З теплим літнім привітом до Вас, Валерій Михайлович та інших організаторів конкурсу «50 слів»!
Як завжди – все в останній день))) З питаннями вперше ознайомилася ще 18 червня, пару днів шукала
відповіді, а потім сталася тривала перерва – адже літо – це можливість помандрувати. Якби я була більш
обізнана у використанні можливостей сучасних гаджетів, то можна було б у вільні хвилинки
продовжувати пошуки, але, на жаль, я такого не вмію. Тому по приїзді додому треба було за тиждень
швиденько все порозв’язувати, але знов обставини були не на мою користь. Поділюся з Вами своїм
горем: мій котик знаходиться на межі між життям і смертю((( Тому думки не зовсім зосереджені на
конкурсі, та все ж я не можу не взяти в ньому участі. Отже до відповідей, якщо Ви будете вважати, що
моя робота варта оприлюднення, то публікуйте тільки відповіді без моїх вступу та заверше ння листа.
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1. 2,6 с Результати 5 спроб: 2’40’’, 2’94’’, 2’69’’, 2’60’’, 2’53. Фото експерименту додається))
2. Славутич (питання № 14, конкурс №30 - ?14 К 30)
3. Сірко Іван – легендарна особистість, що уславила себе багатьма історичними моментами та
безліччю міфів. В межах нашого міста знаходиться пам’ятний знак, присвячений Сірку, бо саме
тут знаходився його зимівник з видатною пасікою – село Грушівка (хоча у Вікіпедії йде посилання
на іншу Грушівку), де він відпочивав між походами і де найбільш ймовірно помер. А недалеко
від нас знаходиться с. Капулівка, де знаходиться могила І.Сірка та музей. До нашого пам’ятного
знаку ми ходимо в походи, а в Капулівку їздимо на екскурсії. Так що це питання виявилося дуже
близьким для мене))
4. Малюк. Мова йде про мультфільм «Малюк і Карлсон». (?10 К 30)
5. Плутон. (близько до ?28 К 38)
6. Невідомо. Я обираю саме цю відповідь, тому що є природна газована вода, і коли саме та де
вперше люди її спробували невідомо. Але можна назвати декілька чітких цифр, наприклад, 185
років тому Дж. Прістлі отримав патент на виробництво газованої води 24.06.1833р. (близьке
нашому конкурсу – «кругла» дата припадає на час його проведення))) Або 251 рік тому у 1767р.
була виготовлена перша пляшка газованої води. Взагалі питання дуже суперечливе, про що
йдеться у коментарях до відповіді на нього в попередній раз. (?50 К 38)
7. Площа. Пам’ятаю, як я відповідала не це питання минулого разу))) (?10 К 39)
8. Соловий. (?45 К28, ?39 К40)
9. Карл Маркс народився 5. 05.1818р.
10.

(?20 К 30) сподіваюсь, те, що я скопіювала логотип не буде помилкою, адже
у № 43 надається вибір?))

