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1.
14 мм
Перевіряла і на купюрі
2013-го,
і 2015-го
років
випуску.
У порівнянні з купюрою
2002
року
Богдана
Хмельницького зістарили, він
погладшав. А вуса в нього тепер
охайно підстрижені.
Більше таких банкнот не
друкуватимуть.
Національний банк України має намір припинити емісію
паперових банкнот номіналом 1, 2, 5 і 10 грн і ввести монети
відповідних номіналів.
На монетах портрети залишаться тими ж самими.
2.
ганьба
Ганьба довше життя (http://megasite.in.ua/112290-arabski-prisliv-ya-ta-prikazki.html)
Ганьба живе довше, аніж людина (Арабські прислів’я та приказки: – Перекл. з
арабської Т. М. Лебединської та Ю. М. Кругляка. – К.: Дніпро, 1981. –С.98)
Голод довший за рік (там же – С.130)
3.
Колорадо
Колора́дський жу́к (Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824)) — жук з
родини Листоїди, серйозний з економічної точки зору шкідник картоплі.
Походження цього жука не зовсім зрозуміле, але видається вірогідним ,
що Колорадо й Мексика є частиною його первинного ареалу на південному
заході Північної Америки.
1877 року колорадський жук потрапив до Німеччини, де був знищений.
Під час або одразу після Першої світової війни він прижився неподалік
американської військової бази в Бордо (Франція), та почав поширюватися,
впродовж Другої світової війни, в Бельгію, Нідерланди та Іспанію. Його популяція надзвичайно зросла, і він
почав поширюватися на схід, і тепер зустрічається майже по всій Європі. Під час Другої світової війни,
націонал-соціалістський режим Німеччини використовував жука з пропагандистськими цілями, заявляючи,
що жука скинули американські повітряні сили. Американців також звинувачувало і керівництво радянського
окупаційного сектора Німеччини. До 1950 року колорадського жука знайдено майже на половині
картопляних полів в Німеччині. В Європейському союзі вид є карантинним у Великій Британії, Ірландії, на

Балеарських островах, Кіпрі, Мальті та в південній частині Швеції і Фінляндії (колорадського жука в цих
країнах не виявлено).
4.
Вінницька область
Черніве́цький райо́н — район України у Вінницькій
області. Адміністративний центр — смт Чернівці.
Населення становить 20 999 осіб (01.01.2018).
У районі 1 селищна і 13 сільських рад; 1 селище
міського типу і 39 сільських населених пунктів.
5.
Трембі́т а, тримбі́т а, рідко тромбі́т а
Це український народний духовий мундштуковий (дульцевий) музичний інструмент. Має вигляд
дерев'яної труби без вентилів і клапанів, інколи обгорнутої березовою корою. Довжина від 2,5 до 8 метрів,
діаметр близько 30 мм, збільшується у розтрубі; у вузький кінець трембіти вставляється дерев'яний, роговий
або металевий мундштук (дульце, пищик).
Висота звукового ряду трембіти залежить від її
величини. Мелодію виконують переважно у верхньому
регістрі. Трембіта поширена у східній частині
Українських Карпат, зокрема на Гуцульщині, у Польщі та
Угорщині.
Споконвіку трембіта була єдиним засобом зв'язку
чабана з селом: за трембітовими звуками люди
дізнавалися про місцеперебування ватага з отарою, про
те, як триває випас маржини (худоби). Трембіта на
полонині з діда-прадіда виконувала утилітарну функцію,
будучи замінником годинника. Ще у прадавні часи, коли
в гуцульських селах був відсутній будь-який
комунікаційний зв'язок (телеграф, радіо, годинник),
пастухи на полонинах визначали час за тінню. Ватаг
(«потрембач», «трембітанник»), ставши обличчям до сонця, слідкував, коли його тінь з'єднається з його
ростом, що означатиме початок обідньої пори («південь»).
Визначений таким чином час ватаг оповіщав трембітною мелодією-сигналом («вівці йдуть на обід до
стаї»). Особливі звуки інструмента попереджали і про небезпеку. Вживалася трембіта і для подання сигналів
про початок та закінчення робочого дня. Цей інструмент супроводжував гуцульські обряди і свята. У
Карпатах за давньою традицією жодні урочистості не відбувалися без трембіти – цієї, на перший погляд,
довгої дерев'яної труби з яворовим мундштуком та нехитрою, здається, навіть спрощеною мелодією.
Саме трембіта сповіщала про народження в сім'ї дитини. Поклик цього інструмента запрошує людей
на весілля. Трембіта плакала, коли проводжали людину в останню путь. З приходом у гори радіозв'язку й
телебачення, ці функції трембіти майже втрачені. Нині вона слугує здебільшого мистецтву – часом її
включають до оркестру, на фестивалях етнографічної музики.
Вважається, що трембіта — це суто гуцульський інструмент. Але відомо, що
бойки також користувалися трембітами. Щоправда бойківська трембіта «трумбета»
дещо різниться конструкцією від гуцульської трембіти.
6.
Борис
Патон Борис Євгенович (нар. 27 листопада 1918, Київ, Українська Держава)
— український науковець у галузі зварювальних процесів, металургії і технології
металів, доктор технічних наук (1952);
Президент НАН України (з 1962), перший
нагороджений званням Герой України;
директор Інституту електрозварювання імені Євгена Патона НАН
України (з 1953); генеральний директор Міжгалузевого науковотехнічного комплексу «Інститут електрозварювання імені Є. О.
Патона» (з 1986); президент Міжнародної асоціації академій наук (з

