Бондарєва Вікторія Борисівна
Адреса:
вул. Молодіжна, буд. 6, кв. 15, с. Веселе,
Старобільський район, Луганська область,
Україна, 92733
Викладач Старобільського коледжу Луганського НАУ
(вул. Молодіжна, буд. 8,
с. Веселе, Старобільський район, Луганська
область, 92733)
Дні початку ознайомлення та завершення виконання завдання –
19.06.18 – 18.07.18
Добрий день, шановний Валерію Михайловичу!
Я дуже рада, що попри всі труднощі конкурс розпочався і ця осіння мінлива
пора вкотре спонукає нас займатися «найважчою роботою» (за Г.Фордом ☺).
Для людей, які вже вийшли з віку слухачів навчального закладу, це неоціненно і
корисно для мозку.
Бажаю Вам здоров’я, наснаги і цікавих робіт!
1. 1,4 або 14
Чому розглядаються купюри саме 2013-го чи 2015-го років? А як же 2004 або
2011.
Не сказано, в яких одиницях вимірювання писати відповідь, тому привожу і в
сантиметрах, і в міліметрах
2. ганьба
До речі, у всіх джерелах, які я передивилася, ганьба є початковим словом, а не
заключним («Позор длиннее жизни»). Тому залишаються сумніви стосовно
правильності відповіді.
3. Колорадо
Колорадський жук літає переважно при наявності
вітру і здатний розвивати швидкість до 7 км / год.
Ці комахи здатні пережити найсуворішу зиму, так
як доросла особина може піти в землю на глибину
близько 70 см.
Рекордсмен по виживанню - голодні роки він
долає, впадаючи на 3 роки в паузу.
Скупчення токсинів на тілі шкідника робить його практично невразливим, з
цієї причини у нього дуже мало природних ворогів. Але індики і цесарки охоче
поїдають цю комаху. Їх можна сміливо випускати на картопляні грядки: ці птахи
не розгрібають землю, а їдять тих жуків, що сидять на бадиллі.
Так як в соціалістичних країнах жук почав поширюватися з початком
«холодної війни», в цьому лихові звинувачували ЦРУ. У Чехословаччині був
навіть створений Комітет по боротьбі з картопляним листоїдом.
За літній сезон одна самка здатна відкласти до 1000 яєць, з яких з'являються
личинки. Всього за 2-3 тижні личинка колорадського жука здатна з'їсти до 10
листків картоплі.

4. Вінницька
Першу письмову згадку про заселення території тодішнього села знаходимо у
грамоті 5 травня 1383 року.
У документах зустрічається кілька варіантів його назви: Черняхівці, Черніївці,
Черніїв. Пізніше закріпилася назва Чернівці.
Найвизначнішими пам'ятками Чернівців є: Костел святого Миколая та церкваротонда Марії Магдалени

5. трембіта
У цьому музичному інструменті живе
душа українських гір. Трембіта є
найдовшим духовим інструментом світу,
його довжина від 3 до 8 метрів.
Згідно з давньою гуцульською
традицією, трембіту треба виготовляти з
громовиці, тобто дерева, в яке
влучила блискавка. Вважається що така
трембіта звучить найкраще.
Мелодію трембіти чутно на відстані 10
кілометрів. Для вівчаря трембіта не просто музичний інструмент. Раніше вона була
чи не єдиним засобом зв’язку вівчаря з селом, тобто такий собі стародавній
мобільний телефон. Нею ж визначали годину, а найдосвідченіші чабани навіть
передбачали погоду. Кажуть, особливо добре інструмент відчуває дощ та грозу.
Саме трембіта сповіщала про народження в сім'ї дитини. Поклик цього інструмента
запрошував людей на весілля. Трембіта плакала, коли проводжали людину в
останню путь.
Здавалось би, не так просто втримати декількаметровий інструмент і
одночасно грати. Насправді ж, вага триметрової трембіти не перевищує якихось
півтора кілограма.
Цікавою є історія виникнення трембіти. Легенда розповідає, що колись дуже
давно покохали один одного парубок та дівчина. Але через деякий час родина
молодої красуні перебралась до ГОВЕРЛИ, а сім’я, де виріс юнак, попрямувала у
Бескиди. Сумуючи за коханою, хлопець вигадав трембіту із силою громовиці. Як
гукне – чути аж на ГОВЕРЛІ. Але згодом юнак загинув у бою з диким звіром, а
дівчина про це не знала. Марно чекала вона коханого, а потім взяла свою трембіту

та піднялась на ГОВЕРЛУ. Відтоді ніхто її більше не бачив. І кажуть, коли у
Карпатах гинула чиясь любов, то з ГОВЕРЛИ було чути сумний звук трембіти…
6. Борис
У середній школі Борис Патон отримав 9 двійок за семестр. Вступивши в КПІ,
навчався на "відмінно". На іспиті з філософії (про марксизм-ленінізм) студент
отримав "незадовільно". Пізніше перездав на "добре". Через це не отримав
червоного диплома.
Отримав звання Першого героя України. Борис Патон удостоєний
прижиттєвого бюста, який знаходиться у Києві перед будівлею академічних музеїв
за адресою Богдана Хмельницького, 15. Разом з батьком, Євгеном Патоном,
конструктором столичного моста, створив наукову школу.
Патон раніше регулярно грав у теніс і захоплювався водними лижами.
Останнім часом віддає перевагу плаванню.
Захист дипломної роботи в інституті призначили на 22 червня 1941 року.
Борис Патон і його однокурсники потрапили під бомбардування - німці атакували
авіазавод, що знаходився поруч. Диплом винахідник захистив на "відмінно".
Після операції на стегні 1995 року, дізнавшись, що кістку хірурги різали
механічною пилкою, Борис Патон зібрав команду, яка почала розробляти лазерні
методики.
Завдяки розробкам Бориса Патона провели перший експеримент зварювання в
космосі. Він зробив внесок у розробку ракети Н1, яка призначена для освоєння
Місяця.
Вчений виступав категорично проти зведення 3 і 4 реакторів ЧАЕС,
пояснюючи це можливістю катастрофічних наслідків через концентрацію вже
діючих електростанцій на Дніпрі і Прип'яті. Події 1986 року підтвердили його
побоювання.
7.

7

8. не
Якщо знати, що використовуються всі цифри, крім однієї, то, в принципі,
знати скільки не горить сегментів не обов’язково.
Але… Ось мої умовиводи. Стосовно першого речення – у ньому вказується, що
це табло калькулятора а не, наприклад, годинник чи якийсь інший електронний
прилад. І тому висновок - що будуть якісь арифметичні дії.
Друге речення пояснює, що за чорні смужки зображені на рисунку (ну, а
раптом, я не зрозумію).
Без третього або четвертого речень можна було б врешті-решт докопатися
до відповіді, якщо відповідь єдина, та і її прийшлося б шукати значно довше.
Конкретика, наприклад, третього речення у випадку, якщо є декілька відповідей з
різними арифметичними діями, допомагає звузити пошук відповідей до однієї (все
ж таки я схиляюся до думки, що при декількох правильних відповідях навряд чи
буде не вистачати саме по 21 елементу).
П’яте речення – без коментарів.