11. Індіану – штат США. Можливо, я неправильно зрозуміла питання чи воно дійсно таке просте??!!
А може тому, що має паралелі з № 48?)))
12. Розрізала на тоненькі смужки шкіру бика і зв’язала їх, щоб охопити якомога більшу територію.
(?44 К38)
13. Авф. Дуже цікаве питання!!! Саме так найчастіше гавкає мій собака (спеціально слухала))). Хоча,
як стверджують дослідники, кожна людина чує по-різному той самий гавкіт. Цікавий факт з
Інтернету: в англійській мові є 5 слів (woof, yap, bow wow, ruff, growl), що наслідують звукам, які
вимовляють собаки. Їх більше, ніж в будь-якій іншій мові. https://serpstat.pp.ua/uk/chomu-tvarinizvuchat-v-lyuds-kih-movah-po-r-znomu/
14. Ікла. Мова йде про диференційовані зуби дорослої людини.
15. Танах – єврейське Святе Письмо. (щось часто трапляється ця книга останнім часом? Чи це моя
суб’єктивна думка, бо минулого разу я з нею стільки намучилася?)))
16. Хвостом. (?15 К30)
17. Клаксон. (за мотивами ?17 К28)
18. Виноград. (за мотивами ?26 К28)
19. 17. Якщо я правильно все порахувала на 14 сторінках нескорочених умов)))
20. Очі.
21. Х. йдеться про види сміху.
22. Чернігів/Чернівці. 87,5 % - це 7 спільних літер з восьми. (? 30 К 42)
23. 8-4=4 Вертикальну риску плюса пересуваємо у цифру 9, перетворюючи її на 8. Зі знаку =
забираємо одну риску, щоб отримати мінус та ставимо її перед 4. Якщо встигну, то намалюю на
комп’ютері, забула, як це робила в попередніх конкурсах(( На фото є намальоване від руки
завдання.
24. Мій. Вірш Д. Луценка «Києве мій». (?11 К 30)
25. Доповідь: до П О від Ь.
26. 13,6 г (за мотивами ?1 К 30) В мене залишилось близько 20 кришечок, більшість яких важить
саме стільки; минимум було 13,2 г, максимум – 13,9 г. Фото експерименту додаю.
27. Окапі, тобто лісовий жираф.
28. 9, 1 метрів. Саме така максимальна ширина зазначена у 6 розділі статті Вікіпедії про Велику
Китайську стіну - найбільшу штучну споруду в історії людства. (за мотивами ?18 К 38)
29. Ізраїль. (?22 К 39)
30. Ворон. (?22 К 39)
31. ------ Відповіді не може бути. Подібне питання вже однозначно було, але в архіві я його чомусь не
знайшла, проте пам’ятаю, що відповідала.
32. 23. Цікавий момент: питання 32, а відповідь на нього 23)))
33. Едем. (?29 К 38)
34. Латиніна. Рекорд видатної гімнастки тримався 48 років!!! Довідка з Вікіпедії: Лариса Семенівна
Латиніна (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). А
питання про М.Фелпса було № 13 у конкурсі № 30.
35. Антонов. Питання було у К 39 ?38, але йшлося тільки про саме прізвище. Без подробиць та
камінчиків))) «Лоша» - це АН-2, що здійснив свій перший політ 31.08.1947р. КБ «Антонов»
05.08.2016р. зробило заяву щодо його потрапляння в Книгу рекордів Гіннесса як літака, що
випускається найдовше, але в самій книзі цей рекорд не зафіксовано. Хоча АН-2 туди занесено
взв’язку з іншими рекордами. «Козак» - це наша «Мрія» АН-225. На рахунку цього літака близько
250 світових рекордів!!! У технічних характеристиках вказана максимальна злітна маса у 640 тон
(це на якомусь спецсайті, у Вікіпедії 600т – так що, скоріш за все, це не той камінчик, на який Ви
натякали). Можливо, що камінчик розрахований Вашим математичним розумом такий: перший
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політ «Мрії» відбувся 21.12.1988р., тобто ще трохи не вистачає до 30 років експлуатації. Це як раз
припаде на початок зимового конкурсу «50 слів»)))) У додатку цитати до цього питання.
Губи. Це найскладніше питання цього конкурсу для мене, хоча і належить до царини моєї
професії. Причина в тому, що я не знайшла жодного чіткого підтвердження своїм міркуванням.
Але обираю саме губи, які скручуються в трубочку для здійснення смоктального рефлексу. І губи,
і вигодовування молоком – це характерні риси ссавців, до того ж закладені в самій їх назві. Хоча
у питанні стоїть дієслово «може» в однині, а губи множина. Але я гадаю, що дієслово пов’язане зі
словом орган з попереднього речення. І це спеціально, щоб наштовхнути на неправильну версі ю
(на мою думку) - язик, що також є в ссавців і може скручуватися в трубочку. Хоча в такому
положенні він навпаки не зручний для прийому їжі. А може я взагалі пішла в неправильному
напрямку роздумів?
178 років, якщо мається на увазі саме марка (з’явилась у 1840р.)
184 роки, якщо мова йде саме про портрет королеви, використаний на марці (написаний у
1834р.) Питання про цю відому марку «Чорний пені» було у К 38 ?19.
В 1834 р. Уільям Вайон зробив модель голови принцеси Вікторії, якій на той момент було 15
років. Саме це зображення пізніше було використано для медалі Сіті, яку викарбували у 1837 р.
на честь першого відвідування вже королевою Вікторією лондонського Сіті. Ця ж модель голови
гравірувалася на поштових марках Великобританії 1840—1879 років.
Хропіння, науково ронхопатія. (?32 К 39)
Чорний. Цікаво, що паспортні дані написані двома мовами – англійською та маорі. (за мотивами
?3 К 43)
Комахи. (?32 К 38)
12. Фото в додатках; також помітила цікавий збіг: у кросворді 12 по вертикалі - це відповідь на 12
питання попереднього конкурсу і саме 12 є відповіддю на питання цього конкурсу (якщо я не
помиляюся)))
Вузол. (за мотивами ?36 К 38)

