Відповіді на запитання 45-го заходу "50 слів" та коментарі до них.
1. (в міліметрах. Ми забулися вказати одиниці вимірювання. Якщо учасник
вказав – але якщо вказав! – не міліметри, а інші одиниці вимірювання, то ми
врахуємо це на користь учасника):
14,5 (для не "водяного" зображення).
5 балів – за відповіді в межах від 13,6 до 15,4.
1 бал – за відповіді 13,5 або 15,5.
0 балів – за відповіді менші за 13,5 або більші за 15,5.
–––––

11 (для "водяного" зображення).
5 балів – за відповіді в межах від 10,6 до 11,4.
1 бал – за відповіді 10,5 або 11,5.
0 балів – за відповіді менші за 10,5 або більші за 11,5.
Голова оргкомітету хотів збільшити "люфт" (тобто межі відповідей, які
вважалися правильними). Але члени оргкомітету нагримали на його поблажливість.
Щодо нюансу. Це – так званий "водяний" знак зображення, де відповідь буде
на 2–3 мм меншою. Бо те зображення трішки менше.
Юлія: "Художник дуже гарно замаскував лівий кінець вус в хутровий комірець.
Якщо думати, що то таки комірець, а не вуса, то відстань буде 13 мм, а якщо на
правому вусі не побачити заокруглення, то можна наміряти всі 15 мм. Цікаво, що таке
саме зображення гетьмана і на купюрах випуску 2005 та 2011 років, а на старіших
купюрах було інше зображення Б. Хмельницького".
Олена: "Дещо збив з пантелику правий вус, ті три волосинки. У такого поважного
чоловіка вуса не можуть бути розпатланими. Тому вважаю, що то вже хутро.
У порівнянні з купюрою 2002 року Богдана Хмельницького зістарили, він
погладшав. А вуса в нього тепер охайно підстрижені".
Аня: "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".
А Ольга пише: "... Викликає сумнів, чи Богдан Хмельницький і чи його це вуса
на банкноті 5 гривен. Бо Б. Хмельницький був, скажімо, не знатного роду, і
прижиттєвих портретів не мав. У 1651 році Вільгельм Гондіус зробив гравюру, яка
стала найвідомішим прижиттєвим портретом Хмельницького (при цьому не
можна із певністю сказати, чи картина-основа писалася
"з натури").
Автори численних інших зображень Хмельницького, починаючи з кінця XVII ст.,
використовували Гондіусів портрет як зразок, більш чи менш його модифікуючи".
Валентина вторить Ользі: "... По-перше, вуса Хмельницького схожі на вуса
самого автора малюнка на банкноті Василя Лопати. По-друге, їх розташування на
банкноті якесь нерівномірне – ліворуч сиве закручене пасмо спадає на білий комір
сорочки, праворуч – сиве рівне пасмо спадає на комір хутряної накидки".
2. Ганьба.
Щодо інших дуже логічних відповідей, наприклад: пам'ять, репутація тощо:
без сумнівів, ці учасники молодці. Але араби мали на увазі не ті слова.
І ще, протилежне до "молодці" попереднього абзацу:

Один із масових (!) варіантів неправильної відповіді – смерть. Дивно. Бо в
такій відповіді що ж є стимулюючим до задекларованих честі та порядності?
Вікторія зауважує: "До речі, у всіх джерелах, які я передивилася, ганьба є
початковим словом, а не заключним".
http://megasite.in.ua/112290-arabski-prisliv-ya-ta-prikazki.html.
Арабські прислів’я та приказки: – Перекл. з арабської Т. М. Лебединської та
Ю. М. Кругляка. – К.: Дніпро, 1981. –С.98,
3. Колорадо.
Йшлося про колорадського жука (Leptinotarsa decemlineata).
Він протягом весняно-осіннього періоду сумно згадується селянами.
Свою народну назву жук отримав у 1859 році після того, як спустошив картопляні
поля в американському штаті Колорадо, але справжньою його батьківщиною, як
припускають багато вчених, є північ Мексики. Звідти колорадський жук поширився
вже по США і дістався до східних схилів Скелястих гір, де вже в XIX столітті
пристосувався харчуватися картоплею, розведеною переселенцями.
Перші серйозні пошкодження картоплі колорадським жуком були відзначені в
1855 році в штаті Небраска, проте свою назву він отримав після того, як в 1859 році
з'явився на картопляних полях штату Колорадо. Незважаючи на всі запобіжні
заходи, новий шкідник швидко поширився по Північній Америці, а в 1876–1877
роках з вантажами на пароплавах перетнув Атлантичний океан і вперше з'явився в
Європі, в околицях Лейпцига.
Після цього колорадського жука ще кілька разів завозили в Європу, але його
осередки благополучно знищувалися, поки в 1918 році, під час Першої світової
війни, йому вдалося "закріпитися" в районі Бордо (Франція).
Вікторія: "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".
4. Вінницька.
З центром в смт. Чернівці. А у власне самій Чернівецькій області немає
Чернівецького району.
5. Трембіта.
Вікторія, Ольга: "У цьому музичному інструменті живе душа українських гір.
Колись все життя гуцулів проходила під звуки трембіти. Вона повідомляла про
вихід овець на пасовище, відхід у інший світ або народженні в сім'ї дитини. Нею
запрошували на весілля, з нею колядували.
Для пастуха трембіта – не просто музичний інструмент. Раніше вона була чи
не єдиним засобом зв'язку чабана з селом, тобто якийсь древній мобільний телефон.
Нею ж визначали час, а найдосвідченіші чабани навіть передбачали погоду. Кажуть,
особливо добре інструмент відчуває дощ і грозу. І хоча виглядає трембіта просто,
це – оманливе враження. Її виготовлення нерідко затягується на два роки. Спочатку
треба вибрати гарну смереку, бажано Громовиця, тобто дерево, в яке вдарила
блискавка. Далі зрізаний стовбур залишають на рік загартовуватися ...".