І тому, на мій погляд, кожне з цих речень несе сенсове навантаження. І
кожне з них важливе у більшій чи меншій мірі. Тож я схиляюся до відповіді –
немає, але якщо обирати із п’яти речень, то найменш важливе, на мій погляд,
саме третє.
9. бити
Найчастіше вживаним іменником української мови є слово рука, дієсловом –
бути, прикметником – великий, а займенником – він. Найрідше використовують слова
мутація, баклажка, радист, білочка.
Найбільш «українською» літерою, тобто такою, що відсутня в абетках інших
народів, є ґ. В 1619 р. в українській
абетці з’явилася літера ґ, котру вперше
запровадим у своїй «Граматиці» М.
Смотрицький. В 1933 р. ця літера була
безпідставно вилучена з української
абетки, а в 1990 р. знову поновлена в
деяких словах.
Найбільшу кількість значень має в
українській мові абревіатура ПК.
Семибуквенних паліндромів відомо
лише два – ротатор і тартрат.
День української писемності щороку відзначають в Україні 9 листопада. За
православним календарем це день вшанування пам’яті Преподобного Нестора
Літописця.
Офіційно вважається, що після видання «Енеїди» Івана Котляревського,
українська мова була прирівняна до літературної мови. Івана Котляревського по праву
вважають основоположником нової української мови.
До середини ХІХ ст. українську мову найчастіше називали «руською мовою».
Найбільшу кількість разів перекладений літературний твір – «Заповіт»
Т.Г.Шевченка: 147 мовами народів світу.
Найстарішою українською піснею, запис якої зберігся до наших днів,
вважається пісня «Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?»
Народна пісня «Щедрик» заслужено здобула всесвітню популярність. Безліч
разів вона звучала у популярних фільмах та серіалах, але далеко не всі знають, що
Carol of the bells — це англомовна версія нашої різдвяної пісні «Щедрик».
Українські письменники часто використовували псевдоніми. Так, за різними
дослідженнями Олександр Кониський використовував 141, а Іван Франко 99
псевдонім.

10. вигин
Розглянемо деякі з конструкцій колес:
- Колесо зі спицями великої жорсткості на вигин. Являє плоску рамну
конструкцію. Спиці працюють не тільки на розтяг-стиск, але також на вигин
(сприймають поперечне навантаження).
- Суперколесо з вуглепластика зі спицями у вигляді пустотілих криволінійних
стрижнів змінного поперечного перерізу. Спиці працюють на розтягненнястиснення і вигин.

11. петля Корбут
«Чудо с косичками» - так в середині
70-х в спортивному світі називали юну
радянську гімнастку Ольгу Корбут. Її
феноменальна обдарованість, юний вік і
зовсім недитяче бажання завжди і в
усьому бути першою вражали всіх, хто її
знав. У 15 років Корбут стала
чемпіонкою СРСР в опорному стрибку,
в 17 поїхала на першу Олімпіаду, де в
буквальному сенсі підкорила публіку:
своєю щирістю, коли ридала після
невдалого виступу в багатоборстві, і
відчайдушністю, коли робила сальто
назад на брусах.
Популярність Корбут не знала меж.
Зовнішня особливість дівчини полягала
в чарівності, маленькому зрості (152 см),
дитячій безпосередності і неймовірній
складності підготовленої програми.
Над унікальним елементом Ольга працювала протягом 5 років разом з
тренером Книшем. Продемонструвала петлю в 1969 році (14 років) на Чемпіонаті
СРСР (і тому не зрозуміло, чому у питанні написано «більше 40», якщо вже 49.
Хоча 49 – це більше 40 ☺).

Після показу Ольгою її феєричної петлі у США відкрились клуби, школи,
спортивні зали під величним прізвищем Корбут.
У 1978 році ризиковий елемент удосконалила Олена Мухіна, додавши до
нього гвинт. Зараз «петля Корбут» є забороненим прийомом в гімнастиці, тому що
нові правила не дозволяють учасникам змагань ставати ногами на верхню частину
спортивного снаряда (бруси).
Причиною тому послужило невдале падіння гімнастки Мухіної в 1980 році під
час підготовки до Олімпійських ігор. Дівчина вдарилася головою об підлогу і
зламала хребет. Спортсменка пролежала 26 років, прикута до ліжка.
У великому спорті Корбут перенесла 4 струсу мозку і 23 перелому.
Ольга Корбут, напевно, найсуперечливіша особистість в історії світової
спортивної гімнастики. Все починалося з мініатюрної, злегка повненької
радянської другокласниці, яка мріяла стати олімпійською чемпіонкою. Закінчилося
ж все розлученням з солістом «Піснярів», сином-фальшивомонетником,
звинуваченнями в крадіжці і улюбленим тренером, який, якщо вірити її словами,
виявився деспотом і насильником.
12. Анастасія
13. Ватикан
Цікаве підстерігає на кожному
кроці: в будь-якій галузі життя цієї
держави присутня величезна
кількість цікавих і неймовірних
фактів, унікальною статистики і
неповторних речей.
Ватикан - найменша держава в світі. Його площа всього 44 га. Проте, країна
друкує власні поштові марки, видає паспорти і номерні знаки, а також має свої
прапор і гімн.
Ватикан - держава-анклав: воно повністю розташоване всередині території
іншої країни. Довжина державного кордону Ватикану з Італією складає 3,2 км.
95% населення Ватикану - чоловіки. Тут майже не реєструють шлюби і
народження дітей. Бували роки, коли не фіксували жодного народження, а за час
існування держави зареєстрували всього 150 шлюбів. Розлучення в країні офіційно
не існує. Шлюб можна тільки анулювати.
У банкоматах Ватикану для здійснення транзакцій можна обирати латинську
мову.
Жителі Ватикану п'ють більше вина, ніж в будь-якій іншій країні світу: в
середньому 105 пляшок в рік.
У Ватикані один з найвищих рівнів злочинності у світі.
Рівень грамотності в Ватикані становить 100%.
Влада Ватикану офіційно виправдала Галілея, звинуваченого в єресі, тільки в
1992 році.
Посольство Італії в Ватикані розташоване на території самої Італії, тим воно і
є унікальним - це єдине таке посольство в світі.
Ватикан - держава, якій не загрожують ніякі стихійні лиха.

Єдине спортивна споруда в Ватикані - тенісний корт.
У Ватикану немає свого сільського господарства.
В бібліотеці Ватикану понад мільону книг, а стелажі мають довжину 42 км!
Найстаріша аптека світу (дата заснування - 1277 г.) знаходиться у Ватикані.
Жоден світлофор не встановлено на території Ватикану.
Абсолютно всі будівлі Ватикану - це пам'ятки.
14. звалища, смітники, полігони
Найбільший сміттєвий полігон в світі розташований в США, в місцевості
Fresh Kills. Він займає площу в 1200 га, що дорівнює 1700 футбольним полям.
Кожен день на нього привозять 13 тис. тонн відходів. Щоденний викид метану
цього мега-звалища становить
2700 тонн.
Справжнім «скляним
чемпіоном» можна вважати
Данію: тут 98% скляних пляшок
знову стають пляшками.
Пластикові відходи, які
потрапляють в океан, вбивають
близько 1 млн морських
мешканців щорічно.
Кожну секунду в 2011 році в
світі з'являлося 3,8 кг «мокрого
сміття» (наприклад, шкурки від
картоплі, яєчні шкарлупки та ін.). Тим часом воно становить лише 29% побутових
відходів в наш час. Що ж стосується інших складових сміттєвого відра сучасної
людини, то 25% - це картон і папір, 13% - скло, 11% - пластик, 4% - метал і 18% інші матеріали.
Кожен день в США викидають близько
130 000 комп'ютерів і близько 350 000
мобільних телефонів. До речі, у 50%
сучасних користувачів мобільних
телефонів їх не було в 2000 році. У
західній Європі людина змінює модель
мобільника, в середньому, раз в 20 місяців
(раз в 10 місяців серед осіб 12-17 років і
раз в 33 місяці серед осіб старше 60 років).
Найкраще зі своїм сміттям
справляється Швеція, переробляючи 52%
від його загальної кількості. За нею йде
Австрія (49,7%) і Німеччина (48%). Замикають п'ятірку лідерів Голландія (46%) і
Норвегія (40%). США переробляють 33%.
До 20 століття найбільш вживаними у вторинному виробництві відходами
були кістки. Перероблені кістки застосовувалися для виробництва ґудзиків,
желатину, різних клеючих матеріалів, а також паперу.