символ «Суспільне надбання».
44. Solanum tuberosum – картопля. До речі, картопля – це назва виду українською мовою, єдина, всі
інші то місцеві назви, діалектизми тощо.
45. Заплющуємо очі. (за мотивами ?11К 38)
46. 142560 або сотні тисяч. Питання за мотивами ?31 К 42 – виконуєте свою обіцянку))) Зовсім без
формул, спробую логічно пояснити свої міркування. Ми маємо: 9 варіантів цифр у номері (я так
зрозуміла, що нуль не враховуємо); 12 можливих літер – отже 12 варіацій парних
буквосполучень по кожній літері. Спочатку кількість авто політичної еліти, де на початку може
бути тільки певна комбінація літер, тому рахуємо кількість можливих комбінацій з 2 літер, що
будуть в кінці номера авто. Отримуємо: 12 х 12 = 144 і множимо на 9 (за кількістю цифрових
комбінацій), виходить 1296 комбінацій для КМ і стільки ж для ВР. А тепер розрахунок для
«простих» смертних, 144 варіації кінця номеру і 9 цифрових залишаються. Номери можуть
починатися тільки на 3 літери, тому можливі 36 варіантів буквосполучень помножуємо на 3.
Таким чином маємо: 36 х 3 х 9 х 144=139968. Підсумовуємо прості авто, КМ і ВР і отримуємо
142560. Якщо я знов не вірно розв’яжу математичне питання, то буду проситися до Вас на
репетиторство)))

47. Зайве про президента, але воно й так написане в дужках. А також неважлива кількість цифр в
номері, на відповідь не вплинуло б, скільки б їх не було, хоч би й одна. Цитата :»б) потім – із
трьох цифр»
48. Баскетбол. Новини спорту, травень 2016: Президент "Індіани" легендарний Леррі Берд
запропонував НБА подумати над введенням чотирьохочкової лінії. Він підкреслив, що спочатку і
правило триочкових кидків було сприйнято неоднозначно. Воно було прийнято в сезоні -1979/80.
"Спочатку ідея триочкової лінії нас теж не приваблювала. Не було такого, що всі вигукнули: "О
боже, це те, що нам потрібно". Ні, потрібен час. Коли її ввели, деякі команди кидали по п'ять
триочкових за гру, і це було багато. Дивно, як з тих пір змінилася гра. Гравці почали частіше
кидати триочкові, використовувати всю ширину майданчика", – заявив Берд.
49. Сірка. (за мотивами ? 5 К 28)
50. Пелюстки квітки. Це за версією автора питання 29 з конкурсу № 28. А ось думка мого колегитрудовика, що має свій власний досвід у цьому питанні: «Какие розочки?! Они похожи на
разорванный гриб!»
Ось і все. Прощавай, 44 конкурс! До зустрічі, 45!))) Величезна подяка всім, завдяки кому існує цей
конкурс і, особливо, Вам, Валерій Михайлович! На все добре! З повагою, Наталія.
P.S.