Вікторія: "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.
Патон Борис Євгенович.
Женя: "Як Ви слушно висловилися, він – збирач регалій, втілення багатьох
пороків, характерних для української науки".
Відповідь Патон – 0 балів (уважно вчитайтеся, що ми просили написати).
7. 7. Сім (див. два рівноправні варіанти прикладу).
Один зі шляхів розв'язання.
Аналізуємо умову.
З десяти цифр буде використано
дев'ять, а згідно умови ще одна не
використана. А це означає, що в дії жодна
цифра не може повторитися.
Для зручності пояснень тимчасово
замінимо кожну майбутню цифру якоюсь
буквою (приміром, див. рисунок нижче ↓).
Зрозуміло, що з чотирьох арифметичних дій відразу відкидаємо множення та
ділення. А з двох інших претендентів – це додавання/віднімання – вочевидь та
однозначно йдеться про додавання. Бо після того, як зараз вияснимо, що на місці
"Е" при будь-якому варіанті стоятиме цифра 8, тоді на місці "В" при відніманні
зобов'язана була стояти дев'ятка. На місці "Ж" стоїть мінімум четвірка. Але тоді для
"А" та "Г" немає підходящих цифр. Отже, це – гарантовано дія додавання.
Вочевидь, що на місці "Е" конфігурація паличок (сегментів), які горять, є
такою, що там не може стояти жодна з цифр 1; 2; 3; 4; 5;
6; 7; 9; 0. Тобто там – лише 8.
Які цифри можуть стояти на місці "Ж"? Це 4; 8 та 9.
Які цифри можуть стояти на місці "В"? Це 3; 8 та 9. Але
там і там вісімку викреслюємо з претендентів. Бо вона
вже є в іншому місці. Більше того: на місці "Ж" не може
бути четвірка. Бо на місці "Г" стоїть мінімум як четвірка,
а на "А" не може стояти нуль. А це означає, що на місці
"Ж" однозначно стоїть 9.
Але тоді на місці "В" не можуть стояти ні 8, ні 9. Тож
там – лише цифра 3.
А це автоматично означає, що на місці "К" – одиниця.
Які цифри можуть стояти на місці "А"? Це 2 та 8. Але вісімка вже є на місці
"Е". Тож на місці "А" – 2.
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Але тоді на місці "Г" – лише 6 (при цьому підмітимо, що в дії одиниця
переноситься з сусіднього розряду).
Які цифри можуть стояти на місці "З"? З іще не використаних – лише 0.
З претендентів на місця "Б" та "Д" залишаються не використаними лише три
цифри: 4; 5 та 7. Сімка ні туди, ні туди ніяк не підходить. Тож на тих двох місцях –
четвірка та п'ятірка (де яка? Визначити неможливо. Але для відповіді нам це вже й
не треба).
Відповідь: 7.
8. Не.
(Не горить 21 потрібний сегмент).
Горять (з довгими полеміками/сіпаннями оргкомітету) – 0,5. "Горять лише деякі
його сегменти (на рисунку вони позначені чорними смужками)". Одна з думок: "...
У другому реченні зокрема пояснюється про чорні смужки. А раптом якраз навпаки
– чорні не горять, бо обвуглилися?"
За частково (з довгими полеміками/сіпаннями оргкомітету) – 0. Закид таким
учасникам: а як узнати, про яку дію йдеться? Арифметичних дій – чотири. А, не
знаючи цієї інформації: а, може, там записана дія логарифмування синусоїди з
циклічною перестановкою першого та третього компонентів? (математики, не
шукайте в цій десятислівній абракадабрі якогось смислу).
9. Бити.
https://skole-today.com/now-you-know/6561-15-faktiv-pro-ukrayinsku-movuyaki-vas-zdyvuyut/
Тетяна, "Бабарички" та ще дехто зауважують (а https://www.ar25.org/.../108synonimiv-diyeslova-govoryty-... це підтверджує): "Слово говорити має 108
синонімів". Щоправда, джерело інформації тут, так би мовити, не солідне. Приміром,
там є такі "синоніми", які здоровий глузд не сприймає.
10. Звісно, що на розтяг.
Першим типом спиць були такі, що виготовлялися з дерева. Такі спиці
застосовувалися в колесах колісниць, пізніше – в колесах візків та екіпажів, а також
ранніх автомобілів і гармат. От вони працювали ЗДЕБІЛЬШЕ на стиск. А в простих
велосипедних колесах важкі дерев'яні спиці були замінені значно легшими
металевими, що вже працюють на розтяг.
Женя: "Можна собі уявити навіть сильно натягнуті міцні мотузки замість
спиць, і ми теж отримаємо колесо, яке буде здатне виконувати свої функції".
Як можливий вступ до основної теми наступного абзацу – Юля пише: "Розтяг.
Це питання було найважчим в розумінні, бо важко було зрозуміти суть – доповнити
ще одним словом (кручення) чи вибрати з цих слів, на що найбільше працює".
Дуже важливе слово в запитанні – "здебільше". Звичайно, що, іноді десь там в
якісь ТЕОРЕТИЧНІ моменти можна уявити, що якась спиця навантажується на
стиск. Але порівняно з розтягом то буде та-а-ака незначна допомога в роботі колеса,
що нею взагалі можна знехтувати.
Анатолій: "Щоб зменшити дію сил на обід та спиці їх ставляють не чотири, а
значно більше. І розміщують їх не радіально( перпендикулярно до дотичної,