Використані презервативи в Південному Китаї переробляють в стрічки для
волосся. Ці стрічки продаються цілком добре, але деякі лікарі стурбовані
гігієнічними аспектами цієї начебто цілком благої справи.
Якщо в море кинути паперову серветку, то вона зникне через три місяці,
сірники розчиняться через шість місяців. Кинутий недопалок проплаває в морі від
одного до п'яти років, а пакет з поліетилену - від десяти до двадцяти років. Вироби
з нейлону розчиняться через тридцять-сорок років, а консервна банка через п'ятсот!
Пройде тисяча років, і тільки після цього зникне стандартна скляна пляшка!
Найпоширеніший вид сміття на планеті - сигаретні недопалки. Щорічно їх
викидається 4.500.000.000 штук.
На початку 1990-х років компанія Nike запустила програму Reuse-A-Shoe,
діючу і до цього дня. Вона полягає в переробці старих кросівок в матеріал для
спортивних майданчиків. Кожна з трьох частин взуття переробляється окремо:
подрібнені гумові підошви стають біговими доріжками, середня частина з
пеноматеріалу - покриттям тенісних кортів, а тканина - покриттям баскетбольних
майданчиків. Старі кросівки приймаються в спеціальних пунктах в США і Європі.
Сміття завжди грало чільну роль в людській культурі. Дивно, що воно
залишило свій слід і в релігії. Наприклад, ділянка землі під Єрусалимом, куди
скидали і періодично спалювали відходи, в Біблії названа Геєною вогняною. Для
християн Геєна стала одним з позначень Ада. Не менш відомий один з 12-ти
подвигів, які зробив герой давньогрецьких міфів Геракл - він вирішив проблему
відходів, накопичених в стайнях царя Авгія.
Вивченням способів утилізації сміття займається наука Гарбологія.
15. 0708
А чому у наведеному списку відсутнє прізвище КОсенка, для якого ця дата є
теж знаменною?
16. мода
Мода (від латинського modus - правило) аж до XX століття виконувала роль
закону, який визначав, як і у що одягатися різним прошаркам населення; чим вище
статус - тим незручніший одяг, що підкреслювало презирство її володаря до
фізичної праці. Довжина тоги римського патриція
досягала 5 метрів, шлейф сукні дружини французького
короля Карла IX мав довжину 24 метри, туфлі
середньовічного феодала були витягнуті на 60
сантиметрів, а жіноча сукня епохи Відродження
важила 25 кілограмів.
Гудзики (за іншими джерелами кнопки) на
рукавах курток були придумані Наполеоном, коли він
втомився від своїх солдатів, які витирали носи
рукавами.
Колись стрілок на брюках не було і багато хто
навіть про них не здогадувався. З розвитком
фабричного пошиття в другій половині 19-го століття
з’явилася необхідність транспортувати велику

кількість товару, найчастіше, морським транспортом. Після розпакування брюки
погано піддавалися розгладженню і такий варіант поступово увійшов в моду.
Сьогодні загальноприйнятими кольорами одягу для дівчаток і хлопчиків є
рожевий і блакитний. Але такий розподіл встановився тільки в 1940-і роки. До
цього рекомендації батькам щодо вибору кольору одягу рідко ґрунтувалися на
статі дитини. Наприклад, в дитячому випуску журналу Earnshow's від 1918
говорилося: «За загальним правилом, рожевий
потрібно вибирати для хлопчиків, а синій для
дівчаток, так як рожевий колір сильніший і
твердіший, а блакитний - більш витончений.
У 15 столітті з'являється мода на жіночі сукні з
повністю відкритим бюстом. Передбачається, що
законодавицею цієї моди була коханка
французького короля Карла VII Агнеса Сорель.
Крій з оголеними грудьми зберігався в тій чи
іншій мірі аж до 19 століття. Згідно моральним
засадам того часу відкриті груди була більш
допустимі, ніж оголені ноги або плечі.
Поголена жіноча голова - це символ краси у
жінок Єгипту в 1500 р. до нашої ери.
Жінки Англії у вісімнадцятому столітті носили
неймовірно складні перуки, зроблені з опудал птахів, тарілок з фруктами і моделей
морських кораблів. Такі конструкції не знімалися по кілька місяців.
У 1880 році веслярі з Оксфордського університету пов'язали нарукавні
пов'язки своєї команди на шию - і в моду увійшли краватки.
Знаменита актриса XIX століття Сара Бернар стала першою жінкою, яка
насмілилася носити чоловічі штани.
Другу велику революцію в моді справив Андре Куреж, в 1965 році він першим
із модельєрів «від кутюр» проголосив
молодіжну моду. Куреж подарував світові
міні-спідниці.
Абсолютним рекордсменом в історії
моди стали джинси. Створені в 1850 році
емігрантом з Баварії Леві Страусом, джинси
понад сто років були нехай і дуже
популярним, але всього лише робочим
одягом. В 1968 році студенти-бунтарі
перетворюють джинси в головний атрибут
молодіжної антимоди, але вже в 70-і джинси носять всі - і молоді, і дорослі:
антимода стала модою. Вже до 1975 року одна тільки фірма «Леві Страус» одягла в
свої джинси 250 мільйонів чоловік.
Джинси від Gucci увійшли в історію як найдорожчі. Цей факт зафіксовано в
книзі рекордів Гіннеса. Gucci Genius джинси коштують $ 3134.
Китайські модниці розфарбовували свої нігті ще 5000 років тому.
У Вольтера було 80 тростин. Його сучасник Жан Жак Руссо мав 40. У Франції
18 століття тростини були в моді, їх носили і чоловіки, і жінки. Жіночі тростинки