1993); член Ради з питань науки та науково-технічної політики при Президентові України (з березня 1996);
голова Комітету з Державної премії України в галузі науки і техніки (з грудня 1996); член Державної комісії
з питань реформування, розвитку Збройних сил України, інших військових формувань, озброєння та
військової техніки (з березня 2003); перший заступник голови Національної ради зі сталого розвитку України
(з травня 2003).
Автор понад 1000 публікацій, зокрема 20 монографій; понад 400 винаходів.
Син відомого вченого Євгена Оскаровича Патона (1870—1953), пізніше директора
та засновника Інституту електрозварювання.
7.
7
8.
Горять
«Горять лише деякі його сегменти» - і так розуміємо, що деякі горять, а деякі не горять, бо перше
речення «Частково вийшло з ладу». Хіба що під частковою поламкою можна ще вважати взагалі неправильне
відображення елементів?... так тоді розв’язку не буде.
не
«Не горить 21 потрібний сегмент» - цю інформацію можна було використати лише для перевірки.
Необхідною вона була б лише тоді, якби мале місце декілька варіантів розв’язку.
9.
Бити
Відповідно до видання «Короткий словник синонімів української
мови», в якому розроблено 4279 синонімічних рядів, найбільшу
кількість синонімів має слово «бити» — 45 синонімів.
10.
стискання
На колесо
діють статичні та
динамічні
навантаження.
Статичні навантаження, такі як натяжіння спиць або
тиск повітря у камері, не змінюються або змінюються
плавно протягом тривалого відрізку часу. Динамічні
навантаження змінюються постійно. Їх три: розтяжіння,
стискання та скручування.
Коли велосипед стоїть на місці, спиці його коліс
знаходяться у стані рівноваги — всі спиці натягнуті рівномірно. Коли велосипед рухається, радіальне
навантаження спрямовується вертикально - дві спиці, які знаходяться вертикально над втулкою, завантажені
максимально, а завантаження двох нижніх спиць сягає свого мінімуму.
Другою силою, яка діє на колесо у русі є торсіонне навантаження, яке виникає на обох колесах при
гальмуванні та на задньому колесі при педалюванні.
Коли колесо наїжджає на перешкоду, до торсіонного навантаження додається радіальне, спрямоване
вертикально вгору. Розвантажені нижні спиці розвантажаться ще сильніше, верхні спиці натягнуться
пропорційно силі удару. Енергія удару гаситься та сила пружності повертає складовим колеса похідну форму.
Щось це для мене, все дуже закручено… Мабуть, все ж найбільше на спиці впливає тиск (вага
велосипедиста є за будь-яких обставин…) – тому спиці працюють на стиск?... Чи навпаки?... у протидію
цьому процесу намагаються розтягтися до звичного стану?...
11.
Петля Корбут
О́льга Валенти́нівна Ко́рбут (біл. Вольга Валянцінаўна Корбут, 16 травня 1955, Гродно, Білоруська
РСР) — радянська гімнастка, чотириразова олімпійська чемпіонка, заслужений майстер спорту СРСР (1972).
Виступала за Збройні сили.