проведеної в точку кріплення спиці до обода), а під гострим кутом до дотичної. Таке
зменшення дає можливість отримати виграш у масі – і спиці і обід роблять
тоншими, легшими для руху на велосипеді. Але такий виграш обертається іншою
бідою. Нерівномірний натяг спиць, зношування місць кріплення спиці до обода
призводить до того, що деякі спиці перестають "працювати" і перекладають своє
навантаження на інші спиці. Як результат: деформується обід, ламаються спиці".
На жаль, багато хто трактував суть запитання "Спиці в колесі велосипеда
здебільше працюють на: стиск; розтяг; чи є ще інша версія?" зовсім не так, як задумав
автор. Такі учасники думали, що треба написати ще якусь відповідь крім
відповідей "стиск" та "розтяг". Але ж такий хибний погляд оснований на суті
твердженні з неправильним першим після двокрапки словом "стиск". Тож
голосуванням більшість членів оргкомітету вирішила: таким учасникам дати якісь
символічні заохочувальні частини балу.
Учасниці-дівчата, вибачте за таке "фізико-чоловіче"
запитання. Наступні рази спробуємо компенсувати це,
задаючи запитання про горщики, прання, заміну
памперсів ... . ☺.
11. Петля. Корбут.
Петля Корбут – один із найскладніших елементів гімнастики, перший у
світовій історії спортивної гімнастики зворотний вільний елемент, виконаний на
брусах. Під час даного елемента гімнастка ставала на високу частину різновисоких
брусів і робила сальто назад, чіпляючись руками за верхню перекладину брусів.
Легендарна радянська гімнастка Ольга Корбут першою в історії спорту
виконала унікальний елемент, названий в результаті в її честь. Саме завдяки йому
гімнастка стала зіркою Олімпіади в Мюнхені (Німеччина) 1972 року.
В даний час "Петля Корбут" не може виконуватися на офіційних змаганнях в
зв'язку з тим, що за новими правилами гімнасткам не можна вставати ногами на
верхню частину брусів.
Вікторія: "Не зрозуміло, чому в запитанні написано "більше 40", якщо вже 49.
Хоча 49 – це ж більше 40. ☺". Виправдання оргкомітету: це запитання надто довго
"лежало в очікувальному для оприлюднення ящику".
https://pikabu.ru/story/mertvaya_petlya_olgi_korbut_sssr_4514953
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8F_%
D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%82
https://www.obozrevatel.com/abroad/94185-petlya-korbut-pochemu-v-gimnastikezapretili-tryuk-sovetskoj-sportsmenki.htm
12. Анастасія
13. Ватикан.
Ольга та ще дехто: "Святий Престол в міжнародному публічному праві є
суверенним суб'єктом (лат. persona sui juris) в статусі persona sui generis. Святий
Престол також володіє власною допоміжною суверенною територією, містомдержавою Ватикан, сувереном якої з повнотою законодавчої, виконавчої і судової
влади є папа Римський. Місто-держава Ватикан управляється від імені Римського

Архієрея губернатором (що є одночасно головою папської комісії у справах містадержави Ватикан). Цю посаду завжди посідає кардинал Римської курії, що
призначається папою.
Ватикан не є самостійною державою (хоча в документах іменується містомдержавою "Stato della Citta del Vaticano"), а є суверенною територією Святого
Престолу (що часто плутають). Статус даного політико-територіального утворення
встановлений положеннями Латеранських угод. Суверенітет Ватикану не
самостійний, а випливає із суверенітету Святого Престолу, а останній є базовим
суверенним суб'єктом, правоспроможним встановлювати дипломатичні відносини.
Постійний світський суверенітет Святого Престолу триває вже близько півтори
тисячі років (проголошений папою Григорієм Великим в 601 р.), і є найдавнішою
суверенною одиницею з існуючих нині у світі.
Суверенітет Святого Престолу визнаний в міжнародному праві як самостійний
і абсолютно не залежний від наявності суверенної території (persona sui generis). Усі
дипломатичні відносини встановлюються не з містом-державою Ватикан, а зі
Святим Престолом. Дипломатичні місії іноземних держав акредитуються при
Святому Престолі. Дипломатичні місії Святого Престолу називаються
апостольськими нунціатурами і очолюються апостольськими нунціями (статус
надзвичайного і повноважного посла) або апостольськими делегатами (статус
надзвичайного посланника і повноважного міністра). Святий Престол є постійним
спостерігачем при ООН.
14. Сміттєзвалища. Звалища. Смітники.
Хоча щодо "смітники" та "звалища" один із членів оргкомітету протестував з
аргументом, що ті відповіді трішки неповні, неточні.
Доречно – Вікторія: "Найпоширеніший вид сміття на планеті – це сигаретні
недопалки. Щорічно їх викидається 4.500.000.000 штук".
15. 0708.
День народження.
Відповіді 708 та 78 також вважалися правильними, але з нашої
оргкомітетівської сторони – зо-о-овсім неохоче.
За, приміром, 07.08 - 0,5 бала. Бо формат не той, який ми просили.Вибачте за
прикрість. Малася на увазі Смоляр-Байрак Олена, а не Оксана.
Тетяна Б., Анатолій та інші: "Хоча деякі джерела кажуть, що В. Винниченко
народився 28.07".
16. Мода.
Приміром, Вікторія пише: "Мода (від
латинського modus – правило) аж до XX століття
виконувала роль закону, який визначав, як і в що
одягатися різним прошаркам населення; чим вище
статус – тим незручніший одяг, що підкреслювало
презирство її володаря до фізичної праці".
17. 2 (див. рисунок праворуч).
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Ольга та Аня: "Почнемо з єдиної центрально-симетричної фігури – "хрестика".
Можливих варіантів його розміщення, враховуючи умови завдання – 3. Але
варіантів розмістити решту фігур із сумою чисел, що дорівнює 10 при цьому тільки
один. І в цьому варіанті, у центрі "хрестика" стоятиме цифра 2.
Аня:
"Складала
різними
1
2
способами. Але на двох останніх 4 1 1 2 2
4 1 1 2 2
4 1 1 2 2
2
3
3
1
2
2
3
3
1
2
2 3 3 1 2
фігурках завжди не сходилася сума…
2 1 2 1 2
2 1 2 1 2
Тому
просто
вирішила 2 1 2 1 2
4 2 2 1 4
4 2 2 1 4
4 2 2 1 4
розібратися з хрестом.
1 1 3 2 1
1 1 3 2 1
1 1 3 2 1
Схеми 1, 3, 7, 9 – неможливі, бо
4
5
6
4
1
1
2
2
4
1
1
2
2
4
1
1
2
2
відрізають 1 клітинку.
2 3 3 1 2
2 3 3 1 2
На схемах 5, 6 – сума не 22 31 32 11 22
2 1 2 1 2
2 1 2 1 2
дорівнює 10.
4 2 2 1 4
4 2 2 1 4
4 2 2 1 4
На схемі 2 неможливо приєднати 1 1 3 2 1
1 1 3 2 1
1 1 3 2 1
7
8
9
будь-яку вгору праворуч від хреста,
4 1 1 2 2
4 1 1 2 2
4 1 1 2 2
щоб сума на ній була 10.
2 3 3 1 2
2 3 3 1 2
2 3 3 1 2
На схемі 4 нижче хрест 2 1 2 1 2
2 1 2 1 2
2 1 2 1 2
4 2 2 1 4
4 2 2 1 4
4 2 2 1 4
неможливий.
1
1
3
2
1
1
1
3
2
1
1 1 3 2 1
Залишається лише схема 8. В
центрі хреста – 2. І фігури самі стали на свої місця)))"
-----