часто оснащувалися пляшечками для духів,
музичними механізмами або романтичними
картинками, захованими всередині.
Спідниця є найстарішим видом одягу, вона
поступається лише пов'язці на стегнах. До 16001700 спідницю носили всі - чоловіки і жінки.
А найдавнішим відомим людській історії
взуттям вважаються сандалі.
Сьогоднішні модниці готові лежати в
соляріях годинами,
щоб придбати
приємний
бронзовий відтінок
шкіри. А ось у їх
«пра-пра», що
жили на початку
20-го століття,
модними
вважалися абсолютно білі шкіряні покрови. Ось чому
тоді були так популярні парасольки від сонця.
З початку 18 століття весільна сукня набула свій
європейський вигляд. Указом Петра Першого придворні дами повинні були
слідувати саме європейській моді, зокрема і весільної. А до цього найпоширеніші
кольори весільного вбрання були червоні і помаранчеві.
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18. міцніють
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Тлумачення прислів'я і приказки: дане прислів'я
«Від роботи коні дохнуть»
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використовується при
виправданні ліні, коли
1
1 3 2
1
людині не хочеться
виконувати певну роботу,
посилаючись на те, що від роботи коні дохнуть. Але як
відомо, праця
приносить відчуття
задоволення від
завершеної роботи, а
також загартовує людину в фізичному і духовному
плані. Тому від позитивного ефекту на людину і
з'явилося прислів'я - «Від роботи коні дохнуть, а
люди - міцніють».
19. свастика

Свастика - індуїстський символ Сонця, гармонії, єдності сил і стихій, а також
сприятливих задумів.
Свастика використовувалася багатьма народами світу - вона була присутня на
зброї, предметах повсякденного побуту, одязі, прапорах і гербах,
використовувалася при оформленні церков і будинків.
У свастики як символу багато значень і у більшості народів вони були
позитивні. Так, у більшості древніх народів вона була символом руху, життя,
Сонця, світла, благополуччя.
Мало хто знає, що серед символіки, що використовувалася Червоною Армією,
була присутня не тільки зірка, але і
свастика. Так виглядав нагородний знак
командирів Південно-східного фронту Кр.
Армії в 1918-1920 рр.
У 30-ті роки ХХ століття свастика
прикрашала прапори Латвії та Естонії.
Свастика вважалася символом Миру.
У 1897 році свастика була офіційною
емблемою міжнародної виставки
образотворчих мистецтв, що проводилася в
Копенгагені.
На початку ХХ століття свастика була
широко поширена в США. Її зображення
наносилися на гральні карти, покерні
фішки, поштові листівки, домогосподарки США і Канади часто вишивали
візерунки у вигляді свастики.
Свастику в 1900-1910 рр. в США
і Великобританії часто називали
«хрестом щастя». Хрест щастя
складався з чотирьох «L»: Light
(Світло), Love (Любов), Life (Життя) і
Luck (Удача).
20. горобець
Цікаво, що час справді можна
визначити за допомогою птахів!
Птахи пробуджуються в різний час
доби, тому вони можуть бути
орієнтирами в часі.
Раніше прокидаються жайвір, соловей, перепілка. Дещо пізніше – зозуля,
іволга, потім шпак. А от найбільш «аристократичний» птах – це горобець. Він
пробуджується і починає свій день пізніше за всіх - о 5-6 годині ранку.
21. лоскіт
Чарльз Дарвін приділяв багато уваги важливості лоскоту. Він вважав, що він
необхідний людині для встановлення взаємозв'язку, особливо між матір’ю і
дитиною. За Дарвіном, лоскіт - це необхідний тактильний контакт і одночасно

навчання реакцій. Сміх від лоскоту - найперший, який з'являється у людини. Потім
з цієї примітивної і рефлекторної реакції виростає почуття гумору. А воно, в свою
чергу, допомагає адаптуватися і в навколишньому світі, і в середовищі собі
подібних. Можливо, замкнуті, похмурі люди, які не розуміють жартів і анекдотів,
виростають з тих, кого в дитинстві мало лоскотали.
Чим ми старші, тим менш чутливі до лоскоту.
Чому ми сміємося, коли нас
лоскочуть? Це є головним
нерозгаданим питанням, що
стосуються лоскоту. Сміх
зазвичай асоціюється з гумором і
задоволенням. Але при лоскоті
він виникає безконтрольно,
будучи не пов'язаним з жартом
або забавним випадком. Іноді
процес лоскоту навіть може бути
неприємним і болючим. Сміх під
час лоскотання - це підробка, яка не має нічого спільного зі сміхом щирим.
Існує декілька видів лоскоту. Кнісмесіс - легкий лоскіт, а гаргалезіс - грубий,
насильницький.
Лоскіт в давнину використовували як тортури. Зокрема такі: ступні людини
посипали сіллю, яку потім злизували вівці.
Вчені з'ясували, що лоскоту бояться на тільки люди, але також шимпанзе і
щури.
До речі, 17 вересня відзначають веселе свято - День лоскотунчиків.
22. Ісландія
Парадоксально, але футбольному буму
Ісландія зобов'язана завдяки гострої
соціальної кризи 1990 року. Рятувати молодь
влада вирішила за допомогою спорту.
Футбольна програма дала вражаючий
результат. У країні зараз більше 30
всесезонних майданчиків, а кількість
зареєстрованих футболістів вже перевищує
20 тисяч. Так чи інакше, в футболі задіяні 12% населення всієї країни.
Товариський матч з Естонією (Таллінн, 24 квітня 1996 роки) став унікальним:
в другому таймі Ейдур Смари Гудйонсен вийшов на заміну замість свого батька
Арнора. Це був перший міжнародний матч, в якому одночасно грали батько і син.
Ще однією віхою в ісландському футболі стала перемога 18 серпня 2004 року над
майбутнім чемпіоном світу збірною Італії з рахунком 2: 0. Тоді на матч в
Рейк'явіку зібралися 20 034 вболівальника - рекорд для країни з населенням 320
тисяч чоловік.
Головний тренер збірної Ісландії і досі працює на півставки дантистом.
Основний воротар збірної три роки тому заробляв на життя режисурою.
Зокрема він продюсировав кліп представників Ісландії на Євробаченні-2012.

Матч Євро-2016 Угорщина-Ісландія дивилося по телебаченню 98% населення
країни.
«Strakarnir okkar» - так називають своїх улюбленців ісландські вболівальники,
що в перекладі означає «Наші хлопці».
23. хліб
Хліб не можна зберігати в
поліетиленових пакетах, тому
що там створюється
сприятлива мікрофлора для
розвитку цвілі.
За словами спеціалістів
(зокрема технолога-інженера
харчової промисловості Ольги
Потаніної, яка дала інтерв’ю
«КП» в Україні»), хліб не повинен пліснявіти і псуватися взагалі, тим більше після
двох-трьох днів з моменту покупки.
Якщо ви купили буханку і вона покрилася плямами цвілі через якийсь час - ви
принесли додому вже "заражений" продукт. Імовірність того, що він "зацвів" від
неналежних умов зберігання у вашій шафі є, але для цього потрібно більше часу
ніж пара днів, тому все вказує на неякісний продукт, а точніше на порушення
технології приготування.
Зараження хліба цвіллю часто відбувається після виходу його з печі, і
джерелом зараження виступають люди і предмети, що контактують з продуктом.
Зараження поверхні хліба може відбуватися при укладанні, охолодженні і
транспортуванні, - внаслідок осідання на продукції спорів цвілевих грибів, що
знаходяться, головним чином, в повітрі, рідше - на обладнанні, упаковці, тарі,
руках та одязі працівників.
Цвіль - найпоширеніший вид захворювання хліба.
Ольга Потаніна розповідає, що спори цвілі дуже стійкі і здатні зберігати свою
життєздатність до 15 років.
Якщо у вас вдома хліб покрився пліснявою і пролежав у такому вигляді хоча б
день - спори цвілевих грибів поширюються по повітрю і будуть жити у вас дуже
довго і при цьому заражати інші продукти. Мало того, вони мають здатність
поширюватися на великі території, тобто по вентиляції, наприклад. Скажімо, якщо
є спори цвілі в повітрі у вашого сусіда, то легко можуть перейти по вентиляції і до
вас додому і почати "пожирати" ваші продукти. До того ж цвілеві грибки можуть
мутувати і перескакувати з хліба на сир, перетворюючись в інший вид
захворювання продукту.
А от у підсушеному хлібові призупиняється розвиток цвілі, так само, як і при
легкому заморожуванні. І тому багато хто зберігає хліб саме в холодильнику.
Повторюся - панацеї немає, - наполягає Ольга Потаніна. - Можна убезпечити
себе дотримуючись елементарних правил зберігання продукту вдома, але ніхто не
дасть гарантії, що ви придбали справжній якісний продукт. Хліб - це не та галузь,
на яку можна вплинути держнаглядом або перевірками - продукт дешевий і ніхто
особливо не переймається з приводу належних правил в його виробництві. І навіть

