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В сучасному світі інформаційно-комунікаційних 

технологій дуже важко стимулювати студентів 

до науково-дослідницької діяльності. Адже 

здебільшого перевага надається спілкуванню в 

соціальних мережах та гортанню стрічки новин. 

А завдяки конкурсу "50 слів" я здобула значний 

обсяг корисної інформації, важливі навички 

дисципліни та концентрації уваги, а головне - 

незабутні моменти проведення дослідів у пошуку 

правильної відповіді.  ДЯКУЮ ОРГАНІЗАТОРАМ! 
 

Оксана Безсмола. 

Бажаю "Гармонійному розвитку" успіхів  

у боротьбі з зомбуванням молоді різноманітними 

ґаджетами, тупосоцмережами, та з іншим злом, 

що перетворює нас, учнів, у деградуюче покоління! 
 

Максим Рижов. 

"... Щиро дякую за неймовірне задоволення та за можливість 

подальшого розвитку. Ви дуже допомагаєте вчитися, особливо – 

пошуку інформації,  підбиранню ключових слів тощо. Намагаюся  

переконати в цьому людей навколо (колег, учнів), але які  ж вони 

ледачі!  "-Таки-так, дуже цікаві питання. Обов’язково знайду  

конкурс і спробую…" – і нуль. Тож почуваю себе людиною,  

що знайшла скарб  і хоче поділитися з іншими, а вони осліпли  

й не бачать  коштовного каміння та золота під ногами ...".  
  

Світлана Козаченко. 

"... Сучасні методи навчання ще не зовсім задушили [в мені] святу допитливість, бо ця ніжна рослинка вимагає 

поряд із заохоченням насамперед свободи, - без неї вона неминуче гине. Велика помилка думати, що почуття обов'язку          

і примус можуть сприяти знаходити радість у тому, щоб дивитися і шукати. Мені здається, що навіть здорова хижа 

тварина втратила б жадобу до їжі, якби вдалося за допомогою бича примусити її безперервно їсти, навіть коли вона           

не голодна, і особливо якщо примусово пропонована їй їжа не нею обрана ... ". 

 Альберт Ейнштейн. "Творча автобіографія". 

"... Хоча всі й ганять Сороса, 

але його предметні олімпіади, 

механізм проведення певною 

мірою нагадують "50 слів": 

досить складні та різноманітні  

запитання, значний проміжок 

часу на виконання, можливість 

користуватися різними 

джерелами інформації ...". 
  

Олександр  Татаринов. 

                                                                              Я так звикаю до цього нетерпіння та азарту під час відшукування  

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

Як добре, що цей захід проходить чотири рази на рік. А кожна пора року привносить щось своє у настрій,                       

у відношення, у почуття. І тому всі конкурси по-своєму індивідуальні й прекрасні.       Дякую за те, що не даєте нам 

закиснути і витягаєте нас з мушель погрітися в розумових, допитливих променях. 
 

Вікторія Бондарєва. 

↓  Мудра - ні, геніальна! - реакція  Анатолія Афанасьєва на прохання 

оргкомітету підтвердити чи оскаржити відповідь на одне з запитань 38-го заходу: 

"...Ніколи не силкуюся "після бою махати руками". Свої сумніви  з 

якогось питання чи відповіді намагаюсь озвучити до того, а не після.  

... Не заперечую, що правильною відповіддю є слово маїс. Шукати         

й підраховувати кількість мов, в яких маїz, а в яких rizo - шкода часу.   

Це питання не принципове.   І, взагалі, для мене не є важливим, яке 

місце я посяду у Вашому конкурсі - п'яте чи сто п'яте. На перших 

місцях є той драйв, який я отримую, коли "з голови" знаходжу 

правильні відповіді, і кайф від дайвінгу сторінками Інтернету. 

А от що ще не вдається, то це вміння бачити дуалі (шаховий 

термін: задача одна, а розв'язків - декілька), тобто - вміння деяких 

учасників конкурсу з тексту запитання "витягти" різні варіанти 

відповіді. Наприклад, запитання №1  з 23-го конкурсу про ніготь 

середнього пальця. Крім пальців на руці побачити варіант з пальцем  

на нозі - це вищий пілотаж". 