А тепер – про один момент, який абсолютно не стосується нашого заходу.
Я, В. Косенко, бачу та-а-аку жахливу зазомбованість, дрімучість, яка буде зараз
описана, що ніяк не можу стриматися, змовчати.
Одна учасниця пише (зі зрозумілих причин не називаємо її персонально): "Я
знаю цікавий факт щодо цифри 2. Про нього мені розповідали в школі. Якщо двійка
є в даті народження, то такі люди набагато щасливіші за інших. Доведено вченими".
Постає відразу декілька запитань-здивувань. "Мені розповідали в школі" –
мабуть, ця дівчина щиро вірить, що все, про що їй кажуть у школі, є правдою,
істиною. Співчуття цій дівчині. Нумерологія – це ж очевидна махрова антинаукова
дурниця, розрахована на простаків! Співчуття цій дівчині. "Доведено вченими" –
якими вченими? Це ж повний абсурд! Нормальний вчений від цієї смердоти буде
"за три версти"! Співчуття цій дівчині.
18. Міцніють. Міцнішають. Кріпнуть.
Праця приносить відчуття задоволення від завершеної роботи, а також
загартовує людину в фізичному і духовному плані.
http://www.tutkatamka.com.ua/tvorchist/mistectvo/povna-versiyaprisliv%D1%97v-ta-prikazok-sens-yakix-kardinalno-zminitsya/
Наталія, Тетяна та ще декілька учасників: "А в сучасній версії – стають
інвалідами. Ось таке полярне ставлення до праці різних поколінь українців".
Аня з гумором цитує: "Я ЛЮБЛЮ СВОЮ РОБОТУ.
Я люблю свою роботу,
Я прийду сюди в суботу
І в неділю – теж на працю.
Іменини тут відзначу.
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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!
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.
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. Свастику використовували націонал-соціалісти в Німеччині, зокрема
вона була на прапорах Німеччини і Націонал-соціалістичної партії. Автором
відродження цього символу серед пангерманців був послідовник Стефана
ҐеорґеАльфред Шулер. Опісля Другої Світової війни у багатьох країнах Європи її
сприймають негативно: у деяких державах, а також у Німеччині, використання
свастики заборонене законодавчо і є кримінальним злочином.
Свастика – святий символ у буддизмі, індуїзмі, джайнізмі, зороастризмі, бон.
Крім того, свастика була символом багатьох богів: Зевса, Геліоса, Гери,
Артеміди, Тора, Агні, Брахми, Вишну, Шиви, Ганеші, Сур’ї.
В Індії також застосовують як оберіг по боках дверей хати. Першу відому у
світі сваргу та свастичні "безкінечники" меандри знайдено біля Мезина на
теренах однойменної стоянки. В Україні зустрічається в багатьох археологічних
культурах, зокрема у трипільській.
Женя: "Але цікаво, що варіантів назви цього елементу й інших цікавих
подробиць там дуже багато. Тут має бути дуже багато різних варіантів".
Хрест – 0,5. Бо така відповідь вважалася дещо неточною, надто широкою.
Сварга – символічні 0,2. І то це лише на знак пошани до, наприклад,
слов'янської міфології. Бо йшлося НЕ про сакральний символ України, а про значно
ширший у використанні елемент.
20. Горобець.
(біля шостої ранку). Інші (в порядку з ліворуч до
праворуч) прокидаються від третьої десь до п'ятої.
https://shkolazhizni.ru/world/articles/8148/

