45-й ЗАХІД "50 СЛІВ". ДРУГИЙ ТУР.

26. Кількість областей України, які межують не більше і не менше як із двома
областями України.
27. Артеміда – Діана; Афродіта – Венера; Гера – Юнона; Кронос – Меркурій;
Посейдон – Нептун. Скільки пар слів тут указано неправильно?
28. Назва спідниці "на запАх" для танців, яка запозичена з назви одягу у давніх
греків.
29. По сторінках заходу "50 слів".
Він, член оргкомітету, є рекордсменом по кількості перших трьох місць. Бо
багато років поспіль за участь одночасно і в наших "50 словах", і в їхній іноземній
інтерпретації отримував відразу по дві грамоти. За що? За те, що майже постійно
посідав два призові місця, найчастіше – перше та друге.
Його ім'я – ... .
Новачкам нашого заходу пропонуємо не панікувати, а підключити логіку.
30. Піку популярності цієї філософії та субкультури минуло 50 років. Вона
розвинулася з біт-культури 1950-х паралельно з розвитком рок-н-ролу, деяких
джазових стилів. Вона була побудована на основі прагнення до миру, любові, краси,
не насильства. Рвучи зв'язки з суспільством і налаштувавшись на суспільні
відчуття, обов'язково будучи патлатими, вони сповідували досить незвичний стиль
життя: нерідко оселялися в невеликих комунах зі спільнім майном, зводили до
мінімуму обсяги повсякденних обов'язків та прагнули до максимального
спрощення існування. Головне в їхній діяльності було те, що вони повністю
відкидали цінності індустріального суспільства. У них не існувало чітко
сформульованого символу віри, який вже в силу свого точного формулювання ніяк
не вписувався в їхнє поняття свободи. Багато хто з них захоплювався наркотиками,
сподіваючись добитися "розширення свідомості". Багато хто з
них сповідував вегетаріанство. Як їх називають?
31. З анаграми аеекнннопря складіть логічне слово, яке
пропущене в такому вислові:
Припущення розумних дорожче (важливіше) за ... дурнів.
32. Вчергове "скидаємо капелюха" перед оригінальністю
дизайнерів, рекламістів.
Автор запитання побачив на стіні вагону метро аркушрекламу плічок, утворену за допомогою двох цих виробів.
Трішки продовживши ідею маркетологів, при цьому для
ускладнення розбивши той малюнок на частини,
перекрутивши їх, а також трохи доповнивши його, він пропонує:
спочатку, врахувавши десь такий слоган цієї реклами (слоган дещо змінений
для того, щоб лишити вас можливості вийти на відповідь за допомогою, наприклад,
Інтернет-функції "Знайти"): "У нас розцінки напрочуд непристойні та доступні" та
використавши наведене зображення плічок і додаткову "крапочку" між ними

(рекомендуємо якимось чином вирізати частини зображення, щоб легше
крутити/вертіти ними), створіть дещо те, яке наштовхне вас на відповідь.
А запитання таке: напишіть трибуквену назву того, що після народження
обов'язково є в кожної людини, і яке на вашому рисунку-відповіді буде відповідати
цяточці ("крапочці").
Може, це око? Чи зуб? Чи пуп? Чи лоб?
33. Їх в Україні всього 43, зокрема 34 з них – в Криму. Ті, що є в Криму, майже
відсутні в інших частинах України, але вони різноманітні – аж шість видів. А ті
дев'ять, що знаходяться поза Кримом, належать до одного виду. Назвіть родову
назву цього виду.
34. В одній фірмі в саморобному та самописному журналі обліку відвідувань
вахтер безграмотно озаглавив один зі стовпчиків так: Доково.
Напишіть перше з двох слів правильної (грамотної) назви цього стовпчика.
35. Будь-який варіант прізвища, яке використовував російський етнограф,
антрополог, біолог та мандрівник, частина предків якого була українцями, який
вивчав корінне населення Південно-Східної Азії, Австралії і Океанії, зокрема
папуасів північно-східного берега Нової Гвінеї, і який активно просував ідею
створити країну Чорноросію.
36. За даними, але які дуже різняться в різних джерелах інформації: Гонконг –
десь понад 300; Нью-Йорк – значно більше 200; Дубай – біля півтораста; і далі:
Шанхай; Чікаго; Токіо; Чунцин; ... . Як називаються ті, які "заховані" в запитанні
під числами?
37. 2374 роки тому був заслужено страчений один – важко навіть підібрати
культурне слово, щоб охарактеризувати його "вподобання" щодо спроби звеличити
себе – бузовір, недолюдок, ім'я якого стало символом ганебної слави.
Враховуючи логічні побажання його земляків, які домовилися ніде ніколи ніяк
не згадувати його, і ми не просимо написати його ім'я. Також ми на знак протесту
не пропонуємо написати ім'я історика, який все ж указав ім'я того недоумка.
Тож напишіть назву міста, де відбувалися події, на які натякаємо.
38. Як дехто вважає – назва найглибшої ущелини у світі.
Чому ми написали таку ремарку: "як дехто вважає"? Бо, на жаль, в житті
поняття "най..." дуже часто присвоюється/вживається нелогічно, необґрунтовано,
неправомірно, незаслужено. Так і тут. Адже, скажімо, за одним із означень ущелина
– це глибока гірська долина зі стрімкими неприступними схилами, яка в
поперечному перерізі утворює гострий (рідше прямий) кут. А практично на
жодному з тих декількох десятків фото, три з яких будуть наведені у відповідях, це
визначення стосовно очікуваної нами відповіді не підтверджується.
І ще в тему "най..." попереднього абзацу. Ця проблема повинна нагадати нашим
"старожилам" спірне запитання про найглибший каньйон, яке пропонувалося
порівняно нещодавно.