"... Навіть не думала, що так 

захоплюся пошуками відповідей. 

Здавалося б, уся інформація тепер 

є в Інтернеті, але ж ЩО саме 

треба шукати, підкаже лише 

логіка, вдумливість.  Знайшовши 

відповідь, починаєш глибше 

вникати в тему ... 

... Для сучасних  дітей це є 

неоціненно корисним. Адже вони 

звикли "хапати вершки", й зразу 

ж забувають про те, що 

дізналися.  А тут короткочасна 

пам'ять не спрацьовує, бо треба 

думати, аналізувати  ... ". 
  

Ольга Рудницька.          Слова учасниці, якій голова оргкомітету писав, 

 що ми не можемо без неї, без її плідної участі: 

"... А щодо "50 слів", то це я вже без них не зможу, а не Ви без мене))) Не знаю, як для кого, але за декілька 

днів до початку конкурсу я вже в передчутті цікавезних труднощів, в очікуванні чергових див тощо. І цей стан 

надприємного напруження (розумового, емоційного, пошукового) триває МІСЯЦЬ! ... Отримуємо частину року, 

насичену позитивом, самовдосконаленням, можливістю використовувати потенціал власного розуму, 

дізнаватися стільки нового з різних галузей. Тому, я сподіваюсь, поки буде конкурс, поки і я буду з Вами!!!" 
 

Наталка Єсипова. 

  

Щодо вузькопрофільних конкурсів 

(якими  НЕ Є  зокрема  "50 слів"): 

"Жодна людина не може бути вузьким 

фахівцем без того, аби не бути ідіотом в широкому 

сенсі слова. Вузький фахівець взнає все 

більше про все менше і так до тих пір, поки не 

знатиме все ні про що і нічого про все". 
 

Бернард Шоу. 

Змушує недосипати ночей святá допитливість  

і відчуття радісної перемоги над собою. 

Дякую за можливість тримати себе в тонусі. 
 

Валентина Єсіпова. 
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Якщо ви неспішно та ретельно опрацювали умови та правила оформлення відповідей, розміщених 

за Інтернет-адресою  http://www.h-d.in.ua/ на україномовних сторінках (іконка UK праворуч/угорі 

на головній сторінці сайту), або прямий вхід – http://www.h-d.in.ua/events/44-й-захід-50-слів/ 

(див. там вкладення/сторінки "50 слів" → "44-й захід "50 слів" → "Умови"),  або відповідні сторінки 

про 44-ті "50 слів" на http://vmk-garmonia.blogspot.com/2018/02/43-50_9.html , то ось: 
 

44-й захід "50 слів" 

(з попередженням: у цьому конкурсі кількість несподіваних 

дещо не традиційних відповідей рекордна для наших заходів. Їх ‒ навіть не одна). 
 

1. В кімнаті з висоти біля 2,5 метрів (це десь висота над рівнем підлоги кінчиків 

пальців піднятої руки дорослої людини середнього зросту, яка стоїть на табуретці) 

треба випустити рівний білий складений навпіл паралельно до короткої сторони 

папірець формату (увага!) А5 (це половина папірця А4) щільністю 80 г/кв. м., який 

розташований "до старту" лінією згину горизонтально та "пелюстками" догори.  

Скільки секунд, з точністю до десятих, аркуш буде падати на підлогу? 

Додатковий (шостий) бал отримаєте за це запитання в тому разі, якщо 

переконаєте нас, що ви дійсно виконували завдання, а не написали відповідь за 

допомогою "трьох П". Щодо "трьох П" ‒ старожили, пам'ятаєте одне з запитань, 

яке було колись? ‒ "Напишіть російською мовою розшифрування виразу "Три П", 

з такою відповіддю: "Пол, потолок, палец". Найлегше переконати нас тоді, коли, 

приміром, напишете результати хоча б п'яти спроб. 
 

