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Мій оригінальний «нік» КОРАБЛИК
Коментарі до відповідей 44-го заходу «50 слів»

1. Експеримент повторили кілька разів. Трохи розчаровані. Думали аркушик буде «парити» в
повітрі, як планер. А він просто падав як попало, ще й перевертався. Час падіння приблизно
2,6 секунди.
2. Вікіпедія пише: Славу́тич — місто обласного підпорядкування в Київській області,
розташоване на лівому березі Дніпра, з населенням бл. 25 тис. осіб.
Славутич було закладено 1986 року для евакуйованих після Чорнобильської катастрофи з
теперішньої зони відчуження працівників ЧАЕС.
Для Славутича характерний незвичайно високий рівень народжуваності й низький рівень
смертності. Як результат, Славутич — місто з найнижчим середнім віком населення в
Україні. Більше третини жителів міста — діти.
(Вікіпедія:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B
8%D1%87 )
Але в даний час Славутич практично є рекордсменом зі швидкості зменшення населення у
зв'язку з повним закриттям Чорнобильської АЕС та відсутністю роботи.
3. ІВАН СІРКО
Цікаві факти з життя отамана Запорізької Січі
Життя Івана Сірка оповите легендами, де правда, а де вигадки точно ніхто не визначить.

Кажуть, що отаман запорізьких козаків Іван Сірко:
o Не програв жодного бою
o Підписав знаменитий лист запорожців турецькому султану
o Брав участь у взятті фортеці Дюнкерк під час Тридцятирічної війни
o Після смерті отамана козаки перемагали ворогів, виставляючи вперед його відрізану руку
o У 1812 році руку Івана Сірка три рази обнесли навколо зайнятої французами Москви, і
доля війни була вирішена
o Його називали перевертнем і характерником, а турки — Урус-Шайтаном.
o Запорізькі козаки 12 разів обирали його кошовим отаманом — з 1659 року по серпень
1680-го, тобто до самої смерті. За деякими даними, навіть 15 разів.
І ще багато надзвичайно цікавого прочитала я у статті http://dovidka.biz.ua/ivan-sirko-tsikavifakti/
Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Цікаві факти про відомих людей
4. Дитина просила, щоб бабуся показала їй мультфільм про Малюка і Карлсона.
Вікіпедія пише: «Малыш и Карлсон» — советский рисованный мультипликационный
фильм. Экранизация по мотивам первой части одноимённой трилогии Астрид Линдгрен.
Один из наиболее популярных мультфильмов режиссёра Бориса Степанцева. Мультфильм
был выпущен в 1968 году. В 1970 вышла вторая часть — «Карлсон вернулся». Переговоры о
выпуске третьей части ведутся компанией «Союзмультфильм» с наследниками Астрид
Линдгрен с 2013 года.
5. Именно 1 мая 1930 года Плутон получил свое официальное название. Интересно, что
придумала его школьница, сразу после того, как общественность всколыхнула новость об
открытии новой планеты Солнечной системы. Между тем, еще в 1906 году существование
Плутона предположил американский астроном Персиваль Лоуэлл, назвав ее "планетой X".
По мнению ученого, "планета Х" вместе с Ураном оказывала влияние на массу Нептуна. Но
приборы того времени не позволяли точно доказать его теорию. Об открытии новой планеты
объявили 13 марта 1930 года - после этого предложения о названии хлынули со всех сторон.
Вдова астронома Лоуэлла, Констанция, сразу же скромно предложила назвать планету
"Зевс", "Персиваль" или же "Констанция". Любопытно, что до этого поиски планеты не
могли возобновить 10 лет именно из-за судебной тяжбы с Констанцией, которая пыталась
отсудить у обсерватории Лоуэлла миллион долларов в качестве наследия. Фигурировали еще
два варианта возможного названия - "Минерва" и "Кронос".
Собственно "Плутон" в честь бога подземного царства предложила 11-летняя школьница
Венеция Берни. Ее деду Фолкнеру Мейдану, который работал в библиотеке в Оксфорде, так
понравилась идея внучки, что он передал ее в Лоуэлловскую обсерваторию. Венеции
впоследствии даже заплатили за название - 5 фунтов стерлингов.
Сейчас Плутон по статусу - карликовая планета, хотя этот самый статус не признан
некоторыми американскими штатами.
Джерело
статті:
http://www.dsnews.ua/society/to- li-planeta-to-li-net-kak-pluton-sta lznamenit-blagodarya-01052017150000 Автор Александра Захарова, журналист.
6. Оскільки в питанні немає точної вказівки, про яку саме газовану воду йдеться: природну
чи створену штучно, точно відповісти на питання неможливо.
Вікіпедія пише: Природная газированная вода известна с древнейших времён и
использовалась в лечебных целях. Гиппократ посвятил этой воде целую главу своего труда
и велел больным не только пить её, но и купаться в ней. В XVIII веке минеральную воду из
источников начали разливать в бутылки и развозить по миру. Однако она стоила весьма
дорого и к тому же быстро выдыхалась. Поэтому позже были предприняты попытки
искусственно загазировать воду.