21. Полоскотавши.
Лоскочучи.
Вікторія: "До речі, 17 вересня відзначають веселе свято – День лоскотунчиків".
22. Ісландія.
2018 рік. Там десь лише 320 000 – 330 000 мешканців.
Дехто з учасників переплутав значення двох виразів "фінальний турнір" та
"фінальний матч турніру", даючи інші відповіді, приміром: Хорватія або Уругвай.
23. Хліб.
Зеленіє від пеніциліуму.
Ольга: "Хліб в наші дні найчастіше пліснявіє, ніж встигає зачерствіти. Це
"заслуга" сучасних стандартів випічки, що допускають у складі опари численні
поліпшувачі смаку, прискорювачі бродіння, розпушувачі, замінники і інші добавки.
Для зберігання домашнього хліба (з печі, а не з електричної хлібопечі)
найкраще – ткані мішки для хліба. Це продовження старовинної традиції загортати
хліб у лляний або полотняний рушник, завдяки чому хліб черствіє повільніше і
коровай зберігає свої властивості протягом цілого тижня!
Найоптимальніші хлібниці – дерев’яні. Вони мають антибактеріальні
властивості . А найкраще дерево для хлібниці – ялівець".
Аня:
"Зазначимо,
що
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О
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П
правильне
зберігання
хліба
починається з «розумною» нарізки. Ц Г О Н О М І О Р И К А Л
Відрізати шматки краще не від Р О С А Р Г С С І Н Н Ш Ю
краю, а від середини. Спочатку М А Н Н Н А Т Н Є А І К В
розділіть буханець на дві частини, Д Н А А А С У В А К И Т А
а потім відрізати потрібну кількість
шматочків по черзі від кожної Е Л Д Г Ж О Я Н Н С Т А К
половини. Після трапези щільно Г А Х О Е В Р Е Т А Р В А
складайте половинки і нез’їдені О Р І Б О П Е И Л В А В О
шматки зрізами одна до одної і У Т А М Е К А С А І Д І Х
прибирайте на зберігання. Таким
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чином можна захистити хліб з усіх
боків – він довше залишається І В А М Н А У Р И И Р Б А
С
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Щ Я
Ц
Ч
Р
П
Т
свіжим і не завітрюється.
24. Жанна (оперета, мед, Я П А О
Саргасове, сновидіння, Темза, Н Н І Д
Панама, риба, Ватикан, причал,
горіх, канкан, Хрущов, сила, блоха, Вінниця,
Датун, івасі, Плюшкін, кава, астрономія,
Мандела, стравохід, Богдан, Микола, прерія,
орієнтування, Росс, угорці). Бо див. таблицю
праворуч угорі.
25. Мислення. Міркування. Думати.
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Думаємо. Думання. ...
Олена: "Роздуми. Бо думки є у всіх, а от помислити, то для багатьох уже тяжка
праця" (ця її репліка настільки сподобалася В. Косенку, що він зарахував її без
консультацій з іншими членами оргкомітету).
26. 3 (Луганська, Волинська, Закарпатська).
(рус) 0 (ни одного).
27. 1. Одна.
Треба було: Кронос – Сатурн або Гермес – Меркурій. Боги–
відповідники в грецькій та римській міфологіях.
За відповідь Кронос – Меркурій – 0 балів. Бо запитувалося про
кількість (тобто – "скільки пар"), а не про "яка пара".
28. Хітон.
Є безліч Інтернет-посилань із, приміром, словами: "Хітон для танців".
І ще. Вікіпедія: "Хітон завжди підперізувався, як правило, з напуском".
Вікел 0,5. Бо не знайдено підтвердження, що саме ці фасони юбок вікел, яка
дійсно є з запАхом, використовуються в танці.
За, скажімо, туніка (це одяг у вигляді мішка з отвором для голови і рук),
баядерка, латина, фустанелла – 0, бо вони – без запАху.
29. Леван. Лєван.
Джиджавадзе (між іншим, мама у нього – білоруска, батько – грузин, а мешкає
він в російському Ярославлі). "Море" відзнак у нього – за паралельну участь і в
російськомовних "25 слов", і в наших "50 слів". А ось – натяк, що це було КОЛИСЬ, а
не зараз (а Євген, на якого вказують багато учасників, поки що лише декілька останніх
разів був на першому місці): "... багато років поспіль ... отримуВАВ ...". А ще в іншому
місці написано: "... посідаВ ...".
Крім того, наголосимо ще на такому очевидному: звісно, що це повинен бути не
українець. Тож, проаналізувавши прізвища/імена (хоча б Джиджавадзе/Глушко) ... .
А Євгена ми ну ніяк не могли б "вставити" в запитання. Бо він – напрочуд
скромний. Скажете: а Лєван? А він і не знає, що ми запитали про нього.
Зі здивуванням кажемо: дуже багато учасників писали відповіддю Валерій. Та
ну?! У нього взагалі ЖОДНОЇ відзнаки за участь немає! Він – єдиний член
оргкомітету, який зовсім не може бути одночасно й організатором, й учасником.
Більше того: він ніяк не може допустити, щоб безпідставно возвеличувати сам себе.
Він – не СРСРівський "дорогой и любимый, бурные и продолжительные
аплодисменты, переходящие в овацию. Цём-цём" Л. Брєжнєв з його пýдом орденів.
А ще щодо Валерія, то якщо коли-небудь будь-яка державна структура, зокрема
Президент (= імператор; = Генеральний секретар. ☺☻. А, взагалі-то, ні. Генсеки
хоч когось боялися. А в сучасній Україні – вакханалія, беззаконня, свавілля та повна
безконтрольність тих "богів", "каліфів на годину"), ВР, Міністерство спробують
вручити йому щось (орден, медаль, Почесну грамоту ... . За що? А назвіть: а) хто з
педагогів України написав та видав, до речі – зробив це за власний кошт, десять