якщо ви купуєте булку дорожче, це ще не означає якість, це всього лише говорить
про те, що борошно трохи дорожче і упаковка трохи красивіша - і тільки.
Є ще один секрет виробництва: майже 20% запліснявілого хліба, який
повертають на виробництво, переробляється і знову додається в сировину для
випікання вже нової партії - якесь замкнуте коло, покрите цвіллю. Якщо хліб довго
не пліснявіє навіть при неналежному зберіганні, не поспішайте радіти - значить, в
продукті достатня кількість протигрибкових препаратів, що теж не є нормою.
А ось думка ще одного фахівця хлібопекарської промисловості Катерини
Невської: при звичайних умовах зберігання пліснявіння хліба з пшеничного
борошна може виникнути на 4-6-й день; з житнього або суміші житнього та
пшеничного борошна - на 6-8-й день.
Якщо хліб не запліснявів, наприклад, навіть через 1-2 тижні, то багато хто
думає, що це говорить про наявність в ньому консервантів.
Але насправді хліб з більш високою кислотністю, наприклад, з житнього
борошна або суміші житнього та пшеничного борошна (приготовлений на
заквасці), може не пліснявіти більш тривалий час, більше 8 діб.
Використання різних добавок, наприклад, йодованої солі, затримує розвиток
пліснявіння такого хліба - до 14 і більше діб. Також розвитку мікробіологічного
псування запобігають такі додаткові інгредієнти, як кефір і молочна сироватка.
Але є такі добавки, які, навпаки, сприяють тому, що хліб, який містить їх,
пліснявіє швидше. Це сорти хліба, які містять в своїй рецептурі борошно з
круп'яних культур (гречка, рис, ячмінь, овес), висівок, пшеничних зародкових
пластівців, овочевих і фруктових порошків тощо.
24. Жанна
25. думати
Відповіді ІІ туру 45-го конкурсу «50 слів»
Бондарєва Вікторія Борисівна
Адреса:
вул. Молодіжна, буд. 6, кв. 15, с. Веселе,
Старобільський район, Луганська область,
Україна, 92733
Викладач Старобільського коледжу Луганського НАУ
(вул. Молодіжна, буд. 8,
с. Веселе, Старобільський район, Луганська
область, 92733)
Дні початку ознайомлення та завершення виконання завдання –
05.10.18 – 18.10.18
Здрастуйте, шановний Валерію Михайловичу!
Запитання цього туру йшли з великим скрипом, але менш цікавими вони від
цього не стали. І хоча інколи находили негативні емоції від того, що не дається
відповідь, в цілому – кайф продовжується.
З повагою, Ваша прихильниця.
26.

3

Волинська, Закарпатська, Луганська
27. одна
Кронос - Меркурій
Відповідність римських і грецьких богів
Греція
опис
Артеміда
богиня полювання, місяця,
породіль
Афродіта
богиня вроди й кохання
Гера
цариця богів, богиня
родини, сімейних уз, жінок
Посейдон
бог морів, коней та
землетрусів
Кронос
титан часу
Гермес
вісник богів, покровитель
подорожніх та торговців
28.

Рим
Діана
Венера
Юнона
Нептун
Сатурн
Меркурій

хітон

29. Лєван
30. хіпі
Появі хіпі світ зобов'язаний В'єтнамській війні, коли молоді люди виходили на
вулиці і закликали всіх піти від насильства, не піддаватися йому і «Займатися
любов'ю, а не війною». Саме це гасло популярне і до цього дня і точно
характеризує цю надзвичайно цікаву субкультуру.
Хіпі перші кинули виклик всьому
суспільству, вони рушили всі рамки і
стереотипи, спростовували цензуру і
показували йому нове життя. «Діти
квітів» - саме це поширене визначення
міцно закріпилося за представниками
нового руху. Хіпі пропагували любов у
всьому, в тому числі і до природи:
вплітали у волосся квіти, носили
квіткові вінки, розводили цілі
оранжереї прекрасних рослин. Хіпі
відкривали суспільству фарби світу,
показували, що він далеко не сірий і
манірний, яким його бачили багато хто,
а яскравий, цікавий і багатогранний.
Представники даної субкультури
вперше почали досліджувати власне «я» і шлях єднання з цим світом. Хіпі
вважали, що світ прекрасний і слід бути в гармонії з цією красою. Повне
неприйняття будь-яких обмежень призводило до того, що ці люди все намагалися
випробувати на собі, а це часто вело до незворотних наслідків. Вивчення свого

внутрішнього світу супроводжувалося курінням марихуани і вживанням сильних
наркотиків. Світ тоді ще не знав про велику шкоду подібних «пустощів». Дуже
багато представників вмирали від передозування.
Прийняті обмеження в інституті шлюбу також були відкинуті волелюбними
хіпі, які вважали, що для сексу вступати в шлюб не обов'язково. Можна ним
займатися коли завгодно і з ким завгодно, не отримуючи на це чийогось схвалення,
крім свого партнера, якого ти теж можеш вибрати за своїм бажанням. Це призвело
до початку масштабної сексуальної революції, яка перевернула уявлення про
взаємини чоловіка і жінки та сильно похитнула моральні підвалини суспільства.
Групові оргії, безладні статеві зв'язки, залучення неповнолітніх у свої сексуальні
розваги призвело до значної деградації суспільства. Саме в той час з'явилися
феміністично налаштовані жінки, які не бажали бути тільки об'єктом сексуального
бажання чоловіка, а хотіли мати рівні з ним права. Це поклало початок жіночому
фемінізму.
Хіпі подорожували по всьому світу, вивчаючи і пізнаючи його і себе.
Проголошена ними свобода виявлялася в усьому: вони не відвідували навчальних
закладів, з легкістю переміщувалися з місця на місце, заводили нові знайомства із
собі подібними і несли свою культуру в маси. Улюбленим способом проведення
часу хіпі вважали посиденьки, що супроводжувалися бесідами, прослуховуванням
музики, танцями. Велику увагу «діти квітів» приділяли самореалізації і творчості
кожного з них.
.
Найчастіше хіпі
використовують знаки: пацифік
(«лапка») – символ світу;
символ Інь і Янь.
Незважаючи на те, що
популярність хіпі залишилася
далеко в минулому, ця
субкультура буквально підірвала
світ і залишила після себе безліч принципів, які увійшли в наше життя і які до цих
пір актуальні та мають безліч послідовників.
Мабуть, найважливіше надбання субкультури хіпі - це те, що вони змусили
світ зневажати війну і насильство в будь-якій формі.
Хіпі показали, наскільки вільною і незалежною може бути людина, вони
створили нову мораль. Субкультура хіпі показала світу, що будь-хто може стати
тим, ким захоче, головне – дуже цього захотіти.
Довге волосся, поголені наголо черепа, кльош, міні-бікіні або повна
відсутність одягу - це не протест, це форма спілкування зі світом, свобода вибору і
самовираження, яку нам на блюдечку півстоліття назад принесла субкультура хіпі.
У Копенгагені є квартал «Вільне місто Хрістіанія» - самопроголошена
«держава в державі» чисельністю близько 1000 чоловік. Громада виникла в 1971
році, коли група хіпі самовільно вселилася в занедбані військові казарми. Зараз
квартал має часткову незалежність, що виражається в законах і податках. Хоча в
Данії є чимало прихильників знищення Хрістіанії через те, що там вільно
продається марихуана.