39. Розв'яжіть кросман (зразки, приклади розв’язання на сайті "50 слів–бліц.
Чемпіон" в розділі "Все про кросмани – Кросман не теорія", адреса сайту crosmanag.blogspot.com ):
А. Замковий комплекс на однойменному пагорбі в місті Кракові, стародавній
столиці Польщі. (6)
В. Круглий металевий (зі свинцю, срібла, золота) друк, який зазвичай в середні
віки скріпляла (підвішувалася на шнурку) папський, імператорський, королівський
акт (документ), а також назву самого акту. (5)
С. Ім’я святої великомучениці, день пам’яті якої 17 грудня. (7)
(АUВUС)\ (А∩В∩С)
Художник–символіст.
40. Прізвище альпіністки, котра першою серед українок майже 2,5 роки тому
здійснила сходження на Еверест.
41. За допомогою археології не можна визначити, коли люди стали носити одяг,
бо він не зберігається в похованнях. Однак це може зробити інша наука – генетика.
Вивчення ДНК платтяних істот , які відкладають яйця на одяг, показало, що вони
еволюціонували з головних істот приблизно 170 тисяч років тому. Тож саме в цей
час людина стала одягатися.
Напишіть назву яєць цих істот.
42. Поняття "національний герой" чи "національна героїня" часто напряму
залежить від того, хто в тій чи іншій країні правдами чи хитрощами "продерся на
трон". От замандюрилося тому правителю вважати таким такого-то – і немає
проблем. Головне для нього – це якимось чином піддобрити або залякати ("батогом"
чи "пряником") інші гілки влади та ЗМІ. А черговий правитель приходить, все
"ставить з ніг на голову", вчергове все переінакшує, перейменовує, зносить
минулих "ідолів" та ставить своїх, – і круговерть, чехарда, шарпанина зі, скажімо,
скасування одних та з отримування інших звань, титулів продовжується знову й
знову. І хоча за прикладами не треба ходити далеко, вони зовсім поряд, але ми не
будемо зараз робити цього. Все це сказане нами, так би мовити, для красного слівця.
А повертаючись до того, про що ми хочемо сказати/запитати тут (зі щирим
попередженням, що запитання сформульоване згідно з мовними канонами, але криє
в собі каверзу):
Цей відомий полководець був репресований у свої 19 років, через 25 років
після цього був реабілітований, а ще через 464 роки був канонізований, оголошений
католицькою церквою святим. Його основний успіх – зняття блокади великого
міста. Він відзначався настільки високим патріотизмом, що про нього можна
сказати, що він згорів на роботі зокрема й як єретик. Напишіть ім'я цього
полководця.
43. Припустимо, що ваш щомісячний заробіток є стабільним та незмінюваним,
але ціни на товари чомусь (☹) підвищилися на 30%. Напишіть кількість відсотків
(можна заокруглено до цілих), на яку знизилася ваша купівельна спроможність у
цьому випадку.

