землі, більше сукупної ваги
всіх, хто живе на планеті людей.
У бджіл п’ять очей. Три у верхній частині
голови і два спереду. Медоносна бджола махає
крилами зі швидкістю 11 тис. 400 разів на
хвилину, створюючи характерне дзижчання.
Бабки – найшвидші комахи. Швидкість їх
рух досягає 57 км / год.
У цвіркунів вуха розташовані на передніх
ногах, крім того, по цвіркунам можна
визначити температуру: для цього потрібно
підрахувати кількість стрекотіння в хвилину, розділити на два, потім додати

дев’ять і знову розділити на два. В результаті вийде температура в градусах
Цельсія.
Самець щипавки з’являється на світ з двома статевими органами. Причому їх
розміри перевищують розмір самої комахи. Ці органи тендітні, здатні легко
ламатися. Саме з цієї причини комаха має два даних органи.
Рой пустельної сарани може складатися з 50 млрд комах. Оскільки кожна
сарана може з’їсти кількість їжі, рівну її власній вазі, в день цей рій пожирає за
вагою в чотири рази більше їжі, ніж всі жителі Нью -Йорка.
Такі дрібні комахи, як мокриці, з шаленою швидкістю махають своїми
крильцями. Швидкість дорівнює 62 760 разів всього за одну хвилину.
Attacus Altas – найбільший метелик у світі. Розмах крил просто неможливо
собі уявити: 30 сантиметрів! Його часто приймають за птаха, а не за метелика.
Найбільший жук – жук-титан, довжина якого доходить до 17 см.

41. 12

42. вузол
Техніка в'язання вузлів бере свій початок з глибокої давнини. Найдавніші
вузли були знайдені у Фінляндії, вони датуються неолітом. Більш ранні зразки
вузлів напевно мали місце, але до наших днів не дійшли. На рубежі кам'яного і
бронзового століть виділяється своєрідне мистецтво в'язання вузлів і плетінь.
З'являються особливі вузли, що мають культове значення. До першого століття
нової ери відносяться найдавніші з відомих "довідкових посібників" по в'язанню і
застосування вузлів. Про вузли відомо безліч переказів, легенд та історій. Але
найбільш чудовою з них, безсумнівно, є антична легенда про гордіїв вузол.
Римським сенаторам заборонялося мати в одязі хоча б один вузол.
Особливою популярністю в Стародавній Греції користувався вузол, який
називається нині Турецьким. Під час народних свят пропонувалося швидко
розв'язати і зав'язати цей вузол.

43.
1 січня у багатьох країнах світу відзначається День
суспільного надбання: згідно із законодавством про
авторське право, в перший день нового року в суспільне
надбання переходять твори, термін захисту авторських прав
на які закінчився в попередньому році. Терміни та порядок переходу твори в
суспільне надбання в різних країнах дещо відрізняються. У більшості європейських
країн перехід до суспільного надбання передбачений після закінчення 70 років
після смерті автора або через 70 років після опублікування твору.

На «фотографії», створеної сайтом
publicdomainreview.org, зображені автори, чиї
роботи перейшли в суспільне надбання 1
січня 2018 року.

44. Solanum

Урожай

2000

2013

Картопля - Solanum tuberosum. Існує маса
сортів картоплі, які відрізняються за смаком,
Цукрова
формою, розміром, кольором, вмісту
1,256,380 1,877,110
крохмалю і хімічних речовин. Всім звична
тростина
біла і жовта картопля, але є сорти і червоного
(з високим вмістом антоціанів), чорного
(завдяки вмісту марганцю і інших
Кукурудза
592,479 1,016,740
мікроелементів) і навіть синього кольорів.
Виведено морозостійкі сорти, які витримують
зниження температури до -10 ° С, а так само
Рис
599,355
745,710
сорти, які не ушкоджуються колорадським
жуком.
«La Bonnotte» - найдорожча в світі
Пшениця
585,691
713,183
картопля. Підприємливі селяни, які живуть на
острівці Нуармутье (франц.), щороку
збирають не більше 100 тонн цього сорту. Так
Картопля
327,600
368,096
як божественна бульба (а по легенді, саме цей
сорт вивів верховний бог інків) виключно
ніжна, збирати її можна тільки вручну. Картопля «La Bonnotte» обійдеться
найвишуканішим гурманам приблизно в 500 євро за кілограм.
Картопля фрі з'явився завдяки американському президенту Томасу
Джефферсону, який вперше подав своїм гостям незвичайне блюдо.
Історія появи картопляних чіпсів ще цікавіше - незадоволений клієнт одного з
американських ресторанів повернув кухареві смажену картоплю заявивши, що
вона порізана занадто неакуратно і товсто. Ображений шеф засмажив нову порцію,
порізавши бульбу так тонко, як тільки міг. Результат перевершив всі очікування!
Завдяки унікальній сумісності з іншими продуктами і різноманітності способів
обробки з картоплі можна приготувати більше двох тисяч перших, других страв, і
навіть десертів.
Якщо приготувати картоплю в мундирі, це дозволить зберегти більшу
поживну цінність. Перед подачею шкірку краще зчистити - їсти її не