Ольга Корбут першої виконала унікальний
елемент «Петлю Корбут». Гімнастка встає на високу
частину різновисоких брусів і робить фляк, чіпляючись
руками за верхню перекладину брусів. Елемент був
виконаний під час її вправ на брусах на Олімпіаді в
Мюнхені.
Згодом елемент був вдосконалений Оленою
Мухіної - вона додала до нього гвинт.
В даний час «Петля Корбут» не виконується на
офіційних змаганнях, так як заборонена правилами
(гімнасткам не можна вставати ногами на верхню
частину брусів)
12.
Анастасія

А на С танк сі я
13.
Ватикан
Ватикан, або Святійший Престол, також Держава-Місто
Ватикан (лат. Status Civitatis Vaticanae, італ. Stato della Città del
Vaticano) — резиденція Папи Римського, територія Святійшого
Престолу (Престолу Святого Петра), центрального органу
Католицької Церкви. Місто-держава. Найменша у світі незалежна
держава, анклав посеред Риму в Італії. Ватикан — це також
адміністративна організація, яка допомагає йому управляти
Церквою (вона також має назву Римська Курія).
Святий Престол або Апостольський Престол (лат. Sancta
Sedes, Apostolica Sedes, італ. Santa Sede, Sede Apostolica) – офіційна
збірна назва папи Римського і Римської курії.
Ватикан не є самостійною державою (хоча в документах іменується містом-державою «Stato della Citta
del Vaticano»), а є суверенною територією Святого Престолу (що часто плутають).
14.
Сміттєзвалище, зва́лище
Це полігон (спеціально обладнане місце) для поховання
промислових і побутових відходів.
В Україні переробляють щонайбільше 4% відходів, в Європі
-майже 90%. Отже, наші смітники, вважайте, золоті розсипи... В
Європі біля кожного будинку можна побачити кілька контейнерів:
для пластику, скла, харчових відходів та старого одягу. Для
непотрібної техніки є окремі пункти прийому. А у нас...
Спеціалізовані контейнери навіть у Києві можна побачити тільки біля іноземних диппредставництв. У
більшості районів ставлять загальний сміттєвий бак і в нього кидають увесь непотріб. Поодинокі
експерименти з кольоровими контейнерами себе не виправдовують - більшість людей кидають туди все
сміття. До речі, у Бельгії за подібну неуважність - штраф у 600 євро.
А ось інформація про 7% - нічим не підтримана. Можна послухати ось тут:
https://www.facebook.com/TVToronto/videos/1890300407687914/
15.
0708
Народились 7 серпня:

А хто така Оксана СмолярБайрак?...
Кінорежисерка
Оксана
Байрак народилася 16 лютого.

1819
1880
1947
1950
1954
1958
1970
1982

–
–
–
–
–
–
–
–

Пантелеймон Куліш
Володимир Вінниченко (хоча за даними Вікіпедії – 16 (28) липня)
Софія Ротару
Валерій Косенко
Віктор Медведчук
Лариса Карлова, українська гандболістка
Влада Литовченко, українська модель.
Яна Клочкова

Помер 1680 – Іван Сірко
16.
Мода
Мо́да (фр. mode, від лат. modus — міра, образ, спосіб, правило, розпорядження) — нетривале панування
певного смаку в певній сфері життя чи культури. На відміну від поняття стилю (стиль (від лат. stylus —
паличка для письма) — сукупність характерних рис літератури або мистецтва тієї чи іншої епохи або науки),
мода характеризує короткочасні й поверхневі зміни зовнішніх форм побутових предметів та мистецьких
творів. У вужчому сенсі модою називають зміну форм і зразків одягу, що відбувається протягом порівняно
коротких проміжків часу.
17.
2
Пентаміно змогла скласти різними способами, але завжди на 2 останніх фігурках не сходилася сума…
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Тому просто вирішила розібратися з хрестом.
Схеми 1, 3, 7, 9 – неможливі, бо відрізають 1 клітинку.
На схемах 5, 6 – сума не дорівнює 10.
На схемі 2 неможливо приєднати будь-яку вгору праворуч від хреста, щоб сума на ній була 10.
На схемі 4 – нижче хрест неможливо.
Залишається лише схема 8. В центрі хреста – 2. І фігури самі стали на свої місця)))
18.
міцніють
Від роботи коні дохнуть, а люди – міцніють.
Я ЛЮБЛЮ СВОЮ РОБОТУ
Я люблю свою роботу,
Я прийду сюди в суботу
І в неділю - теж на працю.
Іменини тут відзначу.
Новий рік. Різдво і Пасху