44. Звичайно, що наші заходи "50 слів" різняться один від одного багатьма
нюансами. Безперечно, що це стосується й того заходу, про який зараз спитаємо.
З негативу заходу, про який зараз запитаємо, відзначимо неймовірну низьку
кількість учасників. Хоча в цьому і не вбачаємо ніякої нашої провини. Бо, на нашу
думку, це – висвітлення тих негативних не продуманих державних освітніх
тенденцій (до речі та не по темі запитання: шановні педагоги! Щиро вітаємо вас
із вашим/нашим професійним святом!), коли, на жаль, майже все тут побудоване не
на вдосконаленні самостійності, а ось на такому: вчитель веде за руку (тягне за
собою. ☹) в ідеалі (в ідеалі – для ініціаторів, а не для підготовки людини до
самостійного творчого життя) смиренного покірного вихованця.
А ось – деякі позитиви цього заходу. В ньому:
а) дехто з учасників вкотре оформив свою роботу на та-а-акому неймовірно
високому рівні, що їхні роботи читаються як захоплююча енциклопедія;
б) не зафіксовано ЖОДНОГО плагіату;
в) у той час, як розрив у балах між лідерами та аутсайдерами одного разу був
аж більше ста балів (це межі від >66 до -38), то цього разу він становив лише 27;
г) цікаво та вперше, що на протилежних підсумкових "щаблях" опинилися ...
члени оргкомітету.
Принагідно ще раз підкреслимо унікальність наших заходів "50 слів" ще й хоча
б у тóму, що завдяки продуманій системі підготовки та проведення тут на рівних з
іншими учасниками беруть участь і члени оргкомітету;
д) нарешті будуть надіслані відзнаки різним учасникам з ... однієї сім'ї. Адже в
цьому заході взяли участь і працювали повністю автономно мати з донькою. Ніколи
ще не було такого!
Напишіть порядковий номер описаного тут заходу "50 слів".
45. 7 – 6 – 6 – 8; 8 – 5 – 7 – 4; 5 – 8 – 4 – 7; 5 – 7 – 6 – 8; 3 – 7 – 3 – 3; 4 – 7 – 4 – 7;
4 – 6 – 4 – 6; 6 – 7 – 6 – 7; 9 – 8 – 8 – 8; 7 – 7 – 7 – 10; 8 – 8 – 6 – 8; 8 – 7 – 7 – 7.
Щоб відповісти на це запитання, поки що навіть не обов'язково знати те, що
конкретно в кожній четвірці чисел означають, наприклад, не перші числа. Тож:
Напишіть (увага – англійською!) слово, "заховане" під найпершою сімкою.
46. Ця країна згадується в умовах нашого заходу. Тому, відповівши на
запитання №45, тепер дайте відповідь ще на одне:
А яке слово "заховалося" в запитанні №45 під найостаннішою сімкою в
переліку четвірок чисел?
Пишіть відповідь мовою оригіналу.
47. По сторінках і блогу https://vmk-garmonia.blogspot.com, і сайту www.hd.in.ua (там і там див. відповідні сторінки не про цей 45-й захід, а про попередній
44-й захід "50 слів").
Після того, як розгадаєте ось цей кросчайнворд (кросворд+чайнворд. Але, будь
ласка, не шліть нам ці відповіді!), –
виконайте таке: порахуйте і напишіть, скільки слів із цих відповідей Є
відповідями до запитань 44-го конкурсу. При цьому рахуйте не однакові
шифрування слів тут і там, а сáме однакові написання слів-відповідей.

Зважаючи на те, що при
виконанні цього завдання вам треба
буде "перелопатити" досить велику
кількість інформації, оцінювання
його буде таким: навіть помилка на
два дає учаснику 1 бал, помилка на
одиницю – це 1,5 бала. А от
бездоганне виконання – це 2 бали.
По горизонталі: 4. Спосіб
кріплення. 5. Святе Письмо юдаїзму.
6. Спортивна командна гра. 7.
Парний сенсорний орган тварин. 8.
Похідна одиниця системи СІ. 10.
Одна з найстаріших та найпоширеніших сільськогосподарських технічних культур
світу. 12. Хижий нічний птах, а також прізвище українського актора другої
половини ХХ-го століття, гумориста, майстра художнього слова. 14.
Староукраїнська назва
родзинок.
15.
Специфічний
процес,
що
супроводжує дихання людини або тварини уві сні.
По вертикалі: 1. Країна в Південно-Західній Азії. 2. Пристрій для подачі
транспортними засобами звукових сигналів. 3. Прізвище радянського
авіаконструктора. 5. Назва електронної гри-головоломки. 9. Дитина 1,5 – 4 років.
10. Міра ємкості, яка дорівнює 1 кубічному дециметру. 11. Вид парнокопитних із
родини жирафових. 13. Жирна на дотик речовина.
Чайнворд. I. Одна з назв Дніпра. II. Обласний центр України. III. Рослина,
плоди якої, а також продукти їх переробки мають цінні лікувальні, смакові і харчові
якості. IV. Той, хто виступає на зборах з досить об'ємним повідомленням. V.
Обласний центр України. VI. Тип зубів. У людини їх чотири. VII. Військо. VIII.
Орган зокрема й людини. IX. Ворон. X. Найдавніша система письма в світі.
48. Яку класичну дистанцію в метрах кращі легкоатлетки світу долають
приблизно за 4 хвилини?
49. Назва того, так би мовити, позазаконного "підпільника" зокрема в СРСР, а
зараз – в Україні та в Росії, якому зірки присвоюються за витримку.
50. Рік тому пам'ятник цій історичній особі в одному з обласних центрів
України розвернули на 180º, таким чином, щоб він уже стояв спиною до ... Москви.
Мабуть, це вдіяно згідно з сучасними прихованими політичними віяннями.
У Києві також є пам'ятник цій історичній особі. І хоча він у Києві з самого
початку і до сьогодні, вже упродовж 130 років, розташований, умовно кажучи,
також спиною до Москви, але в Києві його булава вказує саме на Москву, з
приблизно ось таким задумом тодішніх ініціаторів/авторів: "Вона, дружня нам,
знаходиться он там".
Напишіть прізвище згаданої тут історичної особи.