2. Українське місто, яке одні вважають рекордсменом із швидкості зменшення 

населення у зв'язку з повним закриттям, так би мовити, основного роботодавця, 

який, між іншим, розташований від цього міста напрямки – за 46 км, а 

автошляхами, в об'їзд Білорусі – за 277 км, а інші кажуть в деякій мірі протилежне: 

що в цьому місті незвичайно високий рівень народжуваності й низький рівень 

смертності, і тому ці інші говорять, що воно є містом з найнижчим середнім віком 

населення в Україні. 
 

3. Прізвище так би мовити рекордсмена з кількості обирань кошовим отаманом 

Запорізької (Чортомлицької) Січі. Це було, як дехто каже, десь біля 15 разів. 
 

4. ☺ + давайте розуміти малюків! 

Дворічне дитинча довело свою бабусю до лячної істерики, цілий день бігаючи 

за нею зі словами: "Молись і кайся". І лише увечері батьки, які прийшли з роботи, 

включили йому цей мультик. 

Напишіть переклад українською першого російського слова назви цього 

мультфільму. 
 

5. Коли обирали його назву, то на попередніх етапах були пропозиції назвати 

його і Зевсом, і Персивалем, і Констанцією ... , а на останньому етапі 

розглядалися/голосувалися три пропозиції: Мінерва, Кронос та ... . 

То яке його сучасне ім'я? 
 

6. Скільки років минуло з часу, як людина вперше скуштувала газовану воду? 
 

http://www.h-d.in.ua/
http://www.h-d.in.ua/events/44-й-захід-50-слів/
http://vmk-garmonia.blogspot.com/2018/02/43-50_9.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
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7. Натякніть/підтвердіть одним чітким математичним (але не біологічним, 

хімічним чи фізичним) словом/терміном те, що Ви чітко розумієте, чому рукавиця 

в принципі тепліша за рукавичку. 
 

8. Жовтувато-сірий по давньо-слов'янському. 
 

9. Хоча за збігом політичних обставин ця "кругла" дата в Україні взагалі 

практично не згадувалася: у травні 2018-го року всесвітньо відомому прихильнику 

та основоположнику певної теорії минуло 200 років з дня його народження. Його 

ім'я – ... . 
 

10. Розташуйте (намалюйте) ці (→) чотири символи так,  щоб утворилася хоча 

й запозичена, але дуже логічна емблема однієї порівняно нової 

(17-річної) структури в Україні. Між іншим, цей логотип 

уведений у цій фірмі у 2014 році. 

Для полегшення автоматичного оцінювання відповідей давайте не звертати 

увагу ні на кольори елементів, ні на якість штрихування, ні, приміром, у межах 

глузду – на пропорції. Тож головне у Вашій відповіді – це ідея. 
 

11. Її сусіди: на заході – Іллінойс; на півдні – Кентуккі; на сході – Огайо; на 

півночі – Мічиган. Мова тут – про ... (напишіть не загальну назву, а власну). 
 

12. Продовжуємо милування "жіночими" хитрощами, мудрістю (а ще трішки 

в тему цих слів нагадаємо красиву легенду, як при завоюванні міста Вейнсберг в 

1140 році король Німеччини Конрад III дозволив покинути зруйноване місто 

жінкам і винести в руках те, що вони побажають. Жінки винесли на плечах своїх 

чоловіків). Так от: 

Одній цариці після певних її негараздів дозволили заснувати місто, обійнявши 

стільки землі, скільки охопить шкіра бика. Що зробила ця цариця, щоби площа її міста 

виявилася рівною, говорячи сучасними мірками, двом-трьом футбольним полям? 

Залік – за ідеєю, за смислом відповіді. 
 

13. Буквосполучення, яке якомога точніше передає собачий гавкіт. 
 

14. У дорослої людини кількість кожного їхнього різновиду така: 4; 8; 8 і 12. 

А як називається найменша їхня група? 
 

15. Тора + Невіїм + Ктувім = ? 
 