Ночувати тут? - Будь ласка!
Якщо навіть захворію,
Чи зірвусь, чи озвірію.
Без сніданку і обіду,
Й у відпустку не поїду!
Все пахатиму на дядю,
Щось не так - то буду гадом!
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На роботі буду й жити,
І нічого не просити, Ні поблажок, ані премій, Мабуть, шеф мій просто геній.
Мало платять - то фігня
Праця зранку, до темна...
Від роботи дохнуть коні
Ну а я - безсмертний поні.
19.
Свастика
(санскр. स्वस्तिक (svastika)) — стародавній символ у вигляді рівнораменного
хреста із загнутими на 90° ліворуч або праворуч раменами, що трапляється в
багатьох культурах. Назва походить від санскритських слів su («добре») і asti
(«буття»). У слов'ян звучить як побажання «щасти». Цей символ дуже поширений
і найчастіше пов'язаний з Сонцем.
Свастика — святий символ у буддизмі, індуїзмі,
джайнізмі, зороастризмі, бон. Крім того, свастика була
символом багатьох богів: Зевса, Геліоса, Гери, Артеміди,
Тора, Агні, Брахми, Вішну, Шиви, Ганеші, Сур'ї. В Індії
також застосовують як оберіг по боках дверей хати.
У XX столітті символ свастики став сприйматися негативно у країнах Західної
цивілізації у зв'язку з використанням його націонал-соціалістами, які називали його
Hakenkreuz, «гакенкройц» («гачкуватий хрест»), і зазвичай зображали похиленим, як у
вікінгів. З серпня 1920 року свастику почали використовувати на націонал-соціалістичних прапорах,
кокардах, нарукавних пов'язках. У 1945 році союзна окупаційна влада заборонила використання всіх форм
свастики в Німеччині. Водночас, по сьогодні свастика залишається позитивним символом добробуту і щастя
у країнах Сходу — Індії, Китаї, Японії.
20.
Горобець
Близько 1 години ночі прокидаються: лісовий
жайворонок на узліссях хвойних лісів (з березня по жовтень),
в гаях, парках, садах поблизу води - східний соловей (з квітня
по вересень), на узбережжі водойм, порослих очеретом або
чагарником - очеретянка дроздовидна (з квітня по серпень).
Від 2 до 3 годин ночі прокидаються: у парках і садах, в
дрібнолісся - горихвостка-лисушка (з квітня по вересень), в
скелястих горах - горихвостка-чорнушка (з березня по жовтень), на луках, у полях - перепел і польовий
жайворонок (з березня по жовтень).
Близько 3 години ночі прокидаються: у лісах, гаях, парках - іволга і зозуля (з квітня по вересень), в
лісах, парках, садах і городах - синиця велика (цілий рік), в лісах, парках, садах - зарянка (з березня по
листопад, іноді зимує).
Від 3 до 4 години ночі прокидається: у лісах, парках, різних заростях - кропив'яник (з березня до пізньої
осені, іноді зимує), в лісах, парках, садах - зяблик (з березня по жовтень, іноді зимує), в лісах, парках , а
взимку в населених пунктах - вівсянка (цілий рік), в лісах, парках, садах - вівчарик тіньківка (з березня по
жовтень) і пищуха (цілий рік).
Близько 4 години ночі прокидаються: у парках, садах, а взимку і полях - щиглик (круглий рік), в лісах,
парках, садах - шпак (з березня по листопад), в парках і садах - канарковий в’юрок (круглий рік), в лісах,
парках, садах - зеленушка (круглий рік), в садах, лугах
поблизу води - біла Плиска (з березня по жовтень).
А найбільш "аристократичний" птах горобець, так
як пробуджується і починає свій день пізніше за всіх –
десь о 5-6-й годині ранку.
21.
Полоскотавши, лоскотання