До хіпі належали такі популярні люди, як Джиммі Хендрікс, Джон Леннон і
Стів Джобс.
31.

переконання

32. пуп
Хоча скористалася Вашою порадою вирізати, але з плічками і цяточкою
нічого не вийшло, скільки їх не крутила. Вони нічого мені не нагадали. А пуп - це
єдине, що є у людини обов’язково після народження. Тому і залишаю цю відповідь,
хоч «до пупа» слоган про розцінки і не ліпиться ☺ .
33. 34.

до

35. Миклухо-Маклай
Про безстрашність Миколи
Миколайовича ходили легенди.
Саме його стійкість і відвага
нерідко рятували життя
мандрівникові. Туземці часом недовірливо ставилися до білої людини, могли
встромляти в нього списи, лякати дикими криками, обступати з усіх боків, проте
Миклухо-Маклай завжди залишався холоднокровним.
Одного разу мандрівник оригінально зупинив ворогуючих тубільців: підлив в
чашу спирт, і підпалив, папуаси кинулися йому в ноги і молили, щоб Миколай не
підпалював море.
Великий мандрівник, який пройшов не один морський похід і освоїв пирогу,
не вмів плавати і дуже погано переносив плавання через морську хворобу.
Миклухо-Маклай подорожував по Африці в костюмі араба, поголивши голову
і пофарбувавши обличчя. Інакше б білої людини в той час б просто вбили.
У 1884 році Микола Миклухо-Маклай одружився на дочці прем'єр-міністра
британської колонії Джона Робертсона Маргарет. Дозвіл на шлюб мандрівник
отримував у російської влади, оскільки наречена була протестанткою. МиклухоМаклай отримав дозвіл на одруження. У пари народилися двоє синів - Олександр і
Володимир, яких родичі дружини звали Нільсом і Алленом. Після завершення
експедицій в Новій Гвінеї дружина з дітьми разом з мандрівником вирушили до
Росії. Після смерті Миколи Миклухо-Маклая в 1888 році його дружина передала
Російському географічному товариству архіви чоловіка і потім разом з дітьми
виїхала в Австралію. Аж до 1917 року російський уряд виплачував Маргарет
Миклухо-Маклай пенсію в 5000 рублів на рік. Дружина мандрівника пережила
його майже на півстоліття - вона померла в січні 1936 року.
Миклухо-Маклай писав: «Дійсно, я розумію тепер, що жінка може внести
справжнє щастя в життя людини, яка ніколи не вірила, що воно існує на світі».
Маклай в 1868 р намагався приєднатися в якості учасника до двох полярних
експедицій, тому що сувора романтика Арктики повністю заволоділа його

свідомістю. Якби він обидва рази не отримав відмову, то, можливо, він був би нам
відомий як дослідник-полярник.
Під час проходження практики в університетській лікарні (в Єні) Маклаю було
доручено спостерігати за хворою молодою дівчиною. Між молодим лікарем і
пацієнткою виникли романтичні почуття, але незабаром стан його коханої
погіршився, і врятувати її не вдалося. Перед смертю вона попросила Маклая взяти
на пам'ять її череп. Молодий вчений виконав її прохання і змайстрував з черепа
химерну лампу. Маклай протягом двох десятиліть (майже до самої смерті) мав при
собі цю лампу і користувався нею в експедиціях і під час проживання в Австралії.
Всупереч поширеній помилці, Микола Миклухо-Маклай не мав іноземного
коріння. Легенда про шотландського найманця Мікаеля Макалая, який прижився в
Росії і став засновником роду, була сімейним переказом.
Насправді мандрівник походив із незнатного козачого роду Миклух. Що
стосується другої частини прізвища, то історики так і не змогли достовірно
встановити причину її появи. Відомо лише, що в 1868 році вчений так підписав
свою першу наукову публікацію на німецькій мові.
Всупереч помилкового уявлення, висадку Миклухо-Маклай здійснював не
поодинці, а в супроводі двох слуг. Дослідники Нової Гвінеї відзначають, що в
міфології папуасів образ мандрівника зберігався протягом усього XX століття. При
цьому його сприймали як «далекого предка», який з'явився серед них, а потім
пішов, щоб знову повернутися. Радянська етнографічна експедиція 1971 року не
змогла провести пам'ятну церемонію біля меморіальної плити, встановленої на
честь Миклухо-Маклая. Місцева влада пояснила - папуаси можуть витлумачити це
як обряд дарування і почнуть розкопки поруч з пам'ятним знаком у пошуках
подарунків, «надісланих предком».
36. хмарочоси
Архітектори деяких хмарочосів
неправильно прораховують конфігурацію
вікон, через що вони в яскравий сонячний день
діють як параболічні дзеркала. Фокусуючись і
відбиваючись в них, сонячні промені можуть
принести істотну шкоду. Так, в 2013 році вікна
37-поверхового будинку в Лондоні стали
причиною розплавлення бічних панелей
припаркованої неподалік машини і підпалу
килимка біля магазину. А в 2010 році кілька
туристів в Лас-Вегасі отримали опіки і
обпалили волосся через скло готелю Вдара.
У Нью-Йорку 1920-х років будувалося
багато хмарочосів, і кілька будівель
претендували в результаті на звання найвищої
в світі. Одним з них була висотка на Уолл-стріт, 40, будівельники якої незадовго до
закінчення робіт змінили проект і вирвалися вперед в змаганні метрів. Тоді
конкуруючі архітектори хмарочоса Крайслер-білдінг пішли на хитрість, таємно
спорудивши всередині будівлі шпиль заввишки 38 метрів. Операція по установці