Первому создать газированную воду удалось английскому химику Джозефу Пристли в 1767
году. Это произошло после экспериментов с газом, выделяющимся при брожении в
чанах пивоваренного завода. Далее швед Тоберн Бергман в 1770 году сконструировал
аппарат, позволяющий под давлением, с помощью насоса, насыщать воду углекислыми
пузырьками и назвал его сатуратором (от лат. saturo — насыщать).
Первым промышленное производство газированной воды начал Якоб Швепп. Он в 1783 году
усовершенствовал сатуратор и создал промышленную установку для выпуска газированной
воды. В начале XIX века Швепп для удешевления производства стал применять для
газирования обычную пищевую соду и газированную воду стали называть «содовая».
Новинка быстро распространилась по Англии (такой водой стали разбавлять крепкие
алкогольные напитки) и её колониям, позволив Швеппу основать компанию
«J.Schweppe&Co», от которой пошла торговая марка Schweppes.
В отличие от США, где газированная вода в основном продавалась разлитой в бутылки, в
других странах было принято потреблять её из перезаправляемых сифонов — как маленьких
домашних, так и больших, устанавливаемых в кафе и барах. Позже появились и уличные
автоматы по продаже газированной воды. В дореволюционной России бутилированная вода
считалась «господским» напитком, — её называли зельтерской (сельтерской), по названию
минеральной воды, изначально бравшейся из источника Нидерзельтерс (Niederselters).
Одним из производителей, например, был петербургский ресторатор Иван Излер в 30-х годах
XIX века.
Все це цікаво, але головне, що ми не можемо точно сказати, скільки років минуло з
часу, як людина вперше скуштувала газовану воду.
7. В рукавиці буде меншою загальна площа поверхні кисті руки, тобто менша загальна
площа поверхні притиснутих один до одного пальців. Тому в ній і втрати тепла організму
будуть меншими.
8. Вощаный — цвет воска, от жёлто-серого до янтарно-жёлтого.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%
D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85_%
D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B
2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0
%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
Вощаний, а, е. Желтый, рыжій, по цвѣту подобный воску. О. 1862. V. Кух. 37.
Словарь української мови: в 4-х тт. / За ред. Б. Грінченка. — К., 1907—1909. — Т. 1. — С.
257.
9. Вікіпедія пише: Карл Га́йнрих Маркс (нім. Karl Heinrich Marx, 5 травня 1818, Трір — 14
березня 1883, Лондон) — німецький філософ-матеріаліст, теоретиксуспільствознавець, політеконом, політичний журналістпубліцист; 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.
Сподіваюся, знаючи, що я писати та
малювати від руки практично не можу, мені дозволять скопіювати зображення. Так, це
логотип Нової пошти, прийнятий цим підприємством 2014-го року.