16. Урізана частина всім відомого фразеологізму "Собаку з'їв" означає 

досвідчену людину в якійсь справі. Але друга його частина стверджує, що коли вже 

майже все зроблено, то можна "спіткнутися" на якійсь дрібниці. То чим можна 

подавитися? 
 

17. Назва автомобільного пристрою, яка походить від давньогрецького слова, 

яке перекладається як "вити, шуміти". 
 

18. Перед сучасною "ерою Донеччини" у нас, оргкомітету, було майже 

нестримне бажання писати десь таке: "Наступні наші конкурси "50 слів" ми, 
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мабуть, будемо проводити під гаслом: "КОНКУРС – ДЛЯ УЧНІВ ... НВК ІЗ 

ПООДИНОКИМ УКРАПЛЕННЯМ УЧАСНИКІВ ІЗ ІНШИХ РЕГІОНІВ". 

Яке село з Черкаської області порівняно нещодавно фігурувало в цій нашій 

емоційній репліці? 
 

 19. Кількість разів написання виразу 50 

слів у тексті не скорочених умов цього 44-го 

конкурсу "50 слів" (див., приміром, файл 

"44_умови_не_скорочені" на http://www.h-

d.in.ua/events/44-й-захід-50-слів/ ). 

На підкреслення, на лапки, на величину 

літер чи на шрифт не звертайте увагу. Але при 

цьому не рахуйте схожі вирази 50 словах, 50 

словами ... . 
 

20. У гратці угорського кросворду 

(філворду) розміщено 26 слів-відповідей на 

запитання 30-го конкурсу "50 слів" (для 

полегшення, наприклад, див. вкладення 

"Відповіді 30-го конкурсу "50 слів" на блозі 

https://vmk-garmonia.blogspot.com або 

відповідну сторінку на http://www.h-d.in.ua/). 

З літер, які залишаться, утворіть за 

правилами складання угорських кросвордів слово-відповідь на це завдання. 
 

21. Психологи розрізняють декілька його видів, наприклад: на "а" (*а-*а-*а), на 

"і" (*і-*і-*і),  на "о" (*о-*о-*о),  на "е" (*е-*е-*е) ... . 

Перший його вид вважається найздоровішим. 

Яка одна й та сама буква "заховалася" тут під зірочкою аж 4•3=12 разів? 
 

22. Будь-який із двох українських обласних центрів, назви яких на 87,5% 

складаються з однакових літер. 
 

23.  З 18-ти однакових паличок, з яких утворений запис праворуч,                             

не змінюючи, так би мовити, кутів нахилу (орієнтацію) паличок, переставте дві 

таким чином, щоб утворилася правильна рівність. 

Що та куди будете пересовувати, можете 

показати чіткими зрозумілими стрілочками.  
 

24. Це запитання складене на противагу 

сучасним тенденціям римування, де часто-густо чуємо дилетантське: "моя – твоя", 

"хочу – не хочу", "тєбя – мєня", "учора – сьогодні" (щодо останнього – з єхидством: 

а хіба це не рима? Адже обидва слова закінчуються голосним звуком?!), 

та без комплексування щодо можливої думки декого в підігруванні столичним 

учасникам з боку оргкомітету (адже киян у нас традиційно лише один-два – і осікся): 

Ось – деякі рими з одного дуже відомого вірша, написаного в 1962 році, та 

особливо знайомого/шанованого киянами: місто – намисто; зелене – для мене; 
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оксамити – віти – жити – любити; переллю – люблю ... . А яке слово там римується 

почергово зі словами "мрій – прибій – надій"? 
 

25. Розшифруйте 

однослівний ребус: 
 

26. Маса в (увага!) 

грамах стандартної 

жерстяної лакованої 

кришечки для домашнього 

консервування (разом із 

гумовим ущільнюючим 

кільцем). 
 

27. Хоча ця тварина нагадує будовою – коня, забарвленням кінцівок – зебру, а 

от по так званій біологічно "родинній" лінії вона є найближчим "родичем" жирафи. 

Напишіть її однослівну назву. 