Відчуття лоскоту можна блокувати - потрібно лише покласти свої руки на руки того, хто лоскоче.
Таким чином, ви здійснюєте ті ж рухи, що й той, хто лоскоче, змушуючи мозок думати, що до свого тіла
торкаєтеся саме ви.
22.
Уругвай
Не лише виходили до фіналу, але й ставали двічі
чемпіонами

Команди
Бразилія
Німеччина (в
т.ч.ФРН) Італія

Чемпіони
5
(1958,41962,
1970,
1994,
2002)
(1954,
1974*,
1990,
2014)
4 (1934*, 1938, 1982, 2006)

Фіналісти
2 (1950*, 1998)
4
(1966,21982,
1986,
2002)
(1970,
1994)

Аргентина

2 (1978*, 1986)

3 (1930, 1990, 2014)

Франція

2 (1998*, 2018)

1 (2006)

Уругвай

2 (1930*, 1950)

Англія

1 (1966*)

Іспанія

1 (2010)

Нідерланди

3 (1974, 1978, 2010)

Угорщина

2 (1938, 1954)

Чехословаччина #

2 (1934, 1962)

Швеція

1 (1958*)

Хорватія

1 (2018)

Бразилія
204 млн
Німеччина
80 млн
Франція
66 млн
ФРН
63 млн (1990)
Італія
61 млн
Англія
53 млн
Іспанія
48 млн
Аргентина
43 млн
Нідерланди
16 млн
Чехословаччина 15 млн (1991)
Угорщина
9 млн
Швеція
9 млн
Хорватія (2018) 4 млн
Уругвай
3 млн
Кількість населення – за сучасними даними (2015), а не на момент Чемпіонату.
А
ось
якщо
вірити
аргентинсько-італійському
псевдодокументальному фільму «Забутий мундіаль — справжня
дивовижна історія чемпіонату світу 1942 року в Патагонії», то маємо ще
меншу кількість населення – 1,4 млн. навіть на країна, а народ – мапуче
(«люди землі») — найчисельніша група індіанців у Південній Америці —
на території Аргентини і Чилі.
Фільм у стилі документального кіно розповідає про події 1942 року,
коли в розпал війни міністр спорту королівства Патагонії граф Отц пропонує допомогу лідеру ФІФА Жюлю
Ріме. Він готовий за свій рахунок організувати і провести Чемпіонат світу з футболу в Патагонії, вважаючи,
що турнір допоможе зупинити війну в Європі. Господарі були представлені командами Королівства
Патагонії і команди індіанців мапуче. Саме індейці і вийшли до фіналу з німцями – і стали чемпіонами.

23.
хліб
Взагалі хліб зберігається недовго, щонайбільше 2-4 доби,
тому не рекомендують купувати набагато більше, аніж потрібно.
Перші ознаки черствіння настають вже через 12 годин, внаслідок
чого змінюється смак та аромат. Але термін придатності залежить
від температури повітря, вологості та ще деяких чинників.
Зберігати хлібобулочні вироби можна в поліетиленових
пакетах або спеціальних хлібницях (найкраще у дерев'яних). Не
можна тримати хліб без упаковки, адже він швидко вбирає пил,
вологу, сторонні запахи, мікроби. Якщо хлібобулочні вироби ще теплі, поліетиленовий пакет та хлібницю
потрібно залишити відкритими, а після того як він охолоне – закрити. Житній та пшеничний хліб зберігати
окремо, тому що білий хліб легко набуває запаху чорного і втрачає смак.
Якщо в хлібницю покласти розрізане яблуко, шматок обчищеної картоплини або трохи солі, хліб не
так швидко черствітиме.
Хибним є твердження, що у холодильнику хліб довше зберігає свою свіжість, адже не варто його
зберігати у темному та вологому місці.
Зазначимо, що правильне зберігання хліба починається з «розумною» нарізки. Відрізати шматки краще
не від краю, а від середини. Спочатку розділіть буханець на дві частини, а потім відрізати потрібну кількість
шматочків по черзі від кожної половини. Після трапези щільно складайте половинки і нез’їдені шматки
зрізами одна до одної і прибирайте на зберігання. Таким чином можна захистити хліб з усіх боків – він довше
залишається свіжим і не заветривается.
24.
Жанна
3. Оперета.
4. Мед.
7. Саргасове.
8. Сновидіння.
10. Темза.
11. Панама.
12. Риба.
13. Ватикан
14. Угорці.
15. Причал.
18. Горіх.
21. Канкан

22.
23.
24.
26.
29.
30.
31.
33.
34.
36.
37.
42.