https://bluemountainfengshui.org/2015/05/04/nova-poshta/ Posted by Тарас Литвин | анализ
логотипа, бизнес, фэншуй | | Май 4 , 2015
В статті читаємо:
Крупнейшая в Украине компания экспресс-доставки и грузоперевозок «Нова Пошта» в 2014
году изменила свой логотип. Вместо сургучной печати и традиционного шрифта мы видим
современный динамичный дизайн — букву «Н» и четыре стрелки. Как это повлияет на
дальнейшую судьбу успешной до сих пор фирмы?
Мастер Шентан Су прокомментировал изменение так: «Новый логотип лучше, он более
динамичный. Новый лого говорит о том, что компания может осуществлять доставку во всех
направлениях. С этой целью они вписали букву «Н» в центр стрелок.
P. S. Кстати, новый логотип «Новой почты» очень напоминает логотипы других компаний,
что обычно в мире называется словом «плагиат».
Посмотрите, какие логотипы уже существовали ранее (например, Heliradio):

https://bluemountainfengshui.org/2015/05/04/nova-poshta/
11. Йдеться про штат Індіана у США.
12. Читаємо у статті з Вікіпедії про легендарну царицю Дідону:
Дідо́на (лат. Dido, род. відм. Didonis) — легендарна засновниця Карфагена, первісно — одне
з фінікійських божеств. У IX ст. до н. е. — міфічна фінікійська цариця, небога й
дружина Сіхея, верховного жерця Мелькарта в Тірі . Коли її брат Пум'ятон убив Сіхея, щоб
захопити його скарби, Дідона втекла з Тіра й зі жменькою земляків оселилася на північному
узбережжі Африки, біля фінікійської колонії Утіки. Місцевий володар Ярбас пообіцяв
віддати Дідоні стільки землі, скільки обійме шкіра з вола; Дідона порізала шкіру на вузькі
пасочки й охопила ними територію, на якій заснувала могутнє місто Карфаген.
13. А про гавкіт яких саме собак йдеться? Українських? Японських? Англійських?
У мові різних народів звуконаслідувальні слова, що імітують собачий гавкіт, значно
відрізняються. Очевидно,відповідні буквосполучення досить добре імітують гавкіт собак
саме у тих країнах. Єдиної «собачої мови» не існує. Тому я не можу віддати перевагу
якомусь одному буквосполученню. Якби йшлося саме про українських собак, то моя
відповідь була б «гав-гав!».
Процитую фрагмент статті, яку можна знайти за посиланням
http://mapme.club/poradi/6820-11-kartinok-pro-te-yak-gavkayut-sobaki-v-riznix-kutochkaxzemnoi-kuli.html
Дослідження показали, що гавкіт песиків по всьому світу відрізняється чимось на зразок
місцевого акценту. А собача «мова» сильно відрізняється в залежності від того, якою мовою
спілкуються жителі тієї або іншої країни. Ось так відкриття, чи не правда? Нумо подивимося,
як гавкають собаки в різних країнах.
Франція: Йаппе-йаппе! Оух-оух!
Туреччина: Хев-хев! Хав-хав!