На цю так звану "родинність" з жирафами натякається другою (двослівною) 

назвою цієї істоти. 
 

28. Яка найбільша ширина в метрах (можна – заокруглено до метрів, а можна 

й заокруглено до десятих метра) найбільшої штучної споруди в історії людства? 
 

29. Для реклами своєї продукції  одна 

фармацевтична фірма придумала таку ідею: 

розмістити поряд, з ліворуч до праворуч, три 

обличчя: сумне, нейтральне та веселе (ідею див. 

на рисунках), з таким підтекстом: спочатку, тобто 

до прийому наших ліків, вам, клієнте, досить зле; потім ваше самопочуття 

поліпшується; і, нарешті, ви радісно забуваєте всі свої болячки. 

Але ті, хто читає на будь-якій із двох офіційних мов цієї багатостраждальної, 

але все ж успішної країни (для однозначності відповіді, адже слова 

"багатостраждальна" за бажання можна вжити практично до будь-якої країни: у 

травні минуло 70 років із дня проголошення її незалежності),  можуть сприйняти 

цю послідовність зображень зовсім по-іншому, протилежно. Тож напишіть 

однослівний варіант назви цієї країни. 
 

30. В геральдиці – символ передбачливості та довголіття. 

Застерігаємо, що стосовно версії вашої відповіді в цьому запитанні НЕ буде 

застосоване правило оцінювання при розходженні на одну літеру. 
 

31. Або ім'я, або прізвище, або рік народження людини, яка першою 

виготовила ножа. 
 

 32. "Стежка".  По якійсь прямокутній ділянці, наприклад, по квадрату 

розміром n×n клітинок, треба прокласти "стежку" з "чорних" плит завширшки в 

одну клітинку. Початок "стежки" – в лівому верхньому куті, кінець – у правому 

нижньому куті. "Стежка" не може ні перетинати себе, ні торкатися сама себе навіть  

 П 

 

Ь 
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куточками, ні мати тупики (тупик – це, приміром, якби на 

правому рисунку ще врахувати клітинку з поставленим у ній 

смайликом). Цифри в деяких клітинках вказують на те, скільки 

плит "стежки" торкаються цієї клітинки (стороною або кутом).  

"Стежка" не проходить по клітинках з цифрами. 

Приклад. Для такого завдання, як на лівому 

верхньому рисунку, "стежка" пройде єдино 

можливим варіантом, таким чином, як показано праворуч.  

Завдання. Проклавши "стежку" для 

розташування цифр, які наведені ліворуч 

унизу, порахуйте та напишіть (числом, а 

не рисунком) загальну кількість 

використаних плит.  
 

33. Заголовне написання цього слова й українською, і 

російською мовами абсолютно однакове. А вимова 

відрізняється наголосом. Крім того, українською цей іменник 

означає певне біблійне місце, а російською це дієслово є пропозицією/закликом 

рухатися за допомогою певних технічних пристосувань. Напишіть це слово. 
 

34. Після 2012 року рекордсменом у цьому став знаменитий Майкл Фелпс з 

результатом аж 28.  

А до 2012 року найбільшу їхню кількість у світі мала видатна українка – 

18.  Яке її прізвище? 
 

35. Прізвище росіянина за національністю, який для, мабуть, більшості 

українців є найвидатнішим українським авіаконструктором. 

Супровідно: один із його "первістків", за класифікацією НАТО це "Лоша", і 

досі випускається в Китаї, і в книзі рекордів Гіннесса фігурує як літак, що 

випускається майже 70 років – найдовше у світі. А вже 30 років експлуатується 

найбільший та найпотужніший його "родич", завдовжки 84 метра та масою 600 тон, 

за позначенням НАТО – "Козак", щоправда, вироблений в єдиному екземплярі.  

В запитанні прихований "камінчик", який ми щиро бажаємо вам 

вдало "перелетіти" (на літаку. ☺). 
 

36. Орган ссавців, який в певні моменти, особливо коли поряд є 

мама, рефлекторно може скручуватися трубочкою.  
 

37. Скільки років минуло цьому зображенню королеви Вікторії? 
 