рекомендується: корисних речовин в ній небагато, зате токсини і пестициди, якщо
їм було звідки взятися, переживуть і миття, і термообробку.
Картопля стала першим овочем, що зазнав на собі невагомість - його
виростили на космічному кораблі «Колумбія» в жовтні 1995 року.
Вражають уяву рекорди картоплі. Найбільша бульба вирощена ліванським
фермером, і важила понад 11 кілограм. Німецька рекордсменка Лінда Томсен за
десять хвилин почистила більше десяти кілограм картоплі, а П. Бертолетті на
чемпіонаті світу за аналогічний відрізок часу зміг з'їсти майже шість кілограмів.
Багато джерел відводять картоплі почесно четверте місце у світі.

45. закриваємо очі

46.

47 952

**

1.

***

АВС

**

111 222 333 444 555

ABEIKMHOP CT X

666 777 888 999

ABEIKMHOPCTX

ABEIKMHOP CT X

3 · 12 · 9 · 12 · 12 = 46 656

2.

**
K M

***

**

111 222 333 444 555

ABEIKMHOP CT X

666 777 888 999

ABEIKMHOP CT X
1 · 9 · 12 · 12 = 1 296

Літери ВР (Верховна Рада) не беремо до уваги, тому що вони входять до
складу першої множини.
В підсумку отримуємо 46 656 + 1 296 = 47 952

47. депутати Верховної Ради - ВР
Умови щодо першої літери тільки А, В, С охоплюють також і ВР, тому це
речення ніяким чином не впливає на загальний результат підрахунку.

48. баскетбол
Найвищим баскетболістом в історії вважається гравець з Лівії Сулейман Алі
Нашнун його зріст становить 2.45 метра. Але на сьогоднішній момент найвищим
вважається Суданський баскетболіст Мануте Бол, зріст якого становить 231 см.
Одним з найменших баскетболістів вважається американець Магсі Богза. Його
зріст становить всього 160 сантиметрів. Також в
НБА налічується безліч баскетболістів, зріст яких
не перевищує 170 сантиметрів.
В 1987-1988 роках одночасно грали
найменший (1 м 60 см) і найвищий (2 м 31 см)
гравці НБА.
Коли створили баскетбол, в правилах
значилося всього 13 пунктів. Зараз ця кількість
перевищує 200.
Співачка Земфіра, будучи старшокласницею,
незважаючи на свій невеликий зріст, була
капітаном юніорської збірної Росії з баскетболу.
Характерному тембру свого голосу соліст
Rolling Stones Мік Джаггер почасти зобов'язаний
баскетболу, яким він захоплювався в школі. На
одному з матчів Мік з такою силою врізався в суперника, що відкусив собі
шматочок язика. Після цього він не говорив тиждень, а коли заговорив, то
зрозумів, що голос змінився.
У гру, схожу на баскетбол, грали ще древні майя, і називалася вона «пок-тапок».
2 березня 1962 року Уїлт Чемберлен набрав 100 очок за одну гру. Це
найбільша кількість очок, яку гравець набирав за одну гру.
За всю історію баскетболу найкращим баскетболістом в світі вважається
Майкл Джордан, який закинув рекордну кількість очок - 5 987.
У 1967 році були заборонені слем-данки. Але так як це одна з найбільш
видовищних складових баскетболу її вирішили повернути через дев'ять років після
заборони.
Статистичні дослідження вказують на те, що серед усіх видів спорту тільки в
американському футболі фіксується більше травм, ніж в баскетболі.

49. сірка вушна
У кожному вусі розташовується 2000 залоз, що виділяють сірку. Медичні
дослідження показують, що вони виділяють її інтенсивніше, коли ви перелякані.
При переїданні на певний час погіршується слух.
Перші бальзами для губ були створені на основі вушної сірки.
Хоча нас з дитинства привчають чистити вуха, з точки зору здоров'я краще
залишати в них трохи сірки. Іноді для здоров'я важлива не тільки чистота, але і
природна секреція організму.

50. пелюстки