Зрозуміла, що треба зберігати свої відповіді з попередніх конкурсів. Маю на увазі чернетки, у
яких багато корисного може виявитися для літніх конкурсів.
Коментарі до питань, які повністю повторюються з попередніх конкурсів, я не писала, бо
вважаю, це недоцільним.
Кросворди та «стежку» прикріплюю окремо від листа. Теж саме із фотографіями
експериментів.
А також там є фото-сюрприз)) Цій світлині 10 років, це ми з дітками прибираємо біля
пам’ятного знака І.Сірку

Додаток до питання № 35.
Вікіпедія: 5 серпня 2016 року прес-служба Державної корпорації «Антонов» повідомила, що легкий
транспортний літак Ан-2 потрапив до Книги рекордів Гіннеса, як єдиний літак, який випускають
безперервно протягом більше 60 років. Проте сайт Книги рекордів Гіннеса не підтверджує цю
інформацію, Ан-2 (разом із модифікацією Ан-3) внесений лише як найбльший біплан. Також більше 60
років випускається Beechcraft Bonanza, виробництва якого розпочалось у 1947 році і триває донині.
Далі цитата з сайту: http://www.rekord.ua/samyj-bolshoj-samolet-v-mire-i-samyj-bolshoj-biplan-v-mirenakhodyashchijsya-v-ekspluatatsii.html#%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4
Ан-225 – шестимоторный турбореактивный высокоплан со стреловидным крылом и
двухкилевым оперением. Уникальный самолет, разработанный ОКБ им О. К. Антонова для
транспортирования космического челнока «Буран» и частей его ракеты-носителя «Энергия».
Свой первый полет Ан-225 совершил в 1988 году, еще до взлета успев установить рекорд –
самолет был разработан и построен всего за 3,5 года (для сравнения – на разработку A-380
понадобилось 10 лет, на разработку Boeing 747 – 6 лет). C тех пор Ан-225 установил больше 240
рекордов, и за это достижение в ноябре 2004 года по
инициативе Международной Авиационной Федерации был зарегистрирован в
Книге рекордов Гиннесса. Но это не единственное «гиннессовское» достижение «Мрії». Ан-225
официально является самолетом с самым большим размахом крыла в мире (88,4 м), самолетом с
самой большой взлетной массой в мире (600 т), перевезшим за один рейс
самый тяжелый коммерческий груз (253 т спецтехники из Чехии в Узбекистан в августе 2004 г.),
самый тяжелый моногруз (генератор со специальной рамой общим весом 187,6 т из Германии в

Армению в августе 2009 г.) и самый длинномерный груз (две лопасти ветряка длиной 42,1 м каждая,
из Китая в Данию в июне 2010 г). В 2009 г. были проведены работы по увеличению срока службы «Мрії»
до 25 лет, поэтому можно уверенно утверждать, что история рекордов самолета-гиганта далека от
завершения. Как, собственно, и история Ан-2, который выглядит скромным малюткой на фоне Ан-225,
но на самом деле имеет не менее славную историю, чем «Мрія». На этом самолете покоряли полюсы,
пересекали пустыни, совершали кругосветные перелеты. В Книге Рекордов Гиннесса 2013
«кукурузник» упоминается как самый большой из находящихся сегодня в эксплуатации бипланов
(размах крыла – 18,8 м, грузоподъемность – 5,8 т). А еще совсем недавно он считался самолетом,
производство которого не прекращалось максимальный период – с 1947 по 2002 год (сейчас рекорд
перешел к Lockheed C-130 Hercules). Сегодня в мире эксплуатируется более 3 500 Ан-2,
причем немалая их часть не налетала еще и половины назначенного ресурса. При
этом календарный срок эксплуатации Ан-2 неограничен. Как сказал об антоновском самолете другой
великий авиаконструктор А. С. Яковлев: «Такие самолеты не имеют возраста».