Японія: Кьян-кьян! Ван-ван!
Росія: Гав-гав! Тяф-тяф!
Нідерланди: Блаф-блаф! Кеф-кеф!
Мьянма: Воки-воки!
Африка: Блаф-блаф, Кеф-кеф!
Іспанія: Гуау-гуау! Йао-йао!
Корея: Меонг-меонг!
Країна Басків: Тксау-тксау! Заунк-заунк! Йау-йау!
Англія: Йап-йап! Арф-арф! Руф-руф!
З іншої статті: https://www.liveinternet.ru/users/algre/post117739497/
КАК ГОВОРЯТ ЖИВОТНЫЕ В РАЗНЫХ СТРАНАХ.
Среда, 18 Марта 2015 г. 12:59 + в цитатник
Меня всегда забавляют различия в произношении… в разных языках… звуков животных.
Собака лает
В России - гав-гав, ав-ав.
В Дании - вов-вов (vov vov).
В Голландии - маленькая ваф-ваф (waf waf), средних размеров воф-воф (woef woef).
В Англии - йап-йап/арф-арф (yap yap/arf arf) - маленькая, вуф-вуф/руф-руф - средняя (woof
woof/ruff ruff), боу-воу (bow wow) - большая.
В Финляндии - маленькая хау-хау (hau hau), средняя и большая вуф и руф (vuff/rouf).
Во Франции - ау-ау (ouah ouah).
В Германии - вау-вау (wau wau) - маленькая и средняя, вуф-вуф (wuff wuff) - большая.
В Венгрии - вау-вау (vau vau).
В Италии - арф-арф/бау-бау (arf arf/bau bau).
В Японии - кьян-кьян (kian kian).
В Испании - гуау или гуа (guau/gua) - маленькая, гуав (guav) средняя, гуф-гуф (guf guf)
большая.
В Швеции - вув-вув (vov vov).
В Турции - хов-хов (hov hov).
14. За формою і функцією розрізняють 4 групи зубів:
1. Різці — передні зуби, по 4 на кожній щелепі. Функція їх полягає у відкусуванні їжі.
2. Ікла — по 2 на кожній щелепі, служать для відриву їжі.
3. Премоляри — по 4 на кожній щелепі в постійному прикусі, в молочному їх
немає. Служать для роздавлювання, грубого перемолювання їжі.
4. Моляри — по 6 зубів на кожній щелепі в постійному прикусі і по 4— в молочному.
Призначені для подрібнення і розтирання їжі.
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ortop/classes_stud/uk/stomat/ptn/%D
0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%
D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0
%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B
0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97/2/02.%20%D0%B7%D1%
83%D0%B1%D0%B8,%20%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D1%
8F%D0%B4%D0%B8.htm - посилання на джерело
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B8

15. Тора + Невіїм + Ктувім = ТАНАХ
Слово «ТАНАХ» представляет собой начальные буквы названий трех разделов еврейского
Священного Писания: Тора (Пятикнижие), Невиим (Пророки) и Ктувим (Писания).
Источник: https://www.moshiach.ru/tanach.php
© www.moshiach.ru
16. Володимир Даль нагадує нам, що існувала приказка: «собаку з'їв, а хвостом подавився»,
сенс якої в тому, що людина з важкою справою впоралася, а на дрібниці спіткнулася.
Джерела: http://arhiv-statey.pp.ua/index.php?newsid=23457
Або:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_old/16911/%CE%A0%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE
%B1
17. Клаксо́н (также допустимое ударение — кла́ксон) — устройство для

подачи транспортными средствамизвуковых сигналов, а также сам такой сигнал[1]. Термин
получил распространение по названию фирмы-производителя — «Klaxon Signals
Ltd»[2] (от др.-греч. κλάζω — выть, шуметь), выпускавшей их с 1908 года. Джерело:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Клаксон

18. Подивилася список «еліти» і вирішила, що це Виногра́д — село в Україні, в Лисянському
районі Черкаської області, центр сільської ради, як пишуть у Вікіпедії. І НВК там є: у 2004
році створено навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад –
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів".
19. «50 слів» є 17 разів, якщо розглядати весь текст на завантаженому документі «Умови
нескорочені», починаючи зі слів «Ураховуючи численні
нарікання учасників…» і закінчуючи списком
координаційних членів оргкомітету. До речі, у
завантаженому документі «Умови нескорочені»
заголовку саме такого немає. Він у мене просто
починається з наведених слів. Як доказ прикріплюю цей
документ із виділеними червоним кольором «50 слів».
Бо, можливо, я щось не так зрозуміла?
20. ОЧІ
Інцитат Каналізація Гельвеція Емульсія
Малиш Славутич Манчкін Неон Валентина Око Сволок
Копá Лінія Майстер Таїланд Огірок Пласт Писемність
Землетрус Фосбері Мідь Бойфренд Аджман
Бучинська Пуанти Вікіпедія
21. Без коментарів
22. Чернігів-Чернівці
23.