Хрущов
Сила
Блоха.
Вінниця.
Датун
Івасі.
Плюшкін.
Кава
Астрономія.
Росс.
Орієнтування.
Мандела.

43.
47.
48.
50.

25.
Думання, думи, роздуми
Думати – найважча робота; ось, ймовірно, чому цим займаються настільки мало.

Стравохід.
Богдан
Микола
Прерія.

Рєва Анна Олександрівна
06.07.10980
84302, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Студентська, буд.10
Учитель початкових класів
Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23
вул.М.Горяйнова, 45А
06.10.2018 – 21.10.2018
45-й ЗАХІД "50 СЛІВ". ДРУГИЙ ТУР.
26. 3
Волинська (з Рівненською та Львівською)
Закарпатська (з Львівською та Івано-Франківською)
Луганська (з Донецькою та Харківською)

27. 1
Кронос – Меркурій
Кронос – (Сатурн) – боги часу
(Гермес) – Меркурій – боги торгівлі та спритності
Артеміда – Діана – богині тваринного світу,
полювання
Афродіта – Венера – богині краси та кохання
Гера – Юнона – цариці богів
Посейдон – Нептун – боги морів
28. хітон
Спідниця хітон - це предмет тренувального одягу,
носиться разом з купальником, лосинами, комбінезоном.
Фіксується на запах навколо талії або на гумці.
Хітон (грец. χιτών) — у стародавніх греків (спочатку
в іонян) вид сорочки чоловічого та жіночого нижнього
одягу, яку шили з льону.
29. Леван Джиджавадзе
30. хіпі, гіпі, хіппі
Це міжнародний молодіжний рух, виник у 1965 році
у Сан-Франциско
в контексті лібералізації
і
демократизації традиційного суспільства, один з
найяскравіших проявів контркультури, мав пацифістське
забарвлення, справив істотний вплив на мистецтво,
особливо на рокмузику, з ним пов'язані такі поняття, як сексуальна революція, психоделічна революція. З анепав на початку
1970-х років, перетворившись на одну з субкультур. Був одним із символів епохи. Його учасники називали
себе «Поколінням квітів, Дітьми квітів, Love Generation».
Ознаки справжнього хіпі:
Першою ознакою справжнього хіпі можна назвати ставлення до роботи і трудової дисципліни.
Справжній хіпі зі зневагою ставився до постійної роботи, хоча він цілком здатний був трудитися як поденник.
Зовсім інакше сприймав він працю для власного задоволення або на благо комуни. Головним в такій праці
для нього була можливість самостійно розпоряджатися своїм часом.
Другою ознакою можна позначити інтерес до наркотиків. Повсякденною практикою для хіпі було
куріння марихуани, також було поширеним вживання ЛСД. Хіпі особливо цінували здатність наркотиків
приводити настрій окремої людини в унісон з настроєм навколишніх. Взагалі, різницю між хіпі і наркоманом