різнопланових книг з унікальною тематикою, з, як правило, об'ємом кожної ні мало
ні багато аж більше 430 сторінок: позакласна робота з дітьми; пішохідний туризм;
математика; логіка; сучасні недолугості?.. б) хто з педагогів України "з нуля"
створив дві всеукраїнські не політичні дитячі організації та безліч років керував
ними? в) хто з учителів України відкрито пропонує "йти війною" на вчених з
Академії педнаук за те, що там дбають не про дітей, а лише про те, як видати свій
підручник, напханий та-а-аким для 99% учнів мотлохом, що таким дітям все
частіше спадає на думку: а чи не вчинити те жахливе, що нещодавно зробив хлопець
з Керчі? А щодо звернень Валерія по цій темі, то див. другий лист, розміщений на
сторінці "Оголошення" нашого сайту; г) хто з педагогів України розробив та безліч
разів пропонував країні таку чітку та прозору схему розподілу державних коштів
громадським організаціям, що там не зникло б ні копійки; г) хто з педагогів України
скаржився численними офіційними листами в усі структури: трьом "імператорам",
СБУ, Рахункову палату, МВС, обдусмену на жахливу корупцію, яка була та є в
Мінсім'ямолодьспорті? ... . Ой, вибачте. Тож повертаємося до спроби гіпотетичного
вручення відзнак Валерію. Валерій присягається: він у присутності репортерів,
відео викине цю відзнаку в найближчий унітаз. Чому? На знак протесту, що
протягом усього його педагогічного життя він був "більмом у оці" цих структур.
Щиро вибачте. Накипіло.
30. Хіпі. Хіппі. Гіпі.
Віка, Ольга та багато хто ще: "... 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 й до цього дня та
точно характеризує цю надзвичайно цікаву
субкультуру
...".
"...
Хіпі
показали,
наскільки вільною і незалежною може бути
людина, вони створили нову мораль.
Субкультура хіпі показала світу, що будьхто може стати тим, ким захоче, головне –
дуже цього захотіти ...".
Олена: "Один з моїх улюблених віршів
(Роберт Рождєствєнський):
Мы – хиппи. Не путайте с "хеппи". Не
путайте с нищими. Денег не суйте ... . Не спят полицейские кепи в заботах о нашем
рассудке. Ничьи мы. Не ваши‚ не наши. Ничьи мы. Как мокрые ветры. Причёски –
по виду монашьи. Но мы не монахи! Хотите – проверьте. Ничьи мы. Как пыль на
дороге. Как шорох прибоя, картавы. Нас греют девчонки-дотроги‚ покорные‚ будто
гитары. Потейте! Бумагу марайте. За тёплое горло берите знакомо. Плевать нам на
ваши морали! Продажные ваши законы! Плевать нам на то‚ что встречаете бранно!
На то‚ что шагаете мимо. И если вы – мир‚ то тогда мы – приправа для этого
пресного мира!.. Мы‚ как в драгоценностях‚ – в росах. Мы молимся водам и травам.
Босые – средь ваших "роллс-ройсов". Назло вам. На смех вам. На страх вам.
Сдавила бетонная бездна. Асфальт отутюженный высох... Мы – вызов. А может
быть‚ – бегство. А может быть‚ сразу – и бегство‚ и вызов".

31. Переконання.
Женя: "Це перегукується з висловом Бертрана Рассела: "Проблема цього світу
в тому, що дурні та фанатики занадто впевнені в собі,
а мудрі люди сповнені сумнівів".
32. Пуп (див. ідею в рисунку).
Віка слушно зауважує: "... До пупа слоган про
розцінки якось не ліпиться" (а від нас – то ще
додатково: слоган та непристойність і до рисунку не
ліпляться). Але всі претензії – до авторів слогана. ☺.
Наталка (та схоже до цього написала Аня): "Обрала саме це слово,
користуючись Вашим переліком. Питання не розв’язала, крутила-крутила ті
плечики, рила-рила Інтернет та безрезультатно … . Написала відповідь, спираючись
на фразу "... що після народження обов'язково є в кожної людини". Все перелічене,
окрім пупа, є і в зародка. А тепер – не до теми, як кажуть. Хочу поділитися
посиланням
на
цікаву
статтю
про
плечики
https://ruefrochot.livejournal.com/43550.html . Це ще один бонус конкурсу: поки шукаєш
потрібне, знаходиш безліч непотрібного, але цікавого, нового для себе, інколи такі
відкриття бувають, що їх цінність набагато більша, ніж правильна відповідь на
поставлене питання. До речі, саме ті питання, на які ти не знаєш навіть приблизної
відповіді, а інколи й напрямку пошуку, і приводять тебе до найбільших скарбів)))".
Олена Д.: "З мене художник не дуже, на
першому малюнку якась недогодована
фігурка вийшла, зате на другому це буде
така оригінально-еротична модель нижньої
спідниці з криноліном)".
Одна учасниця дала таку власну
інтерпретацію (див схему нижче. Там є брови; ніс; ...): "Рот. А щодо непристойності,
то рот може видати та-а-аке ...". Щоправда, цей варіант не проходить хоча б з-за
двох причин/слів, які є в запитанні: "... зображення плічок і додаткову
"крапочку" між ними" (а не під ними, та ще й таку велику крапочку), а
також: "напишіть назву того, що після народження обов'язково є в
кожної людини" (остання фраза вочевидь натякає на те, що "щось"
з'являється після народження).
33. Дуб.
Quercus (але це слово не повинно було написаним перед дубом).
Йшлося про дерева України, яким більше за 1000 років.
Як стверджує Київський еколого-культурний центр, в Україні росте 43 дерева,
яким 1000 і більше років, із них олива у Нікітському ботанічному саду та ялівець
на мисі Сарич мають по 2000 років.
Серед цих дерев – і чотири дуби з Черкащини, один дуб із Рівненщини, два
дуби зі Львівщини, два дуби з Закарпаття, два дерева ростуть у Криму.
https://life.pravda.com.ua/travel/2013/05/29/129940/ .
http://ecoethics.ru/upl/500.pdf

34. До (до кого).
35. Миклуха. Миклухо–Маклай. Міклухо–Маклай. Маклай.
Миклуха – початкове прізвище. Починаючи зі
студентських років Микола Миколайович використовує
подвійне прізвище. В деяких пізніших випадках,
зокрема за кордоном, він використовував також просто
другу частину свого нового прізвища – Маклай.
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".
36. Хмарочоси.
Зокрема Наталка та Аня вичитали цікаві синоніми: небосяг; хмаросяг;
хмародряп; хмародер; небошкряб.
Дані по кількості в різних Вікіпедіях (різними мовами) дуже-дуже різняться.
Одна з Вікіпедій каже (мовою оригіналу): "Минимальная высота здания–
небоскрёба является спорной. В США и Европе небоскрёбами принято считать
здания высотой не менее 150 м (500 футов). Emporis определяет небоскрёб как
здание выше 100 метров, в отличие от просто высотных зданий (от 35 до 100
метров), а SkyscraperCity – как здание выше 200 метров. Небоскрёбы выше 300 м
по определению Совета по высотным зданиям и городской среде называются
сверхвысокими, а свыше 600 м – "мега–высокими" (англ. megatall).