24. Зі словами "мрій – прибій – надій" у вірші Дмитра Луценка «Києве мій»

римується слово «МІЙ». Вірш покладений на музику композитором Ігорем
Шамо. З кінця 2014 року пісня «Києве мій» стала офіційним гімном Києва.
25. ДОПОВІДЬ – без коментарів
26. Дякую за ідею! Вдома такої кришечки не маю.
Пішла до супермаркету, там дійсно продають
кришечки упаковками по 50 штук. Взяла упаковку,
зважила, сфотографувала. Маса упаковки, як бачите,
616 грамів. Це разом з целофановою плівкою, але
масою плівки, думаю, можна знехтувати. Марка
кришечок «Хуторянка». Товар поклала на місце.
Поділила 616 на 50.
Вийшло 12,32 г.
Вдома була трохи інша кришечка, не з кільцем, а з
різьбою. Зважила її, вона трохи важча – 13 г.

27. Окапи или карликовый жираф (лесной жираф) — это единственные родственники
жирафов, несмотря на то, что шея у них не длинная. Они выглядят так, словно состоят из
частей разных животных: ноги, как у зебры, в черно-белую полоску, голова – серая, а шея,
тело и круглые уши — коричневые. Язык у окапи настолько большой, что они могут
использовать его даже для чистки ушей. Высота карликовых жирафов в холке составляет 150170 см, а весят они около 200 кг.
Обитают окапи на небольших территориях в западной части Центральной Африки, во
влажных джунглях. Питаются они преимущественно листьями, молодыми ветками и разными
тропическими видами молочайных растений и иногда включают в свой рацион ягоды и травы.
При этом они щипают только самые нежные побеги.
Джерело: http://wildfrontier.ru/zhivotnoe-okapi- ili-karlikovyj- lesnoj-zhiraf/
28.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8
F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1
%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
Великая Китайская стена (строительство ІІІ век до н.э. – 1644) – крупнейшее архитектурное
сооружение, одно из новых семи чудес света. Проходит по северному Китаю на протяжении
8851,9 км, а на участке Бадалин проходит в непосредственной близости от Пекина (это длина
последнего сооружения эпохи Минской династии, причём сюда входят 6259 км
собственно стен, 359 км рвов, 2232 км естественных защитных рубежей в
виде холмов и рек).
Длина стены со всеми ответвлениями составляет 21 196 километров.
Толщина Великой стены в основном около 5-8 метров, а высота чаще всего около 6-7
метров (на некоторых участках высота достигает 10 метров).
А це і є ШИРИНА споруди.