шпиля зайняла всього півтори години. Суперники виявилися не готові до такого
повороту подій, а підсумкова висота 319 метрів дозволила Крайслер-білдінг
обігнати по висоті не тільки всі хмарочоси Нью-Йорка, але і Ейфелеву вежу.
На Манхеттені розташований
хмарочос заввишки 167,5 метрів без
єдиного вікна. Ця висотка в стилі
бруталізму є автоматичною телефонною
станцією.
У 1979 році американка Ельвіта
Адамс вирішила звести рахунки з
життям, вистрибнувши з 86 поверху
Емпайр-стейт-білдінг. Однак сильний
порив вітру задув її назад до будівлі, і
вона приземлилася на карниз 85
поверху, відбувшись лише переломом
стегна.
У 1912 році поряд з американським
містечком Уїчито-Фоллс знайшли
нафту, що забезпечило йому приплив
переселенців і економічне зростання. У
місті стало не вистачати офісних
приміщень, і інженер Макмехон задумав
будівництво хмарочоса висотою 480
футів (близько 146 метрів), знайшовши
для проекту інвесторів. Однак в
контракті на будівництво висота була вказана не в футах, а в дюймах, чого
замовники не помітили. В результаті вийшло 4-поверхова будівля висотою 12
метрів, а інвестори не змогли довести в суді факт шахрайства. Зараз ця будівля
називають найменшим хмарочосом в світі.
Зазвичай гігантські маятники встановлюються в Великий годинник. А ось 660тонний сталевий маятник в тайванському хмарочосі Тайбей виконує іншу роль інерційного демпфера коливань. Він розташований між 87 і 91 поверхами 101поверхової будівлі загальною висотою понад 500 метрів і служить для зниження
небезпеки обвалення під час землетрусу або урагані.
37. Ефес
За легендою, у ніч спалення
храму Артеміди народився
полководець Олександр
Македонський. Римський
історик Плутарх писав, що «богиня
була дуже зайнята турботою про
народження Александра, щоб
врятувати храм». Через 25 років
Александр наказав відбудувати храм.

До переліку семи чудес світу увійшла саме нова будівля.
Спорудили найбільше архітектурне творіння в першій половині VI століття до
н. е. У будівництві храму безпосередню участь брав лідійський цар Крез. Саме він
виділив з казни основну грошову суму. Храм вийшов розкішним. Його довжина
становила 100 метрів, висота досягала 18 метрів, а ширина дорівнювала 50 метрам.
Дах підтримували 127 колон. Всередині знаходилася фігура зі слонової кістки
вічно юної богині. Сандалі на ногах зробили з чистого золота. Люди, які населяли
Елладу, вважали за щастя побачити це найбільше архітектурне творіння. Весь
цивілізований світ того часу щиро захоплювався його красою та величністю.
Першим, хто згадав прокляте ім’я, був сучасник подій, історик Феопомп. З
його працями ознайомився ще один історик Страбон. Далі все відбувалося за
ланцюговою реакцією. Дану інформацію отримав письменник Валерій Максим, за
ним поет Публій Овідій. Таким чином, на самому початку нашої ери про
Герострата дізналися всі, і кинутий у небуття палій відродився з попелу, як птах
Фенікс.
У наші дні це ім'я відоме кожному. Воно символізує непомірні людські
амбіції, егоїзм і наплювацьке ставлення до моралі. Герострат асоціюється з тими
людьми, які скоюють злочини заради того, щоб прославитися. На жаль, такі
особистості, хоча і не часто, але зустрічаються.
38. Вікос
Настільки розмиті відмінності ущелини і каньйону, що аж диву даєшся. В
одному джерелі це ущелина, у іншому – це вже каньйон.
Наприклад, «ущелина Вікос в
Греціїї була занесена в Книгу
рекордів Гіннесса як найглибша
ущелина в світі».
А ось інше посилання –
«ущелину Вікос занесено в Книгу
рекордів Гіннеса як найглибший
каньйон на Землі».
Та як би вони не називалися, а
від їхнього виду дух захоплює.
39.

Врубель

40. Галай

Одразу дві українки з різними експедиціями
йшло підкорювити найвищу вершину – Ірина

Галай та Тетяна Яловчак. Удача посміхнулася Ірині, вона стала першою.
Досвідчені альпіністи в успіх Тані й Іри вірили мало. Таню характеризують як
більш досвідчену і спокійну. А Іру – як білявку з шилом у потрібному місці.
За статистикою, підкорити гору вдається лише одному з 15-ти альпіністів.
Решта або не витримують високогірного клімату і спускаються назад, або гинуть в
ущелинах. За всю історію підкорення Евересту всього близько 6 тисяч осіб
піднялися на вершину гори. З них всього 400
жінок, але українок серед них досі не було.
41. гниди
Воші завжди віддають перевагу своїм
господарям. Знята з людини воша - при
наявності вибору - завжди повертається до неї.
Близько ста років тому за допомогою цієї комахи
у шведів в Граденбургу проходили вибори
бургомістра, - пише Павло Мариковський. - Претенденти на цю посаду сідали
навколо столу і клали на нього бороди. Посередині столу містилася воша.
Бургомістром обирався той, на чию бороду вона заповзала.
За відсутності волосся вони не здатні прожити більше 2-3 днів. Не вміють
стрибати, літати або плавати, зате не вимерзають, коли людина довго перебуває на
морозі. Живуть тільки близько 40 днів, але дуже швидко розмножуються. Самка
головної воші здатна відкладати до 10 яєць на добу. Яйця зазвичай
розташовуються біля коріння волосся, поруч з поверхнею шкіри голови. Видалити
гниди важче, ніж самих вошей.
Поява вошей ніяк не пов'язане з дотриманням гігієни. Воші не роблять різниці
між коротким або довгим, чистим або брудним волоссям.
У середньовічній Європі вошей вважали «божими перлинами», оскільки вони
несли в собі «християнську кров», не митися все життя було ознакою особливої
святості. Серед городян пошук один у одного вошей був знаком доброї дружби.
Лобкова воша ніколи не мешкає на волосистій частині голови. Це пов'язано з
тим, що кінцівки лобкової воші пристосовані тільки для утримування і
переміщення по волоссю трикутного перетину на відміну від волосяного покриву
голови, який має круглий перетин волосся.
Після того, як воша вилупиться з яйця, вона проходить три стадії своєрідного
«перехідного віку», перш ніж стати дорослою особиною, здатної до розмноження.
Цей період розвитку комахи названий поетичним словом «німфа».
Стародавні слов'яни вважали, що під час занять шиттям не можна їсти хліб,
щоб не завелися воші.
У платтяної і головної воші один першопредок, але сьогодні вони не можуть
схрещуватися в природному середовищі. Однак один тип комахи здатний за кілька
поколінь повністю перетворитися в інший при зміні умов проживання.
42. Жанна
Перша поема, присвячена Жанні, була складена вже через 5 років після її
смерті. Розмір її склав більше 20.500 віршів. Крім того, про неї писали в своїх