38. Цей специфічний процес, що супроводжує один із життєвих процесів 

людини та тварин, анаграма наукової назви якого – аіноопртхя, часто 

спричинюється або ослабленням тонусу м'язів, або запальними набряками. 

А як він називається по-народному, не науково? Не сплутайте його українську 

назву з одним із варіантів удвічі коротшої (за кількістю букв) російської назви. 
 

39. Колір обкладинки паспорта громадянина Нової Зеландії. 
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40. Найрізноманітніший клас тварин (хоча на думку декого з учених це – 

надклас) (75% усіх видів тварин на Землі становлять саме вони. Описано більше        

1 млн. їхніх видів). А ще вони є найчисельнішими та найпоширенішими на суші. 
 

41. По сторінках і блогу https://vmk-

garmonia.blogspot.com, і сайту  www.h-d.in.ua (там 

і там див. відповідні сторінки не про цей 44-й 

захід, а про попередній 43-й захід "50 слів"). 

Після того як розгадаєте ось цей кросворд 

(але, будь ласка, не шліть нам ці відповіді!), – 

виконайте таке: порахуйте і напишіть, 

скільки слів із цих відповідей Є відповідями до 

запитань попереднього 43-го конкурсу. При 

цьому рахуйте не однакові шифрування слів тут і 

там, а сáме однакові написання слів-відповідей. 

Зважаючи на те, що при виконанні цього 

завдання вам треба буде "перелопатити" досить велику кількість інформації, 

оцінювання його буде таким: навіть помилка на два дає учаснику 1 бал, помилка 

на одиницю – це 1,5 бала. А от бездоганне виконання – це 2 бали.  
 

По горизонталі: 1. Попередня абревіатурна назва Республіки Білорусь. 3. 

Утворення людей, об'єднаних спільними інтересами або метою. 6. Зокрема й 

побутова назва жирної на дотик широко вживаної речовини. 7. Полівінілбутираль 

фенолформальдегідний. А простіше кажучи – то дуже популярна марка 

багатофункціонального клею. 8. Марка шведського авто. 9. І вид молочних 

цукерок, й інша назва квіток сорту півники. 11. Багатофункціональний орган 

людини. 12. Морфологічна частка.  14. П'яте за кількістю населення місто штату 

Огайо, США. 15. Назва створеної селекціонерами злакової рослини. 18. Ось – 

декілька версій значення/походження/виникнення цього слова з різних мов: "вільна 

людина", "авантюрист", "бурлака", "шукач пригод", "безбородий", "вартовий", 

"розбійник", "найманець".                    По вертикалі: 1. Священне писання іудейського 

та християнського віровчення. 2. Острів, відомий в першу чергу одним із семи див 

світу.  3. Чоловічий гімнастичний снаряд. 4. Нота. 5. Театральний жанр. 7. Райцентр 

у Київщині. 8. Місце початку річки. 12. Свято початку нового року в іранських, 

деяких тюркських та деяких кавказьких народів.  13. Задні (нижні) кінцівки 

багатьох тварин. 16. Вид мистецтва. 17. Летюча миша. 
 

42. Ось – дюжина професій, в яких широко використовується це з’єднання: 

альпініст, будівельник, дельтапланерист, кравець, професійний моряк, рибалка, 

рятувальник, ткач, швець, монтажник-висотник, пожежник, такелажник. Для них 

ЦЕ – метод виняткової важливості.  Мова – про ... . 

Не пишіть зайвого. Очікуємо від вас лише п’ятибуквене слово. 
 

43.  Скопіюйте або намалюйте знак (символ) міжнародного двослівного 

терміну, який означає, що це вже можуть поширювати і використовувати всі без 

ніяких обмежень, зокрема ‒ без дозволу автора. 
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На якість вашого рисунка спробуємо не звертати увагу. 

До речі, форма цього знаку досить логічна, поєднує ідеї і як символу копірайта, 

прийнятого, здається, в 1952 році, так і зображення частин деяких дорожніх знаків 

(щоправда, порівняно з відповіддю на це запитання практично в усіх тих дорожніх 

знаках один з елементів відповіді зображується "не по тій діагоналі"). 
 