29. Держа́ва Ізра́їль — країна в південно-західній Азії на південно-східному узбережжі
Середземного моря.
14 травня 1948 року офіційно проголошено про створення держави Ізраїль, отже, це сталося
70 років тому назад. Офіційними мовами в країні є іврит та арабська. В абетці івриту 22
літери, написання літер — справа наліво, літери не з'єднуються між собою (хоча в
рукописах це не завжди так), а рядки слідують один за одним зверху вни з. В арабській мові
теж письмо ведуть справа наліво.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C
Саме тому в Ізраїлі можуть сприйняти цю послідовність зображень зовсім по-іншому,
протилежно.
30. У статті «Ворон у геральдиці» читаємо:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D1%83_%D0%
B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96
Ворон (крук) — природна негаральдична гербова фігура. Згідно Олександру Лакієру,
в геральдиці ворон є символом передбачливості та довголіття.
31. Найдавніші ножі відомі ще з часів палеоліту, а це сотні тисяч років до н.е. Тому
відповісти на питання однозначно неможливо.
32. Якщо йдеться про стежку, якою без повернень
проходиться з лівої верхньої плитки до правої нижньої,
то такої стежки я не знайшла. Боюся, що її просто не
існує. Якщо ж допускається, що стежкою проходимо в
деяких місцях двічі, то такі шляхи є. Вони складаються з
20 або з 21 плитки.
33. Едем. Без коментарів.
34. Лариса Семенівна Латиніна — дев'ятиразова олімпійська чемпіонка зі спортивної
гімнастики. З 1964 по 2012 роки була володаркою найбільшого числа олімпійських нагород за
всю історію Олімпійських ігор — 18. В 1966-77 роках Л. Вікіпедія
Після 2012 року рекордсменом у цьому став знаменитий Майкл Фелпс з результатом аж 28.
35. Оле́г Костянти́нович Анто́нов (7 лютого 1906 р. - 4 квітня 1984 р.)
— український радянський літакобудівельник російського походження, один із провідних
авіаконструкторів СРСР. Доктор технічних наук, академік АН УРСР і АН СРСР, Герой
Соціалістичної Праці. Вікіпедія
Ан-2 (за класифікацією НАТО: Colt — «Лоша») — легкий транспортний літак, біплан. Має
близько двадцяти модифікацій. Головний конструктор Антонов Олег Костянтинович.
Перший політ 31 серпня 1947 року.
Ан-225 «Мрія» (кодове ім'я НАТО — «Cossack») — найбільший та найпотужніший у світі
транспортний літак, створений київським КБ імені Антонова уже після смерті О.К.
Антонова. Головний конструктор Толмачов Віктор Ілліч. Перший політ 21 грудня 1988 року,
початок експлуатації з 1989 року. У листопаді 2004 Міжнародна федерація
повітроплавання внесла Ан-225 у Книгу рекордів Гіннесса за його 240 рекордів.
36. Язик. Без коментарів. Губи не скручуються, а витягуються в трубочку.
37. 178 років
«Чо́рний пе́ нні» (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.
Для філателістів «Чорний пенні» – справжня легенда. Оригінальна марка, що збереглася у
хорошому стані, коштує серед колекціонерів-філателістів шалених грошей.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%
D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96
38. Хропі́ння — специфічний процес, що супроводжує дихання людини або тварини уві сні,
і виражений виразним низькочастотним, деренчливим звуком і вібрацією.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0
%BD%D0%BD%D1%8F
Наукова назва хропіння – ронхопатія.
39. Колір обкладинки паспорта громадянина Нової Зеландії чорний.
Найрідкісніші паспорти - паспорти з чорною обкладинкою. Такі є у громадян деяких
африканських країн - Ботсвани, Замбії, Бурунді, Габон, Анголи, Чаду, Конго, Малаві та інших.
Також чорні паспорти у новозеландців, тому що чорний - національний колір Нової
Зеландії. Джерело:
https://bdzhola.com/news/chomu-pasporti-svitu-buvajut- lishe-chotiroh-koloriv-tsikavo- znati
40. Кома́хи (Insecta) — клас членистоногих тварин з підтипу трахейнодихаючих.
Найчисельніший і найрізноманітніший клас в усьому тваринному царстві: станом на серпень
2013 року було відомо 1 070 781 вид комах, включно з 17 203викопними видами [1]; однак
науковці припускають, що загальна кількість існуючих видів комах складає від близько 2
мільйонів [2] до 5—6[ і навіть 8 мільйонів видів. Вивчає комах наука ентомологія.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8
41. В кросворді міститься 11 слів-відповідей з 43-го заходу «50 слів»:
вольво, язик, Акрон, тритікале, козак, біблія, Бориспіль, навруз, ноги, танок, кажан.
42. Вузол. Без коментарів.
43. Йдеться про знак «Суспільне надбання» (англ. Public Domain). Суспільне надбання ‒ це
сукупність творчих творів, майнові авторські права на які минули або ніколи не існували.
Також "суспільним надбанням" іноді називають винаходи, термін патенту на які закінчився.
У більшості європейських країн перехід до суспільного надбання передбачений по
завершенню 70 років після смерті автора або через 70 років після
оприлюднення твору.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0
%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B4 %D0%B1%D0%B0%
D0%BD%D0%BD%D1%8F
Знак «Суспільне надбання» іноді зображується із закреслювальною рискою «по іншій діагоналі»,
наприклад, у статті http://creativecommons.ru/news/2015/04/01/flickr-supports-cc0

Flickr поддерживает CC0 и знак "Общественное достояние" дають два зображення із
підписом
CC0 и знак Общественное достояние