можна визначити так: якщо наркотик пропонує
одкровення і кайф, для наркомана первинний кайф,
для хіпі — одкровення. Наркотики для хіпі — лише
менш витратний спосіб усвідомити те, що інакше
можна
осягнути
тривалою
медитативною
практикою і читанням мантр.
Третю ознаку умовно можна визначити як
прагнення до відокремлення від суспільства. Для
хіпі цей принцип є не банальним протестом, а
справжнім пошуком альтернативи, спробою знайти
якесь якісно інше життя.
Життєву позицію хіпі добре ілюструє
принцип «Займайся своїм ділом». Для хіпі це
значило звернути свій погляд на проблему
самоактуалізаціі, залишивши зовнішній
світ
осторонь.
31. переконання
Припущення розумних дорожче (важливіше) за переконання дурнів.
32. пуп
Пуп або пупок (лат. umbilicus) — рубець на передній черевній стінці, що
залишається після видалення пуповини у новонародженої дитини. Пупок мають усі
плацентарні ссавці, у більшості з яких він виглядає невеликою лінією без волосяного
покриву.
У частини людей пуп виглядає як поглиблення в шкірному покриві, у інших —
навпаки, як опуклість. Окрім цього, пупи розрізняються за розмірами, формою, глибиною і т. д. У зв'язку з
тим, що пупи за своєю природою є придбаними рубцями, не зумовленими генетично, вони допомагають
розрізнити монозиготних близнюків.
Пупок використовується для візуального розподілу живота на сектори.
Леонардо да Вінчі вписав пуп до центру кола, описаного навколо людини з
підведеними руками. У різних людей висота розташування пупка може
відрізнятися, проте «божественні пропорції», засновані на Золотому перерізі,
припускають його розташування на 62 % висоти тіла.
Багато з нас неодноразово виявляли в пупку дивні катишки - так званий
пупковий пух. Його походженням зацікавилися вчені. Австралієць Карл
Кружелніцкі (Karl Kruszelnicki) з'ясував, що пупковий пух складається з
ворсинок одягу, відмерлої шкіри і волосся. За це досягнення дослідник був
нагороджений Шнобелівської премією.
Найбільш красивими були визнані Т-образні невеликі пупки, а рубці
іншій конфігурації отримали набагато менше балів. З одного боку, думка
вчених можна назвати суб'єктивним, але з іншого - щорічно проводиться кілька тисяч умбілікопластік операцій по виправленню форми пупка.
Поки одні люди захоплюються пупками і вважають цю частину тіла мало не найкрасивішою, інші
страждають омфалофобіей, боязню пупків. Вони бояться дивитися на чужі пупки, відмовляються
демонструвати власний, не дозволяють доторкатися до свого пупка і побоюються торкатися до чужої. У ряді
випадків, коли люди бояться, що через пупок можуть вивалитися назовні всі органи, страх може бути
особливо сильним.
33. Їх в Україні всього 43, зокрема 34 з них – в Криму. Ті, що є в Криму, майже відсутні в інших
частинах України, але вони різноманітні – аж шість видів. А ті дев'ять, що знаходяться поза Кримом,
належать до одного виду. Назвіть родову назву цього виду.
34. До кого
Куди/До кого
35. Миклухо-Маклай, Маклай
Миклухо-Маклай Микола Миколайович (5 (17) липня 1846, село Язикове,
Новгородська губернія — 2 (14) квітня 1888, Санкт-Петербург) — відомий мандрівник,
антрополог, етнограф, географ; дослідник народів Південно-Східної Азії, Австралії й
Океанії; автор близько 160 наукових праць; українського походження з козацького роду

Миклух. Був підданим Російської імперії, але майже все своє свідоме життя провів поза її межами, де й
зробив свої знакові дослідження та відкриття.
Пропонував засновати російську колонію "Берег Маклая" у північно-східній частині сучасної ПапуаНової Гвінеї.
36. хмарочоси, небосяги, хмаросяги, хмародряпи, небошкряби

37. Ефес
… — мешканець Ефеса, що спалив храм Артеміди у своєму
рідному місті 21 червня 356 року до н. е. для того, щоб, як він
зізнався під час катування, його ім'я пам'ятали нащадки.
Аби відвадити інших від пошуків такої слави і покарати
злочинця, ефеська влада не лише стратила ..., а й заборонила
згадувати його ім'я під страхом смертної кари. Однак … досяг
своєї мети: згадки про нього з'явилися у працях грецького
історика IV ст. до н. е. Феопомпа, звідки вчинок палія потрапив
до робіт інших грецьких та римських істориків.
38. Вікос
Вікос (каньйон) (грец. Φαράγγι του Βίκου) —
каньйон у національному парку в горах Пінд, на
північному-сході грецького регіону Епір поблизу
міста Яніна. Розташоване на південному схилі гори
Тумфі, у довжину сягає близько 20-ти кілометрів,
глибина - від 450 до 1600 метрів, а ширина - від 400 до
декількох метрів в найвужчих місцях.
Вікос занесено в Книгу рекордів Гіннесса, як найглибша ущелина в світі.
При цьому береться до уваги, що ущелини відрізняються від каньйонів за деякими
параметрами, наприклад по відношенню, ширина/глибина.
39. Врубель
А. Вавель
В. Булла
С. Варвара
ВАЕЛЬБУР\А = ВЕЛЬБУР
(АUВUС)\ (А∩В∩С)
Художник–символіст.
40. Галай
Ірина
Галай –
перша
українка, якій підкорився суворий Еверест. Сталося легендарне сходження для
вітчизняного альпінізму 20 травня 2016-го. Непрофесійна спортсменка готувалась
до небезпечного сходження лише рік. Супроводжував на вершину українську
альпіністку-любительку знаменитий спортсмен Віктор Бобок, який першим з
українців підкорив найвищі вершини всіх континентів світу. Професійний
альпініст відгукнувся на пост Ірини у Facebook, у якому вона писала, що не
«заспокоїться, доки не увіб’є свій бандерівський льодоруб у вершину Евереста».