44.  (увага! Щоб оминути безліч українських варіантів відповіді → ↓): 

Перше слово латинського написання назви п’ятої (після цукрової тростини, 

рису, пшениці і кукурудзи) за обсягом вирощування у світі продовольчої культури. 
 

45.   Красива логічна, хоча й не офіційна та не наукова версія: 

Чому ми ... ..., коли медитуємо, молимося, мріємо або цілуємося? Тому, що 

найпрекрасніші речі в житті ми не бачимо, а відчуваємо (умовно кажучи – серцем, 

душею). 

Залік буде по будь-якому з тих двох слів відповіді, які замінені в запитанні 

крапками. 
 

46. Це запитання навіяне зокрема й сучасними життєвими спостереженнями. 

В одній умовній (неіснуючій) країні, і хай яка користується українською 

абеткою, номери авто складаються з таких трьох груп/частин: 

а) двох заголовних (великих) літер її алфавіту, 

б) потім – із трьох цифр,  

в) і в кінці – ще дві великі літери. 

Увага! Всі чотири літери цих номерів – такі, які дозволено використовувати 

для номерів авто в традиційній міжнародній практиці. 

За правилами цієї країни першою буквою будь-якого номера можуть бути 

лише А, В, С, а також для міністрів цієї країни уведені дві перші літери КМ, а для 

депутатів Верховної Ради – ВР (авто Президента цієї країни, як і все інше з ним 

пов'язане – "поза законом", тому промовчимо/проігноруємо/не врахуємо 

автономери Президента, які зовсім не містять цифр та складаються лише з трьох 

відповідних букв, наприклад: РОР). 

Автомобільна "мода" в цій країні вважає "крутими" такі автономери, які 

складаються з однакових цифр 1; 2; 3; ...; 9. 

Тож на ваш вибір: або теоретично (ТЕОРЕТИЧНО!) оцініть кількість (десятки; 

сотні; тисячі; десятки тисяч; сотні тисяч; мільйони, мільярди ...), або напишіть 

точну кількість різних "крутих" номерів авто у цій країні. 

При цьому врахуйте, що за точний підрахунок будете мати додаткові та дуже 

заслужені 0,5 балу (бо вважаємо це запитання дуже складним, заплутаним). 

У зв'язку з написаним у попередньому реченні ми будемо дуже лояльно 

оцінювати навіть неправильні спроби підрахунків. 
 

47. Чи є в умові запитання №46 щось таке суттєве, яке ніяк не впливає на 

відповідь? 

Якщо Є, то, не пишучи слово "Є", або процитуйте, а ще краще – поясніть 

декількома фразами, що там зайве й чому. 

Якщо НЕМАЄ, то напишіть це слово "немає" – та й грець із ним. ☺. 
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Якщо ваша відповідь інша, то чітко поясніть її. 

Не підуть у залік вам, скажімо, такі не суттєві вступні репліки: "Це запитання 

навіяне зокрема й сучасними життєвими спостереженнями" або "Увага!". 
 

48. Враховуючи зокрема й зростаючу тренованість/влучність гравців, є 

пропозиція ввести ще одну лінію – чотирьохочкову, десь на відстані 10,6 м. 

Мова – про вид спорту ... . 
 

49. Людський (і, звісно, не лише людський) організм влаштований унікально 

по безлічі параметрів. За рахунок чого? Атеїсти стверджують, що за рахунок 

природнього добору. 

Так от. Яка назва того вушного очищувального та захисного, від чого, як 

правило, позбавляється організм шляхом майже механічного самоочищення? 
 

50. На які частини троянди схожі в сленговій назві ті кувалди, молотки, зубила, 

краї яких від тривалого використання мають саме той непридатний для 

використання вигляд? І ще раз: за технікою безпеки застосовувати ці інструменти 

в такому виді суворо заборонено. 

Не пишіть перед відповіддю слово "на". 
 