книгах Шиллер, Вольтер, Шекспір, Шоу та багато інших. Свої музичні твори їй
присвячували Чайковський, Верді, Лист, Гуно, Хеннегер.
Існує більше 20 фільмів, знятих за мотивами історії Жанни Д'Арк. Перший з
них був знятий на зорі кінематографа в 1898 році.
Перебуваючи на чолі озброєного загону з прапором в руках сама Жанна не
вбила жодної людини, її руки не заплямовані кров'ю солдатів. Вона займалася
стратегією, плануванням бойових операцій. Вона була справжнім лідером, здатним
повести за собою.
Дівчина мала гіпнотичні здібності. Сучасники стверджували, що
проголошеними перед боєм промовами вона просто зачаровувала солдат, не
відаючи страху вони кидалися в нерівні сутички з ворогом. І що найцікавіше,
багато з них, навіть отримавши смертельні рани, билися далі, не відчуваючи болю.
Всі учасники процесу над Божої
обраницею, які звинуватили її в чаклунстві,
катували бідну дівчину, а потім засудили до
страшної смерті на багатті, один за іншим
при досить дивних обставинах пішли з
життя. Сталося це невдовзі після
приведення вироку у виконання.
Існує версія, що Жанна не була спалена
живцем на багатті інквізиції. Замість неї
загинула ще одна дівчина, адже особи страченої ніхто не бачив, обличчя було
накрите тканиною. А саму героїню таємно вивели підземними ходами, що ведуть
до місця ув'язнення.
Справжню правду про життя і діяльність Орлеанської Діви напевно ніхто вже
не дізнається. Але існування особистості розумної, розважливої, стратегічно
мислячої, що мала неймовірну для тендітної жінки фізичну силу, ніхто не зможе
заперечити. Про її здатності надихати воїнів на подвиги складено багато народних
легенд. Вчені не прийшли до однозначного висновку, хто вона - ясновидиця чи та,
що страждає на шизофренію або інші психічні розлади особистості. Але факт
залишається фактом - дев'ятнадцятирічна дівчина підняла народ на боротьбу з
ворогом і повела за собою цілу армію.
43. 23
1. Наприклад: є 100 грн., квітка коштує 1 грн, я можу купити 100 шт.
Після підвищення цін на 30% квітка буде коштувати вже 1,3 грн. І тоді на 100
грн. я зможу купити 100 / 1,3 = 77 квіток
Купівельна спроможність знизилася на 23%
2. А ось - науковий підхід:
індекс купівельної спроможності (ІКС) = 1 / індекс спроможніх цін
ІКС = 1 / 1,3 = 0,77
Результат показує, що купівельна спроможність знизилася на 23%, тобто на ті
ж самі гроші можна купити товарів на 23% менше
44.

44

45. January
Наводиться кількість літер у назвах місяців різними мовами. Перша сімка – це
січень англійською мовою
46. снежань
Місяць грудень білоруською мовою
47. 17
48. 1500
Є олімпійською дисципліною легкої атлетики для чоловіків з 1896 року, для
жінок з 1972 року.
Світовий рекорд на цій дистанції належить ефіопській бігунці Гензебі Дібабі
– 3.50.07 хв.
У 1972 р. в Мюнхені Людмила Брагіна відкрила список олімпійських
чемпіонок на дистанції 1500 м. Їй належить ніким не повторене досягнення - вона
тричі встановлювала світові рекорди в забігу (4.06.05), у півфіналі (4.05.01), і в
фіналі (4.01.4). На Олімпіаді 1976 року в бігу на 1500 м посіла 5-е місце.
Досягнення кубанської спортсменки внесено до книги рекордів Гіннесса.
Спорідненої дистанцією для 1500 метрів є популярна у Великобританії і США
миля (1609 метрів), в якій теж фіксуються світові рекорди.
49. коньяк
Коньяк є суто французьким продуктом. Міцні напої інших країн, а також
напої, вироблені у Франції поза регіоном Шаранта, навіть якщо їх отримано
дистиляцією виноградних вин, вироблених в регіоні Пуату-Шаранта, не мають
права називатися коньяком на міжнародному ринку. Напої, виготовлені за
подібними технологіями, але за межами зазначеного регіону, називають бренді.
Однак у сучасних законодавчих актах України ще досі зустрічається використання
цього поняття (так звані «коньяки України») для позначення міцних напоїв,
виготовлених в Україні.
В історії коньяку, як напою, був тільки один прецедент - в 1900 році Микола
Шустов представив на всесвітній виставці свій коньяк, вироблений на заводі в
Єревані. В ході «сліпої дегустації» експерти визнали його найкращим. Цьому
коньяку було дано право називатися саме коньяком. Ні до, ні після цього нікому не
вдавалося отримати такий привілей.
Цікавий факт, що французькі власники, що придбали коньячні заводи
у Вірменії, продовжують іноді використовувати назву «коньяк» щодо вірменських
напоїв.
У Франції, та й в цілому, по світу, коньяки з витримкою більше 6 років
заборонено класифікувати. Вважається, що після цього терміну процес купажу
контролювати неможливо, тому провідні фірми-виробники замість класифікації
дають таким коньяків власні імена.

Виробництво коньяку можна порівняти з мистецтвом. Весь процес
виготовлення коньяку ділиться на кілька стадій, які суворо регламентовані: збір
винограду, його пресування, дистиляція, витримка і змішування.
Дуби для бочок об'ємом 270 і 450 л повинні виростати виключно в лісах
Тронсе і Лімузен. Їх вік повинен бути не менше 80 років. Бочки робляться без
єдиного цвяха. Найбільш цінними вважаються найбільш старовинні ємкості, їх
ретельно оберігають, навіть спеціально розводять павуків, які обплітають бочки
павутиною і захищають їх від шкідників.
Термін витримки коньяку може досягати 100 років, і навіть більше. Так, в
купаж коньяку Richard Hennessy входить кілька крапель спирту 1800 року,
закладеного до льоху ще за життя людини, на честь якої названий напій.
Перебуваючи в бочках, коньяк поступово втрачає невелику кількість
коньячного спирту. Щорічно випаровується 20 млн. пляшок коньяку (!!!).
Уїнстон Черчілль щодня випивав пляшку 50-градусного вірменського коньяку
"Двін".
Найдорожчий коньяк у світі названий на честь французького короля Генріха
IV. Вартість однієї пляшки Henri IV,
виконаної з золота і платини - $ 2 млн.
Село Коньяк, в якому живе всього
20 тисяч чоловік, відоме на весь світ
завдяки однойменному напою.
Купажування, змішування коньяку
- найскладніший процес його
виготовлення. Коньяк, скоріше, не
роблять, а створюють, це неймовірно
складне мистецтво, на осягнення якого
йде ціле життя. Саме тому виробництво коньяку - це сімейний бізнес. Традиції, що
передаються з покоління в покоління, гарантують якість і досконалість напою.
У будинку Hennessy протягом 200 років коньяк створюють члени тільки однієї
сім'ї. Уміння правильно вживати цей напій аристократів і мільйонерів - теж ціле
мистецтво.
☺ Якщо ти змішаєш два коньяка - "Наполеон" і "Кутузов", то на ранок
відчуєш всю тяжкість війни 1812 року.
☺ Коньяк розширює не лише судини, а й зв'язки.
50. Хмельницький
Пам'ятник відображає політику держави, це голос тих, хто має владу.
Змінюються правителі, так що змінюються і фігури на пам'ятниках та дошки на
обелісках, не звертаючи уваги на те, що деякі пам'ятники гармонійно поєднуються
з навколишнім пейзажем і влаштовують місцевих жителів.
Стабільна і вільна країна, у якій немає власників, напевно має довговічні
пам'ятники, покриті мохом або патиною.
В Москві склалася унікальна ситуація: по обидва боки від Арбатської площі
на відносно невеликій відстані один від одного (менш чотирьохсот метрів)
встановлено два пам'ятники одній і тій же людині – М. Гоголю. Пам'ятники разюче
не схожі, контрастні за стилем і емоційного враження.

А ось пам’ятники, які дарують насолоду їх бачити.