41. Гниди
Гни́ди — яйця вошей. Прикріплюються до волосся або до одягу. Їх вкриває захисна
оболонка з кришечкою зверху (форма кришечки — систематична ознака). Довжина
гниди воші одежної — до 1 мм.
42. Жанна
Жа́нна д'Арк (Орлеанська Діва) (фр. Jeanne d'Arc (la Pucelle d'Orléans); 6 січня
1412 — 30 травня 1431) — національна героїня Франції, католицька свята.
Орлеанська Діва воювала проти англійців на боці майбутнього короля Карла
VII; була схоплена бургундцями, союзниками англійців, і 30 травня 1431 року
спалена на вогнищі в Руані «за єресь, відьомство і носіння чоловічого одягу».
Одразу ж після її смерті з волі короля та за наказом Папи Римського
розпочався реабілітаційний процес, який проходив у Парижі та Руані в 1455—1456
роках і відновив добре ім'я Орлеанської Діви.
У 1920 році Римо-Католицька Церква оголосила Жанну д'Арк святою.
А мовна каверза – у порушенні гендерності)))
43. 77%
Х – зарплата
1,3Х – стало коштувати те, що раніше купували на цю зарплату
Х/1,3 – таку частину зможемо купити
Тобто, 77%
44. 44

45.
46.
Україна; Росія; Білорусь, Молдова (ПМР), Казахстан.
47. 17 (18)
Бо слово «олія» є відповіддю на питання №6 кросворду, який є входить до питання у № 41 44-го
конкурсу)
По горизонталі:
6. баскетбол
10. льон
4. вузол
7. очі
12. сова
5. Танах
8. ом
14. ізюм

15. хропіння

10. літр
11. окапі
13. олія

По вертикалі:
1. Ізраїль
2. клаксон
3. Антонов
5. тетріс
9. малюк

Чайнворд.
I. Славутич
II. Чернігів

III. виноград
IV. доповідач
V. Чернівці
VI. ікла
VII. армія
VIII. язик
IX. крук
X. клинопис

48. 1500 м, 1609,344 м
Біг на 1500 метрів – один із видів бігу на середні
дистанції, три з трьома чвертями кола на 400 метровій
легкоатлетичній доріжці. 1500 м входили до
легкоатлетичної програми Олімпійських ігор з 1896
року для чоловіків та 1972 року для жінок.
1500 метрів, як і інша класична середня
дистанція 800 метрів, вимагає витривалості й
швидкості водночас.
Рекорд України – 3.56,63 – Надія Раллдугіна (18
серпня 1984 року, Прага).
Біг на 1 милю (1609.344 м) – офіційна спортивна дисципліна, єдина неметрична дистанція, на якій
ІААФ продовжує реєструвати світові рекорди. Як і біг на 1000 метрів та 2000 метрів, не є олімпійським
видом. У жінок – 4.12,56 – (Росія) Світлана Мастеркова, Цюрих, (Швейцарія), 14 серпня 1996 року.
49. коньяк, самогон
Коньяк – чому тоді підпільний?...
Самогон – нема в нього зірок…
50. Хмельницький
Пам'ятник Богдану Хмельницькому у Чернігові розвернули на 180
градусів - спиною до Москви і обличчям до Європи. Це коштувало
міському бюджету 700 тисяч гривень, адже гроші пішли і на реставрацію
скульптури.
Розворот тривав 10 секунд. Тепер гетьман дивиться на центральну
площу Чернігова, церкву і театр. Саме так, як іще 60 років тому
замислили його автори.