На ноябрь 2016 года в мире насчитывалось 3720 небоскрёбов (высотой более
150 м), из них 110 – сверхвысоких и 1153 выше 200 м; ведётся строительство более

1080, в том числе 143 – сверхвысоких. Строительство ещё 146 небоскрёбов (из них
22 – сверхвысоких) пока приостановлено.
Больше всего небоскрёбов (высотой более 150 м) в Китае (вместе с Гонконгом
и Макао) – 1392, в США – 706, в Японии – 227 и в Южной Корее – 198, в
Объединённых Арабских Эмиратах – 197, в Австралии – 91, в Сингапуре – 78. В
России построено 38 небоскрёбов (15-е место в общемировом рейтинге), ещё 16
находятся в стадии строительства.
37. Ефес.
Мова – про ірода, який для того, щоб
увіковічнитися, у 356-му році до нашої ери спалив одне
з чудес світу – Храм Артеміди (див. фото.
Реконструкція), найбільше архітектурне творіння в
першій половині VI століття до н. е. Його довжина
становила 100 метрів, висота досягала 18 метрів, а ширина дорівнювала 50 метрам.
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 ... .
У наші дні це ім'я відоме кожному. Воно символізує непомірні людські амбіції,
егоїзм і наплювацьке ставлення до моралі.
38. Калігандаг. Калігандак. Калігандагська.
Ярлунг-Цангпо.
Вікос ("... ущелина Вікос в Греціїї була занесена до Книги рекордів Гіннесса
як найглибша ущелина в світі ...", див посилання нижче).
Або й інші назви (але – з посиланням на джерела інформації).
За якусь подвійну відповідь – 1,2 балу.
За яку-небудь потрійну та більшої кількості відповідь – 1,3 балу.
Для прикладу – про долину річки Калі-Гандак (див. три фото). Це – Непал,
королівство Мустанг. Вона розрізає Великий Гімалайський Хребет між двома
найвищими
вершинами світу –
Аннапурна
і
Дхаулагірі, кожна з
яких вище 8000 м.
Річка на ділянці між
цими горами тече на висоті
2540 метрів. І хоча відстань
між вершинами тих гір
лише 35 км, але це все ж
ніяким чином не може
претендувати на хоча б
прямий кут, згаданий у
ремарці до запитання.
Про
різноманітні
надзвичайно мальовничі і вражаючі ущелини й каньйони – ось декілька фото: ↑

Про ідею відповіді "Маріанська западина" – нагадуємо хоча б про такі слова з
визначення ущелини: "Ущелина – це глибока гірська долина ...".
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%81-%D0%9
0%D0%BE%D0%BE%D1%81
http://www.greecetoday.ru/home/reports/384/
http://sadoviukr.ru/rizne/zapovidniki/46042-zapovidniki-i-nacionalni-parki-evraziinacionalnij.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81

39. ВРУБЕЛЬ
А. ВАВЕЛЬ = ВАЕЛЬ.
В. БУЛЛА = БУЛА.
С. ВАРВАРА = ВАР.
ВАЕЛЬ + БУЛА + ВАР = ВАЕЛЬБУР.
А∩В∩С = А.
ВАЕЛЬБУР – А = ВЕЛЬБУР.
Тетяна нагадує: "Врубель Михайло (1856-1910) – художник–символіст.
Чимала частина життя і творчості Михайла Врубеля пов'язана з Києвом.
1884 року він прибув до Києва для створення іконостасу та реставрації фресок
ХІІ ст. у Кирилівській церкві. Також для Кирилівської церкви Врубель створив
фрески "Сходження Святого Духу на Апостолів" (1885), "Космос", "Надгробний
плач". У Володимирському соборі за ескізами Врубеля виконано орнаменти на
внутрішніх стінах храму і арках двох нефів. Серед світських робіт київського
періоду визначним твором став "Портрет дівчини на тлі перського килиму".
40. Галай.
Ірина йшла в складі комерційної групи з використанням кисню. Сталося це 20
травня 2016 року в парі з Віктором Бобоком. Групу
супроводжували шерпи.
Продовження теми гірських сходжень буде взимку, в
наступному 46-му заході "50 слів".
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%86%D1
%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0
%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0.

41. Гниди.
Світлана: "Здається, у завдання вкралася помилка:
пишуть, що платтяні воші утворилися з головних
близько 70 тисяч років тому, а не 170. Власне, з точки
зору вічності різниця мізерна. ☺".
42. Жанна.
Д'Арк. "Орлеанська діва".
Аня: "А мовна каверза – у порушенні гендерності)))".
43. 23.