44. Карто́пля (лат. Solanum
tuberosum) — вид рослин родини пасльонових,
поширена сільськогосподарська культура, яку в народі називають «другим хлібом»; одна з
найважливіших продовольчих, технічних і кормових культур.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF%D
0%BB%D1%8F
45. Заплющуємо очі
46. Для підрахунку застосуємо правило добутку:
Якщо деякий елемент А можна вибрати m способами, а після кожного такого вибору інший
елемент В можна вибрати (незалежно від вибору елемента А) — r способами, то впорядковану
пару об’єктів А і В можна вибрати mr способами. Правило добутку поширюється на три і
більше елементів.
Для «простих» авто першу літеру можна вибрати 3-ма способами, другу літеру – 12-ма
способами, першу цифру (третій об’єкт) – 9-ма способами, другу цифру (4-ий об’єкт) – 1-м
способом, третю цифру (5-ий об’єкт) – 1 способом, передостанню літеру (6-ий об’єкт) – 12-ма
способами, останню літеру (7-ий об’єкт) – 12 способами. Всього варіантів впорядкованих
сімок символів буде: 3×12×9×1×1×12×12.
Для авто депутатів та міністрів першу літеру можна вибрати 2-ма способами (В або К),
другу літеру (після вибору першої) – 1-м способом, першу цифру – 9-ма способами, другу
цифру – 1-м способом, третю цифру – 1-м способом, передостанню літеру (6-ий об’єкт) – 12ма способами, останню літеру (7-ий об’єкт) – 12 способами. Всього варіантів впорядкованих
сімок символів буде: 2×1×9×1×1×12×12.
Додаємо кількість тих і тих «крутих» номерів:
3×12×9×1×1×12×12+2×1×9×1×1×12×12= 9×122 ×(3×12+2) = 9×144×38=49 248
47. Мені не дуже сподобалася фраза: «Чи є в умові запитання №46 щось таке суттєве, яке ніяк
не впливає на відповідь?». Як це: «суттєве» – і не впливає? Як на мене, логічніше було б
написати: «Чи є в умові запитання №46 щось несуттєве, яке ніяк не впливає на відповідь?»
Так, є таке. На результат не впливає кількість цифр у номері. Їх могло бути не три, а дві або
чотири (чи інша кількість). Результат був би той самий, бо множення на одиницю добуток не
змінює.
48. Баскетбол. Без коментарів.
49. Сірка вушна

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D1%88%D0%BD%D0
%B0_%D1%81%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0
Вушна́ сі́рка (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.
У зовнішньому вусі близько 2000 сірчаних залоз, які виділяють 12-20 мг вушної сірки на
місяць. Сірка складається з білків, жирів, вільних жирних кислот, мінеральних солей.
Частина білків є імуноглобулінами, які виконують захисну функцію. pH вушної сірки
дорівнює 4-5, що протидіє розвитку бактеріальної та грибкової флори. Крім того, до складу
сірки входять відмерлі клітини, шкірне сало, пил та інші включення. До фізіологічних

функцій вушної сірки належить також зволоження та захист шкіри зовнішнього слухового
проходу. Вушна сірка разом з акумульованими на ній забрудненнями природним чином
виводиться із слухового проходу назовні жувальними рухами. Однак, у значної кількості
людей є природна схильність до гіперсекреції сірки, а також особлива (частіше — просто
вузька) форма вушного проходу, яка не сприяє ефективному видаленню сірки. Основна
причина гіперсекреції — подразнення шкіри слухового проходу. Гіперсекреція найчастіше
виникає у людей, які користуються різними слуховими приладами, а також ватяними
паличками. У результаті хронічного подразнення слухового проходу сірка накопичується й
забиває слуховий прохід.
50. Згідно з правилами охорони праці, ручні інструменти (молотки, зубила, пробійники
тощо) не повинні мати: на робочих поверхнях пошкоджень (вибоїн, сколів); в бокових гранях
в місцях зажиму їх рукою задирок і скосів; на поверхнях рукояток інструментів задирок і
тріщин (їх поверхня має бути гладкою). Джерело: http://studopedia.com.ua/1_55759_vimogido-instrumentiv-ta-pristosuvan.html
Гадаю, ці самі «задирки» (заусенці) нагадують шипи троянд.