Віка: "1. Наприклад: "до того як..." у мене було 100 грн. Квітка коштувала 1
грн. За 100 грн. я могла купити 100 квіток.
Після підвищення цін на 30% квітка буде коштувати вже 1,3 грн. І тоді на 100
грн. я зможу купити лише 100 : 1,3 = 77 квіток. Моя купівельна спроможність
знизилася на 23%
2. А ось – науковий підхід:
Індекс купівельної здатності (ІКЗ) = 1 / індекс споживчих цін.
ІКЗ = 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".
Світлана: "Негарно задавати математичні задачі бідолашним гуманітаріям. ☺".
Відповідь Світлані: наступного разу розширюйте свою групу підтримки.
44. 44.
45. January.
Кількість літер в записі відповідних починаючи з січня назв англійських,
українських, російських та білоруських місяців року.
Можливий шлях до відповіді (об'єднуємо пояснення для №45 та №46):
Крок перший. Що заховане за цифрами? В обох запитаннях чітко натякується,
що йдеться про якісь слова, до того ж – про слова на різних мовах.
Крок другий. І в №45, і в №46 говориться про набори з чотирьох чисел.
Порахуємо, скільки таких четвірок є. Ага, 12. А що може асоціюватися з числом 12?
Дюжина. Кількість янголів. Кількість знаків зодіаку. Кількість місяців ... .
Крок третій. А якщо припустити, що там зашифровані назви місяців?
Під'єднуємо перший крок про різні мови. Аж "свербить" запитати: які ж мови
спробуємо для початку?
Які країни згадуються в умовах нашого заходу? Цитата з умов на третій
сторінці не скорочених умов: "Зазнали краху наші багаторічні спроби залучити до
заходу учасників із сотень країн. За всі роки були лише поодинокі вкраплення
учасників із Ізраїлю, Азербайджану, Канади, Куби, Німеччини, Іспанії та Франції.
Тому, поки чекатимемо, коли "прокинуться" інші, завдання цього заходу орієнтовані
здебільше на такі країни: Україна; Росія; Білорусь; Молдова (ПМР); Казахстан ...".
Крок четвертий. А ну, давайте глянемо на назви місяців цих країн.
Україна: січень (6); лютий (5); березень (8); ... .
Росія: январь (6); февраль (7); март (4); ... .
Білорусь: студзень (8); люти (4); сакавiк (7); ... .
ПМР (там три офіційні мови. Тож крім уже згаданих української та російської
по-молдавському у них буде ось таке): januarie (8); februarie (8); martie (6); ... .
Казахстан: каң(к)тар (6); ақпан (5); науриз(6); ... .
Шляхом співставлень виходимо на те, що другими цифрами є цифривідповідники українських місяців, третіми – російські, четвертими – білоруські.
А перші? Мабуть, це ж не якась там мова тубільців. Ге ж? А ну, давайте
спробуємо англійську ... . О! "В яблучко"!
46. Снежань.

Білоруська мова.
Ольга: "Дуже допоміг КАСТРЫЧНИК".
До речі, як відзначає Євген (але який чомусь не бажає мати за це уточнення
ніяких додаткових частин балу), є цікавий нюанс. У білоруській є два конкуруючі
правописи: "радянський" і класичний. У них навіть дві Вікіпедії існують. Так ось,
там написання саме цього місяця різне: снежань і сьнежань.
Юлія "вторить" Євгену: "Сьнежня (снежань, снежні). Це грудень
білоруською. Складність питання в тому, що самЕ слово по-різному пишеться в
різних версіях перекладу, навіть з різною кількістю букв. Так само, як і місяць
лютий – лютага, люты".
47. 17. Бо:
По горизонталі: 4. Вузол. 5. Танах. 6. Баскетбол. 7. Очі. 8. Ом. 10. Льон. 12.
Сова. 14. Ізюм. 15. Хропіння.
По вертикалі: 1. Ізраїль. 2. Клаксон. 3. Антонов. 5. Тетріс. 9. Малюк. 10. Літр.
11. Окапі. 13. Олія.
Чайнворд. I. Славутич. II. Чернігів. III. Виноград. IV. Доповідач. V. Чернівці.
VI. Ікла. VII. Армія. VIII. Язик. IX. Крук. X. Клинопис.
Ольга та ще дехто: " Слід зауважити, що слово очі є у двох відповідях 44-го
конкурсу, а доповідач – це не доповідь".
48. 1500.
Один допитливий та приємно прискіпливий учасник пише: "Я хочу запитати
чому в № 48 правильна відповідь 1500 метрів, а не 1 миля (1609м)? Згідно Вікіпедії,
середній час на дистанції в 1500 метрів серед чоловіків складає приблизно 3:30, а
серед жінок приблизно 3:50, з чого середній час виходить приблизно 3:40
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_1500
_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2). А на дистанції в 1
милю приблизний середній час серед чоловіків складає 3:45, а серед жінок
приблизно 4:20,
що
в
середньому становить
приблизно
4:05
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_1_%
D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8E). В питанні стоїть час приблизно 4 хвилини, а
дистанція в 1 милю ближче до цього значення, ніж дистанція в 1500 метрів".
Відповідаємо. Зрозуміло, що в тій претензії учасника треба категорично
повикидати "чоловіків" (мова ж там, уважно вчитайтесь, – однозначно про жінок).
І тоді ті числа становлять відповідно біля 10с та 20с. Все ж – "на користь" 1500.
І ще. Світові рекорди, на які рівнявся учасник, встановлюються да-а-алеко не
на кожних змаганнях. Приміром, на останньому чемпіонаті світу 2017 року з легкої
атлетики шість перших бігунь на 1500 метрів показали ось такі результати: 4:02.59;
4:02.76; 4:02.90; 4:02.97; 4:03.34; 4:04.11. Нам так здається, що коментарі зайві.
49. Коньяк.
"Підпільник" – бо неправомірне використання "не французами" (зокрема
Україною та Росією) в назві своєї продукції слова "коньяк".
Наталка: "Ось "свіженька" інформація щодо цього від 05.09.18р.:
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2018/09/5/7086501/ ".

Декілька учасників, зокрема Тетяна: "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 для
позначення міцних напоїв, виготовлених в Україні ще й досі зустрічається не
дозволене використання цього поняття (так звані "коньяки України")".
"В історії коньяку, як напою, був лише 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 з
закордонців не вдавалося отримати такий привілей.
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.
У Франції 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 старовинні ємкості, які 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".
Віка: "☺. Якщо ти змішаєш два коньяки – "Наполеон" і "Кутузов", то на ранок
відчуєш всю тяжкість війни 1812 року.
☺. Коньяк розширює не лише судини, а й зв'язки".
50. Хмельницький.
Богдан. Місто, яке згадується на початку – Чернігів.
Зовсім не в тему
запитання №50, але
вчергове
про
оригінальність. Віка
з її добіркою: "А ось
– пам’ятники, які
дарують насолоду їх
бачити": →
Збільште
ці
фото та хоча б
декілька
годин
понасолоджуйтесь.

